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I. A téma körülhatárolása és a kutatás célja 

 

Jelen disszertáció fő kutatási területe a modern kínai dráma, a huaju 话剧 fejlődése a 20. 

században, illetve annak egy prominens alkotása. Kínában ebben az időszakban forradalmi 

változások történtek, ez pedig maga után vonta a társadalom, a kultúra és az irodalom jelentős 

átalakulását. A változásokat kiváltó és végig kísérő lelkesedés pozitív és kezdeményező 

közhangulatot teremtett, ezáltal pedig érdemi diskurzust tett lehetővé egy sor fontos társadalmi 

és kulturális kérdésben.  

 A változások értelemszerűen magukban hordozzák a kettősséget. A haladás mellett 

mindig ott van a megszokott régitől való elszakadás nehézsége, és az ezzel elkerülhetetlenül 

együtt járó ellentmondásos lelkiállapot. Ennek a különféle formákban való megnyilvánulása a 

kor irodalmi alkotásainak kivételes komplexitást ad.  

 A korszak egyik kiemelkedő vívmánya a színház „előléptetése”. A hagyományos kínai 

színházművészet egyedülálló, komplex, nagy múltú kulturális érték, amely a 20. századi új 

forma ellenére és mellett is tovább él és virágzik. A modern színház és színdarab különleges, 

újszerű fejlődési irány: a nyugati dráma hatása a kínai tradíciókra eredményezte ezt az új, 

erőteljes hajtást a kínai drámairodalom törzsén. Ezt a megújulást a kor igényei hívták életre. A 

társadalmi és kulturális változások keresztülviteléhez és megszilárdításához nagy szükség volt 

egy új színházra, mint az elmék és a lelkek megreformálására képes, nagy hatású erőre. Az, 

hogy ebben a korban a színház felvállalja e rá háruló fontos társadalmi szerepet, újabb izgalmas 

színfolt a kor kulturális életének palettáján.  

 A kor példátlanul gazdag irodalmi örökségéből fontos volt, hogy témámat megfelelően 

leszűkítsem. Egyetlen drámai alkotás még mélyrehatóan és szerteágazóan elemezhető egy 

disszertáció keretein belül. Olyan drámát akartam választani, amely egymaga a kornak lehető 

legtöbb sajátosságát sűríti magába, az általam csodált és bemutatni kívánt szellemiségét híven 

testesíti meg, ugyanakkor elegendő ellentmondást is kínál, sokoldalúan elemezhető. Cao Yu 曹

禺 Zivatarja (Leiyu 雷雨) minden felsorolt szempontból megfelelt céljaimnak.  

 Cao Yu a kínai drámairodalom kiemelkedő alakja, a modern kori dráma egyik − 

külföldön is − legelismertebb művelője. Életútja és drámaírói pályája kihívásokkal teli, 

személyes élettapasztalatainak széles tárháza nagyban hozzájárult ahhoz, hogy drámáiban 

híven tudta megjeleníteni korának társadalmi viszonyait és emberek közötti, illetve egyénen 

belüli konfliktusait. Kivételes műveltsége és nyitottsága folytán sokat megismert a nyugati 

drámai hagyományokból, ugyanakkor tisztelte hazája színházi múltját is. A hazafiasság és a 
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„drámai világpolgár” lét együttes élményéből született művei a modern kínai dráma érését 

fémjelzik.  

Cao Yu új szemléletet hozott a drámaírásba, és a kor sok más írójával ellentétben nem 

pusztán „importálta” a nyugati drámai formát és tartalmat, hanem gondosan új földbe ültette 

azokat. A nyugati drámai formát hívta segítségül, és ebbe öntötte a korabeli kínai sors drámai 

tartalmát. Így lesznek művei egyszerre értékőrzők és haladók, amely egyensúlyt korában 

kevesen tudták megteremteni. 

