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ött. És mindig olyan pillanatokban találkozom

ele, amikor éppen nem várnám.
 Mert nincs fölötte hatalmam. A szerelem

z, amire vágyunk és amitől rettegünk, mert a ki-
zolgáltatottjai vagyunk.
 Különösen nyilvánvalóvá válik ez egy

lyan előadásban, amelyben szinte élettelen fi-
urákat látok egy „sakkasztalon ", ám köztük idő-
ől időre felszikrázik a szenvedély.
 Ez számomra elfogadható értelmezés. De

a őszinte akarok lenni, nem sokat törődünk az
lőzetes vagy utólagos értelmezésekkel. Be-
zélhetek én a „börtönről", a ferde térről, akármi-
ől - az egyetlen dolog, ami valóban izgat, hogy

próbákon igazi kapcsolatba kerülnek-e egy-
ással a színészek. Vagyis hogy megszületik-e a

elen idő, az élet a színpadon.
 Az élet kiszámíthatatlansága, titokzatos-

ága.
 Pontosan. Ha már tudjuk, mi fog történni,

z maga a halál. Hiszen az egyetlen, amit tudha-
unk az életben, az a halál.
 De akkor mit tud - mit tudhat, amikor el-

ezdi a munkát?
 Semmit. Csak a hitem van, hogy két és fél

rán át le tudjuk majd kötni az embereket. De a
róbaidőszak nagy része számomra kétségbe-
sett rettegéssel telik. Nincs bevált módszerem.
sak az örök szándék visz előre: minden most

örténjen. Ez áll a munka középpontjában.
zemben a bűntudattal, amit a múlttal kapcso-

atban megélünk, és szemben a szorongással,
mit az ismeretlen jövő árnyéka ránk vet. A jelen
nfeledt megélésére van szükség.

- Hogy történhet meg ez, ha az utazást le-

zámítva minden este játszanak, mégpedig

stéről estére ugyanazt?
 Itt, a Katonában nagyon csodálkoztak,

mikor az első előadást közvetlenül megelőző
sszpróba idején azt látták, hogy ülök a büfében
s teázok. De úgy gondoltam, nincs mit tennem.
a minden rendben, azt nem kell látnom, ha va-

ami baj van, azt jobb nem látnom. Pár perccel az
lőadás előtt már úgysem tudok tenni semmit.
e megnéztem az előadást és jegyzeteltem.

Mellesleg a világosítófülkében ültem, és ideges-
égemben jól bevertem a fejemet valami rúdba,
gyhogy elmondhatom, véremet hullattam a Ka-
onában.) A jegyzeteim alapján másnap próbál-
unk, és az előadás jelentősen megváltozott.

- Ez azt jelenti, hogy minden előadást meg-
éz?
 Hetente egyet-kettőt. Összezavarodnék,

a mindig nézném. Kívülre kell kerülnöm, hogy rá
udjak látni. Így tudok újra és újra kapcsolatot te-
emteni színész és szöveg, színész és színész,
zínész és néző között. Végül is ez a dolgom.
em tekintem magam „alkotónak". Sokkal in-
ább „vezető" vagyok, abban az értelemben,
hogyan a drót vezeti az elektromosságot.

- Eszerint a rendező dolga nem az, hogy

kreatív legyen, hanem hogy alkalmat

teremtsen a színészi kreativitásra?
 Ez jól hangzik, de pontatlan. Az is hiba, ha

a színész mindenáron törekszik a kreativitásra,
mert közben elveszíti önmaga által sem ismert
eredetiségét. „Elég", ha a színész - és általa a
néző - készen áll arra, hogy átmossa, átjárja őt a
szöveg, illetve a benne megfogalmazódó világ.
Meg kell élnie ezt a világot, ami több, mint ő vagy
én, vagy a néző. Ez izgat engem a színházban.
Ezzel találkoztam, amikor tizenhat éves korom-
ban láthattam Peter Brook Szentivánéji álomját.
Néztem az előadást, és beleszerelmesedtem a
színházba. Éreztem, valami csoda történik, és
én része akartam lenni ennek a csodának. El-
kezdtem foglalkoznia színházzal, és része
lehettem-lehetek ennek a valaminek. Ennyi az
egész, ez a naiv vágy, ez az ártatlan és
egyszerű igazság rejlik minden lépésünk mögött.
A vágy, hogy része legyünk ennek.
 De minek?

