
száműzött hercegként vagy épp aldo-
zatként. S a jellem szintjén megnyilvánuló
statika, melyet egyébként csak a látvány
statikája indokolhat, azt hozza magával,
hogy minden szépsége ellenére Marton e
munkája alatt végső soron unatkoznunk
kellett.

Nehéz mindezek után a színészek
munkájáról írni. Gálffiról és Gáti Jó-
zsefről már szó volt. Lukács Sándor
Bolingbroke-ként teljesen felületes, s
önnön manírjaiból építkezik. Az ismert
orgánum, a fizikai megjelenés harmóniája,
a jól koordinált mozgás együttese már
kevés, hiszen a mindvégig való
ugyanolyan higgadtság távoltartja a
színpadról az alakítás hevületének lehe-
tőségét. Lukácsnak mindent rezzenéstelen
arccal kell eljátszania, ám a Buster
Keaton-i irónia nélkül. Miklósy György
pontosan végrehajtja az utasításokat, s
nem ő tehet arról, hogy Yorkja inkább
nevetséges, mintsem megráző vagy épp
felkavaró lehetne. Szatmári István Nor-
thumberlandként a lehető legrosszabb
vígszínházi toposzokat használja fel: ele-
gáns, társasági, szép beszédű, úrias, ám
épp ezért már-már irreális, megfogha-
tatlanul súlytalan. f liába igyekszik Tábori
Nóra életet lehelni Gloster herceg-nőbe,
nem rajta múlik, hogy nagyszerű
képességeit, revelatív karakteralakító
tulajdonságait nem bontakoztathatja Ici.
Banki Zsuzsa sem képes megoldani a
majdnem lehetetlent, méltóságteljesnek
kell lennie, holott mínden rendezői
instrukciója épp ennek ellenkezőjére vo-
natkozhatott. Szomorú néznünk Venczel
Vera vagy épp Sörös Sándor vergődését,
kiáltó igyekezetét a realitásrét.

Jánoskúti Márta jelmezei egy jelmez-
kiállítás gazdagságát idézik fel, ám e
míves munka sem feledtetheti viselőinek
milyenségét. Szigeti István zenéje hangos,
kellően didaktikus, zaklatott.

Shakespeare: II. Richárd (Vígszínház) Fordította:
Somlyó György. Rendező: Marton László. A
rendező asszisztense: Bátki Ildikó. Mozgás:
Novák Ferenc - Pintér Tamás. Zeneszerző:
Szigeti István. Díszlet: Fehér Miklós.
Jelmez: Jánoskúti Márta.

Szereplők: Gálffi László, Lukács Sándor,
Gáti József, Miklósy György, Tábori Nóra,
Szatmári István, Bánki Zsuzsa, Venczel
Vera, Szerémi Zoltán, Huszár László, Méhes
László, Rudolf Péter, Sipos András, Sörös
Sándor, Füzessy Ottó, Várhelyi Dénes f. h.,
Joó László, Pándy Lajos, Horváth László,
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Gábor, Kőszegi Akos f. h., Várnagy Zoltán
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PÁLYI ANDRÁS

Intuíció és dicsőség

A Homburg hercege Szolnokon

Kleist remekét, a Homburg hercegét, úgy
látszik, utolérte a nagy klasszikus drámák
„végzete": diadalútját járja Európa
színpadain, s nálunk is egyre kedveltebb
repertoárdarab lesz. Holott Louis Aragon
például ragyogó Kleist-esszéjében még
alig félmondattal említi a darabot
(„befejez egy hazafias darabot, a Homburgi
he r c e g e t , amelyet Radziwill herceg adat elő
palotájában; a Nemzeti Színház
visszautasította, s nyomtatásban sem
jelenik meg"), bár igaz, nem sokkal

ragon Kleist-portréja (1950) után szü-
letik meg Jean Vilar híres párizsi
Homburg-rendezése (1952), Gérard
Philipe-pel a címszerepben. Innen datálva
a dráma európai színpadi szériáját, még jó
két évtized kell, hogy hozzánk el-jusson:
1973-ban Kaposvárott mutatják be, majd
1980-ban a Vígszínházban,ez év őszén
pedig Szolnokon. E sorozat világszínházi
inspirátora azonban már Peter Stein
megrendítően szép Homburg-előadása,
amely a hetvenes évek egyik legendás
színházi eseménye volt.