 Az általa ismert és csodált nyugati drámaírók közül Ibsen volt Cao Yu elsőszámú 

példaképe. A „Nóra-jelenség” és az ibsenizmus meghatározó hatással volt a 20. századi kínai 

drámairodalom fejlődésére, ezért dolgozatomban részletesen tárgyalom. Nóra, az „Új Nő” 

alakja modern kínai drámaírók százait ihlette meg hasonló hősnők megírására. A nő, mint 

pozitív főhős megjelenése a kínai színpadon a kor egyik leghaladóbb vívmánya, ez pedig Cao 

Yu drámai művészetében maradéktalanul megvalósul.  

 A nőkérdés a 19. századi európai társadalmakban fontos napirendi téma volt, és egy kis 

fáziskéséssel az lett a 20. század eleji Kínában is. Nem meglepő, hogy ez a forradalmi 

jelentőségű kérdés hangsúlyos reprezentációt kapott a kor irodalmi műveiben. A feminista 

ideológia Cao Yu Zivatarjának értelmezéséhez is igen fontos, ezért disszertációmban 

foglalkozom a feminizmus kínai fejlődésével is.   

 A korban a társadalmi változások egyik legfontosabb területe lett a férfi és női szerepek 

újraértékelése a családban, a társadalomban. A nők státuszának újradefiniálása meglehetősen 

felborította a hagyományos társadalmi hierarchiát. Ez a változás elkerülhetetlen volt, viszont 

nem mindenkinek kedvezett; ezért alakulhatott ki körülötte komoly társadalmi vita. Idővel 

bebizonyosodott, hogy átfogó társadalmi változások eléréséhez a nőkérdésben is 

elengedhetetlen a józan és realista látásmód.  

 A Zivatar már saját korában is sikeres, nagy hatást kiváltó színdarab volt, amely a 

megírása óta eltelt 85 évben saját területén az egyik legnépszerűbb és leginkább elemzett műnek 

számít Kínában. A dráma Kínában azonban hagyományosan sosem volt domináns műnem. 

Ennek megfelelően külföldön (Magyarországon is) a kínai irodalmat ma is sokkal inkább a 

próza és a költészet képviseli; a lefordított drámai alkotások és az őket elemző elérhető 

ismeretterjesztő művek száma messze elmarad a másik két műnemétől. Dolgozatom célja, hogy 

ezt az aránytalanságot némileg kiegyensúlyozza. Magyarországon az ’50-es évek végén és 

a ’60-as években kiadták ugyan Cao Yu néhány drámájának fordítását, de kutatásuk azóta sem 

jelentős. Kutatásom célja, hogy a modern kínai drámairodalom fejlődését, valamint Cao Yu 

Zivatarját, ezt a nagyhatású művet bemutassa az érdeklődő magyar közönségnek. Miklós Pál 
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1959-es fordításának 60 éves évfordulója ideálisnak tűnik egy Zivatarral foglalkozó munka 

megjelenéséhez.  

 

 

II. A kutatás módszertana 

 

Disszertációm szerkezeti felépítése tükrözni kívánja kutatásom módszertanát. Összesen tizenöt 

fejezetből áll, ami két nagy részre oszlik. Az első hét fejezet bemutatja a kor történelmi, 

társadalmi és kulturális sajátosságait, vagyis hátteret ad a második résznek, amely már 

kimondottan a Zivatarral foglalkozik. A történelmi−társadalmi miliő (II. fejezet) 

elengedhetetlenül fontos egy adott korban keletkezett műalkotás értelmezéséhez, de mint már 

említettem, a kínai dráma 20. századi fejlődésének bemutatása nem csupán háttérként szolgál, 

hanem dolgozatomnak ugyancsak fontos mondanivalója.  

 Színdarabról lévén szó, megkerülhetetlen volt, hogy röviden áttekintsem a kínai 

színházi hagyományokat (III. fejezet), amelyet a korabeli változások érintenek. Ezután rátérek 

arra, milyen társadalmi és kulturális szerepet kap a színház a 20. század eleji Kínában. 