 Ez megfogalmazhatatlan. Ezért módosítva
megismétlem az iménti gondolatot: a vágy, hogy

rész legyünk. A megfogalmazás azt jelentené,

A Jakab kori dráma női szerepek káprázatos
választékát kínálja. Az Amalfi hercegnő

címszereplőjének sajátszerűsége, személyi
autonómiája és ábrázolásának mélysége
az Ibsen-drámák lefordításáig páratlan az angol
színházban. Ám az ilyen s ehhez hasonló drámai
alakok forma és ideológia olyan össze-
hangolásából születtek, amelyet a maga specifi-
kus történetiségében kell megértenünk.

A reneszánsz dráma női szerepeit fiúk játszot-
ták, akiknek színházi pályafutása időben szükség-
képp korlátozott volt, és társulatukban csak afféle
tanoncnak, segéderőnek számítottak. Továbbá: e
szerepeket férfiak írták meg egy olyan korban,
ami-kor a valóságban élő nőket, Virginia Woolf
szemléletes, bár tendenciózus
megfogalmazásában, „be-zárva tartották, verték
és ide-oda rugdosták".

A női természettel foglalkozó viták ősidők óta
két egyszerű álláspontot konfrontáltak. A nőgyű-
lölők az egyházatyáktól kezdve a nő Évától való
származását hangsúlyozták, mint a bujaság és
kétszínűség bizonyítékát, míg a nők védelmezői
- s ezekből egy szűz királynő uralkodása idején
jó néhány akadt - az érdemes hölgyek hosszú
sorát emlegették, a kilenc múzsától magáig I. Er-
zsébetig. A nők becsmérlői történelmi érveket

hogy kívül kerülünk. Hogy több vagyunk, mint
rész. De ez lehetetlen. Van tehát egy nagyobb
egység. Ehhez tartozni, ebben rész lenni - eh-
hez segít a színház. De a korral járó tekintély és a
hírnév veszélyes. „Én vagyok az ilyen-olyan dí-
jas rendező, én vagyok a Nemzeti vezetője..."
Ilyeneket gondol az ember, és a káprázat fényei
öt percre elhitetik vele, hogy ő maga az egész.
Nem szabad tehát elfelejteni az egykori élményt,
azt, hogy rendező, színész, néző, bárki vágya
nem lehet se több, se kevesebb, mint jelen idő-
ben megélni azt, hogy a világ része vagyunk.
Rész vagyunk. A színházba azért megyünk,
hogy ezt együtt megéljük. Ez minden. A többi
hiúság. A színházba azért megyünk, hogy
megosszunk egy kis szeretetet másokkal -
legalábbis ezt gondoljuk. De közben tudjuk,
hogy ez hazugság. S ha már ezt tudjuk,
elkezdhetünk akár igazat is mondani. Ehhez kell
a hiteles, valóságos jelenlét. Hogy ez mi? Isten
tudja. De megvalósul, megtörténik, amikor jó az
előadás... Érthető ez az egész valamennyire?
 Én érteni vélem. Legalábbis részben.
 Akkor jó. A részben ott az egész. Leg-

alábbis remélem.

kombináltak a nők lényegi természetének a priori
támadásával; az ellentábor egyszerűen megfor-
dította ezeket az érveket, anélkül hogy azok er-
kölcsi és szellemi alapját egy percre is vitatta
volna; még a kórusukba bekapcsolódó néhány
nő is elfogadta a nők „háziasszonyokra", „eré-
nyes dámákra" és „pénzért kapható szajhákra"
való felosztását.

A tizenhatodik és tizenhetedik századi szín-
ház hasonló ideológiai elgondolások szellemé-
ben ábrázolja a nőket. A női szereplők nagyjából
két csoportra oszthatók: a városi komédia elmés
(witty) feleségeire és a tragédia halálra szánt ál-
dozataira.