A paradox eset, hogy az utókor re-
mekműként ünnepli a maga korában ér-
tetlenül fogadott, sikertelen-előadatlan
művet, nem csupán Kleisttel fordult elő,
de kétségkívül igen jellemző a tra-

gikus sorsú drámaíróra, akinek - a „nemes
humánum", a „klasszicizmus", a „magas
erkölcsiség" Goethéje és Schillere mellett
a sors nem nyitott teret, annak ellenére
vagy talán éppen azért, mert „semmi szép
mértéket nem tűrő műveiből áramlik az
erő, a drámai ősmegrázkódtatás, a mitikus
borzongás, az antik tragédia szent
rettenete"
ahogy Thomas Mann írja róla. Az írói sors
paradoxona mögött az emberi egzisztencia
és a történelem nagy paradoxona
fedezhető fel, amelyet Kleist meg-
döbbentő élességgel látott, s amely a
klasszicizmus és a romantika felől Nézve
csak „beteges" lidércnyomásnak tűnhetett:
a világi (katonai) hatalom és a mű-vészi
intuíció kibékíthetetlensége.

A Homburg hercegében Friedrich herceg
az intuíció embere, a választófejedelem a
hatalomé. A herceg anélkül, hogy
parancsot kapna, rohamra indul lovas-
ságával a svéd hadak ellen, s a választó-
fejedelem ennek az „anarchista" intuí-
ciónak köszönhetően megnyeri a csatát. A
hercegnek a győzelemért dicsőség jár, a
parancsszegésért halál. A választó-
fejedelem Kleistnél nem az önkény em-
bere, hanem a katonai fegyelem és a
becsület védelmezője: az anarchiát nem
jutalmazhatja, büntetnie kell. Innen a
dráma igazi konfliktusa: a herceg, aki
megálmodta a győzelmet (nota bene, maga
a választófejedelem „álmodtatta meg"

vele!) nem dicsőségre vágyik, hanem - az
író A marionettszínházról című esszéjéből
kölcsönözve annak egyik kulcsfogalmát
gráciára, a fejedelem viszont nem tud mit
kezdeni a grá-

Kleist: Homburg hercege (szolnoki Szigligeti Színház) Tóth Tamás (Herceg) és Fazekas Zsuzsanna
(Hercegnő)



cia fogalmával. A hatalom a tudatos
cselekvés gyümölcse: uralomhoz vezet és
dicsőséghez. De ha „halványul a szerves
világban a reflexió", a zaz a tudatosság,
úgy „sugárzóbbá és elevenebbé válik a
grácia benne". Aza z Friedrich herceg
korántsem anarchista, csak épp számára a
rend nem azonos a katonai fegyelemmel,
sokkal inkább a „szerves világ" intuitíve
felfogott rendjét jelenti. Kleistnél két tiszta
ember áll egymással szemben: a fejedelem
úgy érzi, nem bíz-hatja a haza sorsát őrült
álmodozók esetleges sikereire, a herceg
úgy érzi, nem tagadhatja meg azt, amit
szíve sugall. Ezért lényeges a különbség
dicsőség és grácia között: az előbbi a
hatalomé (a fejedelemé), az utóbbi az
intuícióé (a hercegé). Holott köznapi
igazság-érzetünk könnyen lépre csalhat,
hisz szeretnénk, ha a herceget, e német
„Szent johannát", aki sugallatai után
haladva megmenti a hazát, a dicsőség
babérkoszorújával díszítenék. Az író tehát
szimbolikusan kiemeli a babér-koszorú
szerepét; a dráma elején való-ságosan, de
játékból a választófejedelem unokahúga,
Natalie hercegnő Friedrich homlokára
helyezi a koszorút, amit ő álomnak hisz; a
fináléban álomszerűen, de komolyan
Natalie ismét megkoszorúzza a herceget,
amit ő valóságnak hisz. Tudniillik maga
Homburg hercege is összetéveszti a
dicsőséget és a gráciát, s ettől szenved.
Talán maga az író is öszszetévesztette - az
életben, s ezért választotta végül az
öngyilkosságot. De amikor a Homburg
hercegét írta, nem tévesztett.