Részletezem az okokat, amelyek hozzájárultak, hogy a mindaddig teljességgel ismeretlen 

nyugati típusú dráma meg tudott honosodni Kínában, valamint, hogy mik voltak ennek a 

folyamatnak az ellentmondásai, hátulütői és persze pozitív velejárói (IV. fejezet).  

 A 20. századi kínai drámairodalmon, és Cao Yu darabján belül is, dolgozatom fő 

kutatási területe a férfi és női szerepek változása a korabeli kínai társadalomban. Ehhez a 

témához megkerülhetetlen a kitekintés a korban terjedő feminista eszmékre, ezért az V. 

fejezetben röviden szólok arról, a feminizmus fejlődésének Kínában mik voltak legfontosabb 

állomásai és jellegzetességei. 

A VI. fejezetben azt taglalom, a „Nóra-jelenség” és az ibsenizmus hogyan tudott ilyen 

roppant erejű hatást kifejteni egy teljesen más drámai hagyományokkal rendelkező ország 

irodalmi életére. A Zivatar és a Nóra összehasonlítása, a köztük fellelhető párhuzamok és 

eltérések megfogalmazása végig kíséri dolgozatomat. Úgy érzem, az a mód, ahogyan Cao Yu 

Ibsen művét értelmezte és a levont tanulságokat kínai színpadra alkalmazta, a korban divatos 

puszta utánzásnál jóval több: konstruktív adaptáció.  

Az író életútjának ismertetése következik (VII. fejezet). Külön alfejezetben foglalkozom 

Cao Yu nőkhöz fűződő viszonyával, amely kiemelt jelentőségű, ha meg akarunk érteni egy 

ilyen halhatatlan hősnőket alkotó szerzőt.  
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A VIII. fejezettől írok konkrétan a Zivatarról. Először megszületésének motivációját és 

körülményeit mutatom be, amelyek a korban nem mindennapinak számítottak. Fogadtatásáról 

és kritikáiról szintén szót ejtek, majd részletesen ismertetem a mű cselekményét (IX. fejezet).  

A következő fejezet a Zivatar interpretációs lehetőségeivel foglalkozik. Az elmúlt 

majdnem egy évszázadban Cao Yu művét sokan sokféleképpen értelmezték, de úgy vélem, 

megállapítható három fő tendencia: a társadalmi−realista, a determinisztikus és a pszichológiai 

értelmezés. Ezeket egy-egy alfejezetben részletesen bemutatom, az író saját szavaival 

alátámasztom, illetve helyenként ugyanilyen módon cáfolom.  

A XI. fejezet dolgozatom főszereplőivel, a Zivatar hősnőivel foglalkozik. Bár 

vizsgálódásom tárgya mindenekelőtt Zhou Fanyi 周繁漪 volt, éppen az ő jellemének tisztább 

megrajzolásához van szükség a többi női szereplő bemutatására is. A Zivatar sokszínűsége és 

vonzereje nagyban köszönhető annak, hogy Cao Yu több különböző jellemű és vérmérsékletű 

hősnőt teremt a színpadra, akiknek sorsa a szemünk előtt összefonódik. Érdekeik ütköznek, a 

konfliktusokat pedig, amelyekbe kerülnek, mindannyian másképp kezelik. A több oldalról 

történő vizsgálattal a darab minél teljesebb körű elemzésére törekedtem.  

A XII. fejezet a kontrasztot hivatott szolgálni. Cao Yu a Zivatar híres Előszavában 

(Leiyu xu《雷雨》序) írja, hősnőit tudatosan alkotta erősnek, a mellettük lévő-élő férfiakat 

pedig ugyanilyen tudatosan gyengének. A férfiak bemutatása ezért kiemeli a nők erejét; alakjuk 

vizsgálata érdekes bepillantást enged az író felfogásába a forrongó társadalomban éppen 

átalakuló nemi szerepekről.  

A XIII. fejezetben górcső alá veszem Nóra és Fanyi anyaságát, amely személyiségük 

fontos vetülete. Ezután a XIV. fejezetben, a fentebb említett meggondolásból, Nóra és Fanyi 

lázadása között is sorra veszem a hasonlóságokat és a különbségeket, ehhez pedig érintem a 

függés−függetlenség, megadás és öntudat kérdéskörét. Bemutatom, milyen nehézségek 

merültek fel a kínai nők egyéni szabadságáért vívott harcában, és mik ennek a harcnak a korlátai. 