Webster drámájának forrásaiban a Herceg-
nő halála egyértelműen igazságos büntetés-
ként jelenik meg, amiért a hősnő bujaságában
önállóan választott férjet magának, és megta-
gadta a két bátyjának kijáró engedelmességet;
és még a modern kritika is ekképp értelmezte a
drámát, holott annak formája és struktúrája
egyaránt kétségbe vonja ezt az ideológiát, nem
csupán azáltal, hogy a fivérekből gazembere-
ket csinál, hanem azzal is, hogy a szerkezet a
statikus eszmék és a dinamikus cselekmény vi-
szonyát helyezi előtérbe. Kritikai közhely, hogy
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Webster a rendelkezésére álló drámai formák
teljes tárházát felhasználta; de senki sem nyug-
tázta kellőképpen azt a tényt, hogy a színházi for-
mák összeütközése, a kijelentések és a cselek-
vések közötti ellentét folyamatosan változtatja a
dráma fókuszát. A hosszabb, önálló beszédek-
ben elhangzó jellemzéseket és erkölcsi ítélete-
ket szüntelenül mérlegre teszi az ellentmondá-
saikat feltáró realisztikus cselekvés.

Webster technikájának sajátossága abban
áll, hogy a színpadi képek és a verbális képek
folyamatosan kommentálják egymást. Az első
jelenetek egyikében Antonio hosszú magánbe-
szédben jellemzi a „három, ennyire másfajta ér-
met egy idomba öntve", vagyis a Hercegnőt és
két bátyját. Leírja a Biboros átlátszó intrikáit a pá-
pai trón megkaparintására és Ferdinánd sötét
hivatali ténykedését, azaz a fivéreket a
külvilággal való kapcsolatukkal, hatalmi
pozíciójukkal és manipulációs képességeikkel
jellemzi. A Hercegnőt illetően azonban
személyesebb jellegű vonásokat emel ki: egy
jámbor, önmegtartóztató, gyengéd lelkű nő
idealizált erényeit. Mialatt beszél, az általa
jellemzett alakok is ott vannak a színen, ám néma
tablójuk se meg nem erősíti, se meg nem cáfolja
Antonio szavait. Amikor azonban ezután a
Hercegnőt fivérei társaságában látjuk, az
embléma életre kel; Webster megszólal-tatja a
„három érmet", nekünk pedig nyomban
módosítanunk kell kapcsolatukról alkotott véle-
ményünket. Ahogyan a fivérek egymás szavába
vágva kontráznak egymásnak, láthatjuk, hogyan
leplezi le Webster, verselési technikája révén, a
fivérek kísérletét a Hercegnő manipulálására, és
ez megerősíti Antonio beszámolóját. Annál meg-
hökkentőbb a maga szellemességében és füg-
getlenségében a Hercegnő válasza: „Azt mond-
ják, a gyémánt / Becsesebb, ha több ékszerész
csiszolta." Az Antonio képzeletében élő
csendes, békés alak életre kel, s inkább bizonyul
komédiabeli szereplőnek, semmint a jó
asszonyokról szóló legenda illusztrációjának.

Hasonlóan kétélű az a vizuális és verbális
képrendszer is, amellyel Webster magát Anto-
niót és a Hercegnőhöz való viszonyát ábrázolja.
A dráma nyitó soraiban Antonio úgy jellemzi a
francia udvar helyzetét, hogy kiderüljön: szak-
értő ezekben a kérdésekben, és nagyra tartja a
politikai stabilitást. Ezután megtudjuk, hogy lo-
vagi tornán nyerte el a gyűrűt, a Hercegnő sza-
vai pedig végképp megalapozzák lovagi és ud-
varonci kiválóságát: „S ha érdekel, / Hol léleg-
zik igazi férfi, tudd meg / - S nem hízelgek -,
szemed magadra fordítsd, / S tarts szemlét ön-
magad fölött."

A királyi rangra utaló „szemle" (progress) szó
(így nevezték a királyok országukban tett szem-
leútját), valamint az „igazi" (complete) férfiban
megtestesülő neoplatoniánus egység cselek-
vés, szenvedély és szemlélődés között sokkal