Sajnos, Paál István, aki most Szolnokon
megrendezte a drámát, beleesett abba a
csapdába, amit az imént a köz-napi
igazságérzet csábításának neveztünk.
Elfogult és szenvedélyes előadást készített,
nem titkolva, hogy szíve-lelke a hercegé.
Így lesz Friedrich Arthur von Homburgból
egyfajta jean d'Arc, aki épp azáltal válik a
haza szentjévé, hogy nem foglalkozik a
politika napi szempontjainak
mérlegelésével, csupán elhivatottságának
isteni hangjaira figyel. A baj csak az, hogy
a Homburg hercege történelem- és
emberképe nem akar hozzáidomulni e
felfogáshoz: az életben oly szenvedélyes
és indulatos Kleisttől mi sem állt távolabb,
mint a színpadi apoteózis. A katonatiszti
családból származó író eleinte maga is
hivatásos katona volt, s amikor
uralkodójától írásban kéri, hogy engedje
vissza a polgári élet-be, valójában így
fogalmaz: „A katonai fegyelem
legnagyszerűbb eredményeit,

melyek minden szakértő csodálatát ki-
váltották, én már csak mély megvetéssel
nézhettem; a tisztekben csupa vívó-
mestert láttam, a katonákban megannyi
rabszolgát, és mikor az ezred gyakorla-
tozott, mintha a megtestesült zsarnokság
tűnt volna fel előttem..." Meg-rendítő
vallomás, ám a dráma választó-
fejedelmében, mint fentebb láttuk, még-
sem a „megtestesült zsarnokságot" akarta
ábrázolni. Megtehette volna. S ha nem
tette, elsősorban nem azért, mintha
megenyhült volna indulata, ha-nem, mert
a „jó" fejedelemmel való drámai
összecsapás teremti meg a lehetőséget a
herceg igazának mélyebb, hite-les és
tragikus megjelenítésére. Annak drámai
megfogalmazására, hogy „vissza-tér a
grácia ott, ahol a tudat mintegy megjárja a
végtelent". Szolnokon a Homburg hercege
politikai vitadráma lesz, szó sincs a
végtelen megjárásáról és a grácia
visszatéréséről. Vagyis a herceg nem a
„szerves világ" rendjét képviseli a katonai
fegyelemmel szemben, csupán a megérzés
igazságát a tudatos mérlege-léssel-
méricskéléssel szemben. Ez pedig jóval
vérszegényebb konfliktus a kleisti-nél.
Ráadásul, ha jól belegondolunk, a darab
egyensúlya így a fejedelem érvelésének
javára billen el (tudniillik a hercegnek
tényleg a véletlenszerű győzelemért járna
dicsőség), bár Paál nem sok időt hagy az
ilyesféle töprengésre: a „szentté avatott"
herceggel egy zsarnokira satírozott
fejedelem áll szemben.

„Kleist Homburgjáról Hebbel már fia-
talkori dolgozatában megírja, hogy ott a
halál árnyéka, a halál okozta megborzadás
ugyanazokat az érzéseket váltja ki, mint
mindenütt máshol a halál" - jegyzi meg
Lukács A modern dráma fejlődésének
történetében, annak illusztrálására, hogy
„a halál csak szimbólum a tragédiában". S
bár ez így igaz, mégis jellemző-nek
érezhetjük, hogy jószerivel a Homburg

hercege a z egyetlen olyan dráma a
világirodalomban, ahol ilyen kézzelfog-
hatóan szimbólum a halál. Mint ahogy a
babérkoszorú is szimbólum. Amiben nem
az az érdekes, hogy Kleist - többek közt -
akár a szimbolizmus előfutárának is
felfogható, hanem a dráma sajátos
metafizikája. A babérkoszorú a hatalom és
a dicsőség metafizikája, a halál az
intuícióé és a gráciáé. A fejedelemnek,
miközben kötelességét teljesíti, eszébe se
jut, hogy lét és nemlét kérdéseire
reflektáljon; a hercegnek, amikor lét és
nemlét határmezsgyéjén mozog, s innen,
az „álomból" hozza konkrét ta