Végül levonom következtetésemet, és megkísérlem értelmezni a Zivatar üzenetét. A XV. 

fejezetben röviden összegzem dolgozatom mondanivalóját.   

Disszertációm megírásához nagyrészt kínai nyelvű forrásokat használtam. Ez nem egy 

előre megfontolt, tudatos döntés volt részemről. Kutatásom során tapasztaltam, hogy erről a 

drámáról rendkívül nagy, majdhogynem elolvashatatlan mennyiségű kínai nyelvű szakirodalom 

áll rendelkezésre, ugyanakkor sokkal kisebb az angol nyelven íródott munkák száma. Idővel 

elkezdett érdekelni, a kínai gondolkodásmód hogyan ítéli meg ezt a művet, amely saját korában 

annyi határt feszegetett. Az tehát, hogy nagyobb hangsúlyt fektettem a kínai nyelvű kritikai 
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irodalomra, csupán menet közben, rajtam kívül álló okok miatt alakult így, de akkor már 

felvállaltan e szerint az elv szerint dolgoztam.  

 

 

III. A disszertáció eredményei 

 

1.  

Dolgozatomban megkíséreltem áttekintést nyújtani a kínai dráma 20. századi fejlődéséről, 

valamint a tényezőkről, amelyek ezt a fejlődést alakították. A modern dráma felemelkedése 

Kínában három jelentős erő egyensúlyától függött. E három tényező a következő: a nyugati 

hatás, amelyet a színház és a dráma kapott, a társadalmi−kulturális szerep, amelyet be kellett 

tölteniük, és a műnem nemzeti hagyományai, amelyeket be kellett építeniük. Disszertációmban 

végig kísérem ennek az egyensúlynak az ingadozásait, a huaju útját a 20. század első 

harmadának évtizedein, bemutatva buktatóit, sikereit, legkiemelkedőbb egyéniségeit. Magyar 

nyelvű szakirodalom nem áll rendelkezésre ebben a témában; jelen írás fogódzóul szolgálhat 

az ebben a témában tájékozódni kívánók számára. 

 

2.  

Az emberemlékezet óta fizikailag és szellemileg bezárkózó Kína ebben a korszakban nyílik 

meg a nyugati eszmei irányzatoknak. Ezeken belül a „Nóra-jelenség” és az ibsenizmus nemcsak 

az irodalom (és mindenekelőtt a dráma) fejlődését befolyásolja jelentősen, hanem a társadalom, 

a kultúra, az új erkölcsiség számos területére van érdemi hatással. Dolgozatomban szerettem 

volna ennek a jelenségnek sokoldalú és részletes, mindenre kiterjedő elemzését megvalósítani. 

 

3.  

A feminizmus kérdésköre Nyugaton és Kínában merőben más történelmi közegből kerül 

napirendre. Ibsen és Cao Yu két hősnőjét mindig is előszeretettel elemezték a feminizmus 

élharcosaiként. Mindkét író önként nyilatkozott meg ebben a témában, és egyformán cáfolta a 

kategorikus értelmezéseket. Kettejük írói hitvallása egybecseng: bár színdarabjaik tisztán 
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tükrözik koruk társadalmi valóságát, legfontosabb céljuknak mindketten az emberi természet 

örök és összetett voltának ábrázolását tartották a korabeli valóság közegében. Bár kétségtelen, 

hogy Nóra és Fanyi nemétől nehéz elvonatkoztatni, és bizonyos szinten nyilvánvalóan 

képviselik koruk asszonyait is, fontosabb értelmezésük azonban, hogy emberi lények, 

egyéniségek. Kínában a császárkor évezredei alatt fennálló társadalmi rend fundamentumát 

képező konfuciánus ideológia alapvető jellegzetessége, hogy az egyén a társadalom apró 

építőeleme; jelentőségét és létének értelmét a kollektíva részeként, nem pedig önmagában nyeri 

el. A 20. században a nyugati eszmerendszer beáramlásának hozománya, hogy az individuum 

fogalma egyáltalán bekerül a kínai köztudatba. A nők emancipációjához képest is elsődleges 

fontosságú az ember kiszabadulása volt a társadalmi hierarchia szorításából. 