Az Amalfi hercegnő az Aldwych Színházban
(1961)

magasabb szintre emeli a Hercegnő vonzalmát,
mint ahogyan arra Webster egyik forrása, Pain-
ter utal, aki a Hercegnő szerelmét kizárólag „bu-
ja húsa csiklandó ösztönzésének" tudja be.
Amint Antonio a Hercegnőt a női erény emblé-
májaként idealizálja, úgy látja a Hercegnő is An-
tonióban az eszményi reneszánsz férfi harmo-
nikus képmását. Ám Webster képalkotásának
többértelműsége meggátolja, hogy Antonióban
vérszegény, unalmas díszpéldányt lássunk. A
lovasjátékon lándzsával elfogott gyűrű nyilván-
valóan szexuális metafora, s hogy Webster
mekkora mögöttes tartalmat képes egy metafo-
rába zsúfolni, kitűnik, amikor a Hercegnő is gyű-
rűt húz Antonio ujjára; ez a színpadi kép jelképe
közelgő nemi egyesülésüknek, de egyszers-
mind fizikai kiindulópontja is az ezután követke-
ző költői verbális képnek, amely szerelmüket a
szférák harmonikus köreihez hasonlítja. Az
egész szekvenciában a gyűrűkről és ujjakról
szóló obszcén tréfa kombinálódik a tökéletes
harmónia kifinomult neoplatoniánus képeivel, s
a végső hatás túlnő mind a tiszta, testiségtől
mentes szerelem érzelgős fogalmán, mind az
özvegyi bujaság moralizáló elítélésén.

Antonio elgyűrűzése szimbolikus értelmű ak-
tus, de ez nem homályosíthatja el a tényt, misze-
rint egyszersmind izgalmas cselekménymozza-
nat is; olyan fordulópont, amely elkötelezi a sze-
relmeseket, s innentől fogva számukra már nincs
visszatérés. Az ilyen revelatív drámai pillanatok
hordozzák a mű struktúráját. Webstert megvá-
dolták, hogy közönsége elborzasztása és meg-
hökkentése kedvéért olcsó coup de théátre-okat

alkalmazott, csakhogy Ferdinándnak húgával
szemben alkalmazott módszerei a hulla kezétől
az őrültek táncáig komplett vizuális rendszerbe
illeszkednek, amelyhez éppúgy hozzátartozik a
koporsója mellett térdelő Hercegnő vagy a kato-
naruhát öltő Bíboros képe.

A harmadik felvonás második jelenete után a
kontextus megváltozik: a Hercegnőt immár nem
csupán Ferdinánd nyílt, sötét erőszaka, hanem a
politikai és katonai hatalom is fenyegeti, amely
lélektanilag nem oly iszonyatos, mint Ferdinánd
elferdült fantáziajátékai, a Hercegnőre mégis
sokkal rombolóbban hat. Ferdinándnak még
bátran ellentmondott („Miért ne lehetne férjem? /
Nem hoztam ezzel új szokást divatba!"), de a Bí-
boros hatalmával szemben nincs ellenszere.
Tehetetlenségét és a zsarnokság laza, szinte
eset-leges kibontakozását Webster azzal emeli
ki, hogy e fejleményeket többé-kevésbé
semleges megfigyelők által kommentált
tablókban ábrázolja. Amikor a fivérek kémjüktől,
Bosolától érte-sülnek a Hercegnő férjének
kilétéről, éppen katonai táborban vannak; látjuk
reakciójukat, de két jelenlévő nemesúr
egyszersmind le is írja azokat, ami furcsán
megcsavart hatást kelt: a megoldás nemcsak a
két fivér dühét domborítja ki, hanem azt a tényt
is, hogy a semleges kívülállók elítélik ugyan a
történést, de semmit sem tesznek a politikai
hatalom gonoszsága ellen. A Hercegnő
Anconából való kiutasításának néma élőképe
hasonló hatást ér el: a Bíboros katonai és
politikai hatalma ellenállásba nem ütköző,
egyértelmű drámai tényként jelenik meg, s ezt
húzza alá a katonaruhába öltözött, egyházi sze-
mélyiségektől kísért, nagy hatalmú Bíboros és a
sebezhető családi csoport erős vizuális kont-
rasztja. A Hercegnő immár áldozat lett, s az is
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marad. Függetlenségi törekvései dacolhattak a
pszichológiai fenyítéssel, de katonai erő híján
nem tarthatja magát, s ki lesz szolgáltatva Ferdi-
nándnak és Bosolának.