pasztalatait, eszébe se jut, hogy (katonai)
kötelességével bíbelődjék. A XVII.
századi fehrbellini csatatér fölött, noha a
darab legtöbb jelenete éjszaka vagy
pirkadatkor játszódik, tágas az ég, ott lakik
benne az ember örök nyugtalansága,
halálfélelme, vigasza és vigasztalansága.
Ez a dimenzió végképp hiányzik a
szolnoki előadásból, s így lélektanilag
nem is egészen értjük a herceg (Tóth
Tamás) váltásait. Aki oly elszánt
bátorsággal vezeti rohamra lovasait, miért
retten meg a megásott sírgödörtől? S ha
már megrettent, mitől teszi túl magát a
félelmen, s vállalja emelt fővel a halált? A
Kleist-hősök lélektana ugyan-is
nevetségesen érthetetlenné (groteszkké)
válik, ha kiszakítjuk összefüggésükből. Az
író meglepően aprólékos realizmussal,
pszichológiai precizitással dolgoz ki egy-
egy állapotot, ám az egész szerep íve
mindig a szenvedélyek „mély-lélektani"
vonulatából bontakozik ki, ami egyszerre
„sorsanalízis" és metafizika. De a
legkevésbé olyasmi, ami köznapi
igazságérzetünket egy az egy-ben
kiszolgálná.

Az igazi Kleist-játék előbb meghökkent
furcsaságával, „életidegenségével", majd
felmutatja a viselkedésforma evidenciáját.
A marionettszínházról írt eszmefuttatás máig
a színészi gesztus hite-lességének egyik
legelmésebb és legtisztább elemzése. „A
súlypont mozgás-vonala ... - írja Kleist - a
táncos lelkének a z út ja, mely útra sehogy
másként nem találhat rá a masiniszta, csak
úgy, ha beleéli magát a marionett
súlypontjába, más szóval: ha táncol."
Ehelyett Szolnokon különös, mozaikszerű
színé-szettel találkozunk. Az egyes
színészi gesztusok önmagukban
(többnyire) igazak, ám az alakítások
epizódokra, sőt epizódtöredékekre
hullanak, amelyek között nincs lélektani
„átjárás", akárha az egyes alakok több
színpadi figurából lennének összegyúrva.
S minél bonyolultabb egy-egy Kleist-hős,
annál szembe-szökőbb e jelenség (Fazekas
Zsuzsanna Natalie-ja teljesen
szétaprózódik, Leviczki Klára
választófejedelemnéje egy-szerűen
kettétörik, Tóth Tamás Homburg hercege
túl egysíkú és színtelen lesz), s ez arra
mutat, hogy nem annyira a színészi
kvalitással van a baj, mint inkább a
színészvezetéssel. Egyrészt egy kosztümös
történelmi dráma képeit látjuk, illetve
ennek hol gondos, hol el-nagyok
imitációját; másrészt a színészi játék
hangvétele és a kapcsolatteremtés módja
hangsúlyozottan mai, ahistorikus,



anakronisztikus. A kettőnek azonban -
főleg az első felvonásban - úgyszólván
semmi köze sincs egymáshoz, vagyis a
darab nincs „lefordítva" a játék „nyel-vére",
és így a játék nem világítja meg a darabot.
Paál szándéka szerint a súly-pont
mindenképp a mai aspektusban van,
„táncolni" viszont senki se táncol, nem is
teheti, mert a mozgásvonalat csak a
darabból lehetne kiolvasni, s az hoszszú

ideig - a teljes első részen át inkább csak
dekoráció.