A kínai hagyományokat soha nem hallott módon felforgató eszmék kavargásában 

lehetetlen megállapítani sorrendet: talán kimondhatjuk, hogy Kínában a 20. század elején a 

humanizmus és a feminizmus kart karba öltve hódított tért: együtt ébredt fel az ember és a nő. 

Véleményem szerint Kínában a 20. század első harmadában a nemi szerepek újradefiniálása 

összekapcsolódott és összemosódott az egyén kiválásával a kollektívából.  

 

 

4.   

A 20. században a kínai nő teret és jogot kér magának a méltó emberi élethez. Az irodalom 

hűen tükrözi egy kor szellemiségének főbb áramlatait: a nő a színpadon is megjelenik, sőt, hős 

lesz. A kor sok drámaírója ír hősnőket a színpadra, de máig példátlan Cao Yu életműve, 

amelyben az összes pozitív főhős nő. Az író számos különböző, de egyformán erős és küzdeni 

kész nőalakot teremtett a színpadra. Dolgozatom egyik fő célja volt, hogy Cao Yu hősnőinek 

komplex elemzésén keresztül bemutassam a kor asszonyainak ellentmondásos lelkiállapotát, 

vívódásaikat, küzdelmeiket.  

 

5.  

A korban a nemi szerepek egymáshoz való viszonya alapvető átalakuláson megy keresztül. 

Megkezdődik az útkeresés: követelés és elfogadás, ütközés és összecsiszolódás. Úgy gondolom, 

belátható, hogy az érdekek ezen ütközése, egy stabil egyensúlyi állapot megteremtése nem 

megy véráldozat nélkül. Hiteles, ha ennek az időszaknak az útkeresése, a férfi és női szerepek 

változásának megjelenítése az irodalomban, a színpadon tragikus formát ölt.  
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A tragédia műfaja, mint olyan Kínában nem rendelkezett múlttal, Cao Yut viszont 

mélyen megérintette a nyugati tragédia lelkülete. Oka volt rá, hogy drámájának tragikus véget 

adjon. Az egyén és a nő helyzetének átértékelése nem ment azonnal és zökkenőmentesen. Egy 

évezredek óta kollektivista szemléletben, férfijogú alapon működő társadalomban az egyén és 

a nő nem tud hirtelen felszabadulni. Sokszor és erősen kellett konfrontálódni, sok úttörő 

szellemiségű nő és férfi kellett ahhoz, hogy a két nem társadalmi szerepének súlyát közelítsék 

egymáshoz, kiegyensúlyozzák. Az előítéletek nemcsak a férfiakban, a nőkben magukban is 

sokáig éltek, a társadalmi közgondolkodásban pedig bizonyos fokig a mai napig, a modern 

Kínában is jelen vannak. 

Férfi és nő kapcsolata az irodalom örök témája. A korabeli irodalom minden műfaja 

megörökítette a két nem bizonytalanságait, útkeresését, egymáshoz való viszonyának 

újraértékelését. A színpad drámaisága tökéletes eszköz ennek a drámai folyamatnak a 

dokumentálására és megjelenítésére. A kor drámáiban hangsúlyos szerepet kap a 

hagyományosan és modernül értelmezett férfi és női szerepek ütközése, amely ütközés 

ábrázolásából − tézisem szerint − a modern kínai tragédia megszületett. 

 

6.  