Más perspektíva nyílik a cselekményre a vi-
zuális elemekkel váltakozó verbális elemek, a
hosszú önálló beszédek, meditációk és szen-
tenciák révén. Webster dramaturgiájában a
szereplők gyakran ez utóbbiakban próbálják az
eseményeket általánosítva értelmezni. E szö-
vegek a kontextusból kiemelve gyakran közis-
mert bölcsességek szép, de konvencionális
summázatai; ám az adott jelenet drámai struk-
túráján belül egészen mása funkciójuk. A
hosszú beszédek gyakran arra irányulnak,
hogy egy-egy figura az adott helyzetben
magához ragadja a fölényt. A harmadik
felvonás második jelenetében például
Ferdinánd, hogy elvágja húga érveit, lapos
moralizálásba kezd a jóhírről, a tiszta, pénzért
meg nem vásárolható sze-

Jelenet a Freehold Company
Webster-bemutatójából (1970)

relemről, csakhogy kenetteljes szavainak
őszinteségét a dráma sehol sem támasztja alá,
sőt, megcáfolja. (Gondoljunk például a
vagyontalan Antonio iránti mélységes
megvetésére.) Webster drámai módszere,
amellyel szüntelen egybeveti a kimondottat a
megmutatottal, le-leplezi a Ferdinánd elnyomó
erőszakosságát átható konvencionális
ürességet.

Épp ezért jelentős az a körülmény, miszerint
a Hercegnő jóformán soha nem folyamodik
szentenciákhoz, hogy megmagyarázza vagy
mentegessé viselkedését. Webster egyetlen
alkalommal ad szájába hosszabb általános jel-
legű szöveget - a lazacról és a macskacápáról
szóló mesét a harmadik felvonás végén -, ám
az epizód drámai funkciója éppoly jelentős,
mint a kis prédikáció erkölcsi éle: a Hercegnő
ezáltal akar felülemelkedni reménytelen hely-
zetén. Bosola és fegyveresei fizikailag erőseb-
bek, a Hercegnő tehát lélektani fölényét teszi
nyilvánvalóvá, amikor mind Bosolát, mind a kö-
zönséget emlékezteti rangjára. Az egyértelmű
sértés azt implikálja, hogy Bosola mint hitvány
macskacápa csak ideiglenesen kerekedhet a
született arisztokraták, a lazacok - azaz ő ma-
ga és Antonio - fölé. Ez a Hercegnő utolsó fa-
nyar tréfája, mielőtt ráborulna a negyedik felvo-
nás sötétsége; s egyszersmind ezzel veszi
kezdetét az a „furcsa megvetés", amelyből
„búskomorságában erőt merít", s amellyel
annyira felbőszíti Ferdinándot.

Webster dramaturgiájának egyik sajátos
erőssége, ahogyan egy-egy jeleneten belül el-
tolja-módosítja a lélektani fölényt, többfajta as-
pektust kínálva a cselekmény megítélésére;
ezt a módszert különösen a némajátékok és a
hosszabb beszédek alkalmazásában figyel-
hetjük meg. E formai eszközök szövegkörnye-
zetében hajlékonyabb megoldásokat: megtört
verssorokat és prózai dialógusrészleteket al-
kalmaz a figurák közötti drámai feszültség ér-
zékeltetésére. Gondoljunk például Antonio és
Bosola éjszakai szópárbajára (második felvo-
nás, harmadik jelenet), amelynek hangulatát a
leghatásosabban a befejezetlen félsorok köz-
vetítik.

Ám Webster drámájának elevensége nem
csak a jellemábrázolásban és a verselésben
gyökerezik. Olyan komplex élményt teremt,
amely a mese szintjén is feszülten izgalmas, ám
egyszersmind számos politikai kérdést is elő-
térbe állít, anélkül, hogy megoldást kínálna
rájuk.

Az egyik legingerlőbben megoldatlan problé-
ma a Hercegnő új házasságának ügye; ezt a lé-
pést Webster nem hajlandó sem egyértelműen
igazolni, sem egyértelműen elítélni. A kortársak
gondolkodásában erős előítélet élt az újból há-
zasságra lépő özvegyasszonyokkal szemben;
Webster azonban oly hajlékonyan, annyi szem-

szögből mutatja be ezeket az előítéleteket, hogy
a probléma a szűken vett jogi és etikai szempon-
tokon túl kitágul, s a nők tetteinek s az ezekhez
való lehetséges viszonyulásoknak szélesebb
körű mérlegelését is magában foglalja.