Arra, amit Paál el akar mondani a
művel, a Homburg második fele sokkal
alkalmasabbnak bizonyul: itt már drámai
erőtér is születik. Igaz, nem a herceg és a
választófejedelem (Nagy Gábor), hanem a
választófejedelem és Kottwitz
(Pusztav Péter) között, aki a brandenburgi
tisztikar doyenjeként a többiek nevében is
a herceg védelmére kél. Innen nézve úgy
tűnik, Paál elképzelése szerint a dráma
eredeti tagolása szerinti első két felvonás,
azaz az első rész voltaképp nem egyéb,
mint expozíció (a herceg „rebellis" tettének
elbeszélése), míg az igazi játszmát a
második részben összevont, hátralevő
három felvonás szolgáltatja: Natalie-tól
Kottwitzig és Hohenzollernig, a herceg
barátjáig (Kőmives Sándor) mindenki
nekilát, hogy megmentse az ifjút. Nagy
Gábor brandenburgi választófejedelme
azonban makacs zsarnok, nem hajlik se
szép szó-ra, se könyörgésre, se követelésre.
Ami-kor mégis tennie kell valamit, hogy
le-csitítsa a kedélyeket, vérbeli bürokrata-
ként úgy „kegyelmez meg" a herceg-nek,
hogy az nem választhatja a kegyelmet:
igazságtalannak kellene minősítenie a
fejedelem formailag teljesen indokolt
ítéletét. Majd hirtelen fordulattal
mégiscsak ténylegesen kegyelmet ad neki,
ám a fejedelem e döntése ugyan-úgy
motiválatlan az előadásban, mint a herceg
vagy Natalie váratlan váltásai. Ezúttal
azonban úgy tetszik, Paálnak „titkos"

szándéka volt e motiválatlansággal: többé-
kevésbé bizonytalanságban kíván hagyni a
végső jelenetet illetően, amelyben a
kivégzésére váró herceg szeméről leveszik
a kötést, s Natalie ünnepélyesen homlokára
helyezi a babérkoszorút, álom-e vagy
valóság.

A dialógusok verbális szinten - való-
ságos kegyelemről szólnak, ám a színészi
hangsúlyok álomra utalnak. Egyszer-re
kilépünk hát a dráma tér-idő koordinátái
közül: ez a végső igazságszolgáltatás
Homburg hercegének, a dicsőség e szép
pillanata pusztán teátrális effek

tus, mint valami poétikus-ihletett tol-
mácsolásban előadott kényszerű happy
end. A herceg hiszi is, nem is, ami vele
történik: Tóth Tamás révülten távolba
néz, ahonnan vakító fény süt felé. A fe-
jedelem mögötte áll, előregörnyed,
vizslató tekintetével megpróbálja ki-
kutatni, mi az, amit az ifjú lát. De hiába, ő
nem vesz észre semmit. Igy aztán mi mást
tehetne, frázisszerűen elismétli:
„Pusztuljon, aki Brandenburgra tör!" E
pointírozás is a maga módján a happy end
„kényszerűségét" kívánja ellen-súlyozni.
Holott Kleistnél szó sincs happy endről:
ott, az eredeti műben épp az a tragikus,
hogy a herceg a „szerves világ" visszatérő
gráciája helyett a hatalom dicsőségét
kapja meg. Itt, a szolnoki interpretációban
az szeretne tragikusan hatni, hogy a
herceg nem kapja meg valóságosan az őt
megillető dicsőséget ami az intuitív
csatanyerésért megilletné. De ez
tragikumnak kevés. S annál kevesebb,
minél bizonytalanabb: az, hogy
voltaképpen hova lép-

tünk ki a dráma koordinátái közül,
Szolnokon végül is tisztázatlan marad.
Csak sejthetjük, hogy egyfajta metafizikai
tér-időbe. Ez az értelmezési lehetőség
benne rejlik ugyan a műben, ám a
metafizikai dimenzió eltekintve e tétova
utalástól - az előadásban ugyan-csak
elsikkadt.

Antal Csaba játéktere annak a hazai
színjátszásunkban nem túl régi keletű, de
egyre kötelezőbbnek tűnő konvenció-nak
tesz eleget, hogy a sok helyszínes darabot
egy színre hozza össze. Vagyis kénytelen-
kelletlen kombinál. A nádas-imitáció, ami
fehrbellini francia stílusú kertből
születhetett, többszörös áttétel-lel, jól hat
és szerencsésen variálható a játék során.
E „természeti" elemet két-oldalt magas fal
övezi, mely a színpad mélye felé egyre
szűkíti a teret, azt sugallván, hogy
Brandenburg börtön. A falak didaktikus
alkalmazását tovább egyszerűsíti a
tövükben többfelé nyíló
csapóajtószerűség, ahol alkalmasint úgy
másznak ki s be a porosz hősök, akár az

Nagy Gábor (Választófejedelem) és Tóth Tamás (Herceg) a Homburg hercege szolnoki előadásában
(Szoboszlay Gábor fe lvéte lei )