Azért választottam Cao Yu Zivatarját disszertációm témájául, mert a kornak, melyet be akartam 

mutatni, majd minden jellegzetességét magán viseli. Ez a kor „kihívta, aláaknázta, majd 

elsöpörte” a monarchikus államformát, a hagyományos konfuciánus kultúrát, a régi társadalmi 

és nagycsaládi rendszert. Egy új Kína volt születőben, amelynek azonban még gazdasági 

problémákkal, társadalmi igazságtalanságokkal, és politikai csatározásokkal kellett 

megbirkóznia. Cao Yu drámái, mivel ezekből a változásokból sokat visszatükröznek, nagyban 

hozzájárulnak ennek a bonyolult átmeneti kornak a megismertetéséhez.  

 Cao Yure bár jelentős hatást tett a nyugati dráma és mindenekelőtt Ibsen, darabjai 

mindvégig ízig-vérig kínaiak maradtak. Az író minden tudását, amit a modern nyugati drámától 

tanult, arra fordította, hogy híven ábrázolja a korabeli kínai társadalmat.  

Cao Yunek oka volt rá, hogy drámáját tragédiaként írja meg; a Nórához hasonló 

végződés nem lett volna hiteles. A Zivatar – a kor sok irodalmi alkotásával ellentétben − nem 

a megoldást, hanem a megoldás keresését ábrázolja, és ettől lesz hiteles krónikája változó 

korának. Fanyi sorsa Kínához kötött, az ő maradása Cao Yu realizmusa. A női szerepek 

alakulását korában tisztán látja, de nincsenek illúziói azt illetően, hogy a változás időbe telik és 

áldozatokkal jár.  
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7.  

Kutatásomnak másodlagos célja volt, hogy a lehetőségekhez mérten átlássam a Zivatart elemző 

kínai irodalomkritika fő szempontjait és irányvonalait, a mű maga és szereplőinek megítélését 

akkor és most. Megfigyelésem szerint az elemzések ideológiai irányultságát nagyban 

meghatározza a marxista megközelítés; ettől eltérőt keveset olvastam. Tanulságos volt 

számomra az elemzések terminológiája és stílusa, amely több tekintetben eltér a nyugati 

irodalomkritikai hagyományoktól. A kínai irodalomkritika szabályaival nem lévén pontosan 

tisztában, csupán a szembetűnő különbségeket kockáztatom meg megállapítani. A kínai 

elemzések feladata, úgy tűnik, inkább összefoglaló, mintsem újító jellegű. A cikkekben a 

témáról eddig felhalmozódott tudás vázlatos áttekintése történik, esetleg egy bizonyos 

momentum vezérfonallá tételével. Az új gondolat, mondanivaló megfogalmazása nem 

egyértelmű elvárás. A kínai tanulmányok stílusukban szabadabbak, az objektivitás szintén nem 

szigorú követelmény. Dolgozatomban, ahol releváns, időről időre kommentálom ezeket a 

különbségeket.  

 

 

IV. A disszertáció eredményeinek felhasználási lehetőségei 

 

Jelen disszertáció hiánypótló abban az értelemben, hogy egy Kínában nagyon jelentős, 

külföldön és Magyarországon viszont kevéssé ismert szerzőt és darabot mutat be. 

Kiindulópontja lehet további kutatásoknak, melyeknek témája a 20. századi kínai 

drámairodalom valamely jellegzetessége, szerzője vagy műalkotása.  

Cao Yu kiváló drámái közül csak kettő, a Zivatar és a Pekingi emberek (Beijing ren 北

京人, 1940) jelent meg magyarul (utóbbi 1961-ben, Mészáros Vilma fordításában). Üdvös 

lenne a jövőben vállalkozni a Napkelte (Richu 日出, 1936) lefordítására is, sőt, véleményem 

szerint, az eltelt hosszú időre való tekintettel, elképzelhető lenne a Zivatar újrafordítása is. 

Bármely Cao Yu-darab fordításához elengedhetetlenül szükséges a Zivatar alapos ismerete, 

amely az író első és legnagyobb hatású műve. Jelen munka a Zivatar elemzését, lehet mondani, 

kimerítette; ebben a minőségében forrásként szolgálhat újabb tanulmányok inspirálására. 

 