A reagálások skálája felhasználja mind a ko-
média, mind a tragédia látásmódját. A Hercegnő
kezdeti elméssége és vitalitása inkább a komé-
dia műfaját idézi, ám a dráma végére a hősnő vi-
tathatatlanul tragikus dimenziókig emelkedik.
Számos kommentátor akadt fenn azon, hogyan
fér össze az első felvonás elszánt, célratörő, ma-
gának férjet szerző figurája a negyedik felvonás
sztoikus keresztény hősnőjével. Webster azon-
ban oly módon kombinált egy vígjátéki alakot
egy, a zsarnokságot és az elnyomást illusztráló
tragikus cselekménnyel, hogy ennek eredmé-
nyeként jobban, mélyebben megérthetjük a Her-
cegnő átalakulásának folyamatát.

Amikor az első felvonásban férjül kéri Antoni-
ót, majd visszavonulnak, hogy konszummálják a
szférák harmóniáját ígérő szerelmüket, Cariola,
a komorna így kommentálja a látottakat: „Mi ben-
ne több: nagyság vagy nőiesség? / Én nem tu-
dom, de sejtek valami / Félelmes tébolyt - ó,
hogy szánom őt!"

A „nagyság" és a „nőiesség" szembeállításá-
val Cariola sokat elárul annak a világnak az ér-
tékrendszeréről, amelyben a Hercegnőnek élnie
kell. Mint nőtől elvárnak tőle bizonyos tulajdon-
ságokat, és Antonio kezdeti dicshimnusza arra
utal, hogy valóban képviseli is a hagyományos
női erényeket. Ám „nagysága" egyszersmind azt
jelenti, hogy megőrizte szellemi függetlenségét,
és tudatában van saját nemiségének.

Webster céltudatosan helyezi a Hercegnő
független cselekvését olyan keretbe, amely
nyilvánvalóvá teszi az őt körülvevő férfiak
gondolkodását. A vígjátéki jellegű férjkérési
jelenetet Ferdinánd, illetve Bosola
kinyilatkoztatásai foglalják keretbe; erőteljes
képekben tárul fel a nők nemiségéről kialakult
beteges, hátborzongatóan torz felfogásuk.
Antonio belépése előtt pedig Ferdinánd kivont
tőrrel közeledik húgához: apjuk említésével
valamilyen családi becsületkódexre hivatkozik
ugyan, de a sértő és trágár folytatás („a nők /
Kedvence az ángolnaszerű testrész,/ Melyben
nincs csont") maga a nyílt szexuális agresszió,
amelyet a kezében tartott tőr vizuálisan is
érzékeltet. Ferdinánd elvből tagadja, hogy férfi
és nő kapcsolata szép és örömteli is lehet; sötét
gyűlölettel tekint a nemiség minden megnyilvá-
nulására, amelyek szerinte csak csaláson ala-
pulhatnak.

Ferdinánd és Bosola nőellenes, minden testi-
séget kigúnyoló megnyilatkozásai a kor
konvencionális morálját visszhangozzák, ám a
hatalmat ők képviselik, és módjukban áll
szétzúzni a Hercegnő függetlenségi
törekvéseit. A Hercegnő veszélyes
vállalkozásának merész újszerű-
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Ferdinánd halála a Royal Court előadásában
(1971)

ségét ugyanis nem szabad alábecsülnünk.
Nemcsak Cariola tudja be az új házasságot vala-
mi „félelmes tébolynak"; a többi szereplő reakci-
ója is jelzi, milyen nehéz megérteni egy ilyen,
minden konvenciótól független választást. Ami-
kor Bosola a Hercegnő vajúdásának éjszakáján
Antonióba ütközik, aki az újszülött horoszkópját
tanulmányozza, még ő, a mesterkém sem képes
levonni a megfelelő következtetést, s Antonió-
ban legföljebb a Hercegnő kerítőjét sejti; Ferdi-
nánd pedig, értesülve húga szüléséről, promisz-
kuitással, váltott partnerekkel való buja kéjelgés-
sel vádolja. A házassága Bosola szemében tit-
kos bujálkodás, Ferdinándéban parázna szexu-

ális akrobatika, a politikusabb Bíboroséban a
családi becsület meggyalázása.