állatkerti vadak szörnyű ketrecükben.
Néha rázzák is a nyílást elzáró ajtókat
(rácsokat?), többnyire ez az egyes jele-
netek közötti „zenei" intermezzo. Vala-
miféle „kegyetlen" színházi effektus kíván
ez lenni, de nem egyéb, mint a néző
idegeinek felesleges borzolása. És még-is:
a színpadkép, mely az előadás hang-
vételéhez hasonlóan didaktikus, egy-egy
jelenetben megejtően szép és at-
moszferikus. Mint ahogy a színészi játék -
minden lélektani és gesztikus mo-
zaikszerűsége ellenére - a szolnoki társulat
jó erőnlétéről tanúskodik. Úgy illenék, e
sok kérdőjel után ne feledkezzünk meg
annak felemlítéséről sem, hogy Nagy
Gábor milyen magától értetődően juttatja
szóhoz a fejedelem természetes
dicsőségszomját, hogy Leviczki Klára
anyáskodó aggodalmában igazi emberség
van, hogy Fazekas Zsuzsanna lángoló
szerelmesként feledteti: nem egészen
alkatára szabott szereppel birkózik, hogy
Tóth Tamás hercegének tiszta és átható
tekintete meggyőz róla: nincs és nem is
lehet lelkiismeret-furdalása, hogy Pusztay
Péter ragyogó vita-partner a
választófejedelemmel vívott mérkőzésben,
hogy Kőmíves Sándor Hohenzollernja a
barátság meghitt szavait leli meg, hogy
Tóth József Stranz kapitányában a
rendíthetetlen katonai fegyelem és a szív
kimondhatatlan hangjai egyszerre vannak
jelen. Összeszedett, koncentrált, jó ritmusú
csapatmunka folyik a színpadon; úgy
látszik, a színészeknek is szívügyük, hogy
megfogalmazzák az intuíció apoteózisát.

De a kleisti nagy paradoxon ezúttal
kifog rajtuk. Az intuíciónak nem dicső-
ségre van szüksége, hanem felszabadu-
lásra. A szolnoki előadás végső soron csak
beszél arról, amiről tanúságot kel-lene
tennie. Nem születik meg az a Homburg
hercege-előadás, amely itt és most a maga
teljességében megszólaltatná a drámát.
Csak sajnálhatjuk. Mert amit látunk - a
súlyos és alapvető fogyatékosságok
ellenére - azt tanúsítja, hogy a szolnokiak
képesek lettek volna e megszólaltatásra.

Heinrich von Kleist : Homburg hercege (szolnoki
Szigligeti Színház)

Fordította: Tandori Dezső. Rendezte: Paál
István. Dramaturg: Balassa Péter. Díszlet- és
jelmeztervező: Antal Csaba. Segédrendező:
Zombori Katalin.

Szereplők: Nagy Gábor, Leviczki Klára,
Fazekas Zsuzsa, Tóth Tamás, Kőmíves
Sándor, Pusztay Péter, Somody Kálmán,
Tóth József, Sashalmi József, Philippovich
Tamás, Árva László.

SZÁNTÓ JUDIT

Zuhog a rossz

John Webster A fehér ördöge
Zalaegerszegen

Ismét nyílnak az esernyők Ruszt József
színpadán, mint már kecskeméti Pericles-
rendezésében is, legutóbb pedig John
Whiting színművében, az Ördögök-ben.
Felszakadtak a hatalom egének csatornái -
metafizikus, elemi tisztaságban zúdul alá
a bűn.

A Jakab-kori tragédia lassan polgár-
jogot nyer színpadainkon. A kaposvári
A/változások után az elmúlt évadban két
színházunk is felfedezte John Fordot;
most Websteren a sor. Bizonyára van
mindebben egy adag kíváncsiság is: íme
egy egész drámaírói iskola, amely nálunk
jószerivel ismeretlen - mit nyújt-hatnak
nekünk ők, s mit nyújthat nekik az
eszközeiben újjászülető magyar rendezés?
De ugyanakkor az efféle feltűnő
jelentkezések mindig többre is utalnak.
Franz Xaver Kroetz hirtelen kultusza
például nemcsak egy Európa-szerte diva-
tos szerző szokás szerint némileg elkésett
hazai felfedezésére utalt, hanem azt is
kifejezte, hogy miközben a fogyasztás
kultusza hirtelen kivirágoztatott egy sokak
által nálunk már talajtalan-nak hitt
kispolgári fogyasztói magatartást,
ugyanakkor az új korszaknak meg-felelő
Rozsdatemetők egyelőre hiányoz-nak. A
német-osztrák szecesszió és exp-
resszionizmus iránti érdeklődés egy ér-
tékválságot fejez ki: a közéleti tevé-
kenységtől való elfordulásra és a priva-
tizálás elharapózására reagál, a Jakab-kor
felfedezése pedig úgyszólván világjelen-
ség: a századvég felé haladva egyre
nyomasztóbb XX. századi közérzetet
tükrözi, amely a csak látszólag irracionális
négyszáz éves borzalmakban a XX.
századi ember útját kísérő hekatombák-ra
ismer.

Webster klasszikus rémdrámái egyfelől
valóban csak egy a kora ízlését jól is-merő
és szakértelemmel kiszolgáló szín-padi
szerző termékei; másfelől azonban
egyszersmind megnemesített, a tipikus
régióiba emelt krónikái az egykorú jelen
iszonyatainak. A z amalfi herceg-nő
tömegmészárlását nagyon is kézzel-
fogható indítékok vezérlik: a bíboros és
hercegi fivére özvegyen maradt húguk
tekintélyes vagyonát akarják megka

parintani, s e tervüket keresztezi az özvegy
váratlan második házassága, rá-adásul egy
közrendű személlyel: íme a vérfürdő
gazdasági-társadalmi bázisa. A fehér
ördögnek is megtörtént kortársi botrány
szolgál alapul, Stendhal Római
történeteiben olvashatunk utána, s a for-
rásösszehasonlítás legalább oly gyümöl-
csöző, mint Shakespeare esetében. A szép
Vittoria Accoramboni valóban gyanús
körülmények között vesztette el férjét, és
gyanús gyorsasággal ment ismét férjhez
egy Orsini herceghez (aki mellesleg már
rég megözvegyült); az is stimmel, hogy
első férje unokaöccse volt egy épp
ekkortájt pápává választott bíborosnak. De
ezután már véresen ugyan, de sokkal
banálisabban peregnek az események:
Orsini herceg természetes halált hal, és az
özvegyet egy addig ismeretlen szereplő, a
sógor gyilkoltatja meg, kizárólag az
örökség miatt; a XVI. századvégi fait
divers aztán a sógor kivégzésével, vagyis
az igazság diadalával ér véget. Vagyis
Webster a lényeg művészi dimenzióját
adta hozzá a tényekhez. Egyfelől
egyértelművé tette az új házaspár
bűnösségét, másfelől szervezetté a velük
való leszámolást, s a szörnyű bosszú
gépezetének csúcsára két nagy hatalmú
szereplőt állított: a pápát mint a megölt
első férj rokonát és Firenze hercegét mint
a Websternél ugyancsak meggyilkolt első
feleség fivérét. És végül, de nem
utolsósorban az eredeti történetben épp
csak megemlített Flamineóból, a hősnő
fivéréből kulcsszereplőt csinált, akárcsak
Az amalfi hercegnőben Bosolából: Webster
két Jágójával van dolgunk, akik alacsony
sorsukból kitörni akarván megnyergelik a
kozmikus értékválságot, és józanul, min-
dent megfontolva úgy döntenek, hogy
gazemberek lesznek.

A fehér ördögben ugyanakkor meglehe-
tősen sok a cselekménybeli és lélek-tani
következetlenség vagy épp abszurditás;
gyors kézzel, napi igények kielégítésére
született a mű, s a kor közönsége
elsősorban a rémségek minél töményebb
halmozását igényelte. Mindenek-előtt a
kifejlettől várták el a hullahegyek
magasodását; így aztán a végére Webster
már nemigen bíbelődik azzal, hogy
megindokolja, miért kell Flamineónak
ártatlan és ártalmatlan öccsét is le-vágnia,
méghozzá anyjuk szeme láttára, vagy miért
nem tölti meg két pisztolyát, holott ha
önmagát nem is, de húgát és annak
komornáját mindenképp meg akar-ja ölni.
Lazán indokolt a gyors egymás-