A férjkérés után már csak egyetlen magánjel-
legű jelenet mutatja be a házastársak kapcsola-
tát. A harmadik felvonás első jelenetében ismét
vígjátéki hangulatot kapunk. Az udvari világgal, a
hatalmasok intrikáival kontrasztba állított intim
családi jelenetben a szeretkezéssel kapcsolatos
derűs incselkedés és a Hercegnőnek saját őszü-
lésére vonatkozó panasza felesel Ferdinánd
rögeszmés szexundorával és Bosolának a hús
rothadásáról szőtt vízióival; a közönség pedig
tapasztalhatja, hogy a bujaságnak nem az
abszolút tisztaság az ellentéte, és a halál, a
felbomlás elkerülhetetlenségére nem az
aszketikus túlvilági kötődés az egyetlen válasz;
létezik kreatívabb alternatíva is, a szerelemben
és a boldog, termékeny házasságban. Míg
Ferdinánd és a Bíboros

Jutta Hoffmann, a Deutsches Schauspielhaus
1985-ös (Peter Zadek rendezte) előadásának
címszereplője

a házasságban a családi presztízs növelésének
eszközét látja, és lebonyolítását a férfiaknak tart-
ja fenn, a Hercegnő és Antonio jelenetei alterna-
tív felfogást képviselnek, az egyéni kiteljesülés
lehetőségére utalva.

Amikor Webster a Hercegnő esetével szem-
beállítja Júliának, a Bíboros szeretőjének hely-
zetét, egyszersmind a korabeli nők előtt álló igen-
csak körülírt választási lehetőségekre is felhívja
közönsége figyelmét. Júlia szerepe nemcsak ar-
ravaló, hogy leleplezze a Bíboros erkölcstelen-
ségét, és az erényes Hercegnővel a bűnös szaj-
hát állítsa szembe, hanem a függetlenséghez
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Eleanor Bron (Hercegnő) és Jonathan Hyde
(Ferdinánd) a Londoni Nemzeti Színház 1985-ős
előadásában

vezető különféle utakat is illusztrálja. Mindkét nő
letért „az erény egyszerű útjáról", de Júlia meg-
oldását a dráma férfialakjai sokkal inkább elis-
merik és elfogadják. Az ő szexualitását el tudják
fogadni, mert - mint azt az első felvonás máso-
dik jelenetében vele élcelődő férfiak szavaiból ki-
vehetjük - egy öregember feslett hitveseként
belefér a konvencionális kategóriába. Mint a Bí-
boros szeretője státusra és hatalomra tesz szert,
de egyszersmind kiszolgáltatja magát a szexuá-
lis önzés elnyomásának. Peter Thomson Webs-
ter-tanulmányában megemlíti egy diákjának ér-
dekes felvetését: szerinte Júlia és a Bíboros első
jelenetét (második felvonás, negyedik jelenet)
úgy kellene beállítani, mintha éppen szeretke-
zésből keltek volna fel, s így a Bíboros durvasá-
gát a koitusz utáni rosszkedv magyarázná. A Bí-
boros megnyilatkozásai, a „nekem hálás lehet-
nél" sűrű ismétlésével mindenképpen arra utal-
nak, hogy Júliát a maga kreatúrájának tekinti,
akinek viszonyukban nem jut önálló szerep.

Júliának és Deliónak a fenti jelenetet záró pár-
beszédében érdekes csavarintás emeli ki a nők
sztereotipizált megítélésének korlátait. Delio el
akarja csábítani Júliát, és legnagyobb megdöb-

benésére kosarat kap. Reagálása annál leleple-
zőbb, mivel a dráma egyik erényes figurájáról
van szó. „Szelleme (her w i t - azaz „elméssége"
- Sz. J.) - vagy becsülete beszél-e így?", kér-
dezi, és ez a kommentár, akár Carioláé a nagy-
ság kapcsán, megmutatja, micsoda konvencio-
nális normák szűkítik a darabbeli nőalakok moz-
gásterét. Júlia szajhaként van kategorizálva,
mi-ért ne lenne akkor az ő, Delio szajhája is? A
nők elmésségét a csalárdsággal társítják, az
tehát nem férhet meg a becsülettel vagy a
tisztességgel, mint ahogy nagyság és nőiesség
sem egyeztethető össze. Júlia is, a Hercegnő is a
számára egyedül lehetséges módon: a
szexuális választás révén nyilvánítja ki a maga
függetlenségét, és Webster erős kontrasztba
állítja ezeket a választásokat a dráma
férfiszereplőinek köz-helyes, szűk
értékrendszerével.

Webster korának domináns ideológiáihoz
mérve az Amalfi hercegnő kiemelkedően
merész dráma; a nők szerepének egykorú
felfogásában az író nemigen találhatott
támpontot a Hercegnő célratörő, független
szexualitásának ilyen, rokonszenvező
beállításához. Ám a tizen-hetedik században
radikálisnak minősülő realizmus később bevett
normája lett mind a regény-nek, mind a
drámának, és Webster sokrétű szín-házi
eszközei fontos következményekkel járnak a mű
mai recepciójára nézve. Hogyan reagáljon a mai
közönség egy totálisan elnyomott nő látvá

nyára vagy a Ferdinánd és Bosola illusztrálta ab-
szolút nőgyűlölet kifejezésére? Az egyik lehető-
ség az, hogy ezeket az elemeket megfosztjuk
politikai jelentésüktől, és csakis a színpadon áb-
rázolt konkrét esetre vonatkoztatjuk őket; Webs-
ter esetében ezt a megoldást éppen a jellemáb-
rázolás kivételes ereje teszi lehetővé. Mivel a
Hercegnő ábrázolásában több színházi hagyo-
mányt is egyesít, a figura realisztikusnak látszik; s
mivel hősnőjét kivonja a nőkről folytatott vita
mindkét szélsőségének érvénye alól, a Herceg-
nő látszólag ideológiai autonómiára tesz szert.
Az elmésség, az intim családiasság, a hősiesség
és a dacos individualizmus rá jellemző kombiná-
ciója nagyon könnyen beleilleszthető a polgári li-
berális felfogásba, amely az egyéni jogait han-
goztató autonóm személyiséget állítja szembe
az elavult elnyomó rendszerekkel, és a férfiak és
nők közötti valós, tehát individuális nemi kapcso-
latok primátusát hirdeti. Ily módon a dráma beta-
golódhat ama szövegek szent kánonjába, ame-
lyek az örökkévalóságnak szólnak.

Csakhogy ezek a törekvések, amelyek a drá-
mát mindenestül a realizmushoz akarják asszi-
milálni, ellentmondanak szexuálpolitikai vonat-
kozásai kibontakoztatásának. A realizmus -
amint azt az Amalfi hercegnő kritikai utóélete vi-
lágosan feltárta - azt kívánja, hogy az egyes
szereplőket személyes érzelmeiken át, homo-
gén pszichológiával felruházva ábrázolják. A tu-
dósok azonban íróasztaluk mellett továbbra is
azon töprengtek, vajon megérdemelte-e sorsát a
Hercegnő, s vajon milyen motívumok vezérel-
hették fivéreit. Az első kérdésből kiderül, milyen
kényelmetlenül feszengenek a kritikusok egy nő-
alak láttán, aki ily arcátlanul ragaszkodik a maga
önrendelkezési jogához, mint ahogy az is kitűnik
belőle, hogy a tizenkilencedik és huszadik szá-
zadi szexista gondolkodásban még mindig ott
lappanganak a reneszánsz nőfelfogásának vég-
letei. A fivérek motivációját mindazonáltal külön
személyiségi problémaként elemezték, s igen
szellemes megoldásra jutottak: arra tudniillik,
hogy Ferdinándot a húga iránti vérfertőző szen-
vedély mozgatja. Ez az értelmezés tekintettel
van ugyan Ferdinándnak a Hercegnő szexualitá-
sát érintő hisztérikus-mániákus megszállottsá-
gára, de nem tud mit kezdeni harmadik felvonás-
beli kioktatásával, a Jóhír, a Szerelem és a Halál
szétválásáról. A drámának az ilyen s ehhez ha-
sonló szigorúan formális elemei különben sem
nyerték meg a modern kritikusok tetszését, hi-
szen ezek valóban megzavarják az élvezetet,
amelyet egy makacs, kihívó női személyiség és
egy szadista, illetve pszichopata egyén tragikus
kimenetelű szembenállásának története kelt.

Drama, Sex and Politics. Szerk. James Redmond,
Cambridge University Press, 1985
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