
ebster horrortörténetében két
testvér, egy herceg és egy bíboros

elfogatja, és válogatott rémségek közepette
családostul kiirtja húgát, mert akaratuk el-
lenére újra férjhez ment. Indokaikról sok
szó esik, de kevés vehetô biztosra. A gyil-
kosság után megtudjuk, hogy a három
testvérbôl ketten ikrek voltak.

Vajon azonos tôrôl fakad a fivérek tébo-
lya? A hercegnô és a férj meggyilkolása kö-
zös tervük, magánakcióik pedig (egyikük
viaszhullákkal és levágott kezekkel riogat,
a másik mérgezett Bibliával öl) hasonló-
nak tûnnek. Ferdinánd izgága nyugtalan-
sága talán rokon a Bíboros lekötetlen ener-
giáival: az elôbbi csatára vágyó hadvezér
harctér nélkül, az utóbbi csupa sértettség a
kudarcba fulladt pápai tervek után.

A patriarchális logika szerint a téboly
nem övék, hanem húguké: származás,
rang, hatalom szokott rendjét felborító de-
viancia, veszedelmes ôrület, a két testvér
törekvése pedig racionális kísérlet a világ-
rend helyreállítására. Bizonyos értelemben
ezzel indul a darab: Antonio fölvázolja,
hová vezethet, ha az udvarban megbomlik
a szokott rend. S mikor elôször hangzik el
a „téboly” szó, Cariola nem a két elmebe-
teg testvérre gondol, hanem a hercegnôt
félti („Sejtek valami félelmes tébolyt – ó,
hogy szánom ôt”). Webster irodalmi
elôzményei a bujaság és a bûnös független-
ség jogos büntetéseként ábrázolták a her-
cegnô halálát.

Mégis, amikor Ferdinánd rangról és be-
csületrôl szónokol, illetve egy alkalommal
(talán a jagói „indokkeresés” mintájára)
azzal magyarázza húga megöletését, hogy
„halálával nagy vagyonhoz jut”, nem egy-
szerûen hazudik, de leginkább önmaga
elôl titkolja az igazságot. Kérdés, hogyan
fogható meg a különbség: a Bíboros hideg,
céltalan gonoszsága, mintegy számítógép-
agya, egyszerre racionális és eszelôs talál-
mányai Ferdinánd „indokolt” (mert szere-
tetvágyból, szerelembôl fakadó) tébolyá-
hoz képest – ami viszont elkínzott ôrület,
szinte fokozott fizikai igénybevétel, mint-
ha állandóan hideg verítékben úszna.
Egyikük agresszív és gyermeki, a másik hi-
deg és precíz. Ferdinánd világát a rémület
uralja, maga sincs tisztában magával, mi-
közben a vélt igazság nevében jár el. „A nôk
kedvence az angolnaszerû testrész, mely-
ben nincs csont” – képzeteibôl hiányzik

annak lehetôsége, hogy férfi és nô kapcsolata szép és örömteli is lehet. Gyûlölete, amellyel
a nemiség minden megnyilvánulására tekint, visszaidézi Bosola bizalmatlanságát: sokáig
eszébe sem jut egyetlen férjre gyanakodni, ehelyett a hercegnô váltott partnereirôl fantá-
ziál (s hogy ezek kifélék, az további komplexusokról árulkodik). Bosola kerítôt sejt Anto-
nióban. De a két zavar másfajta természetû: a szexualitás és szenvedély örvénye, amely
Ferdinándot mintha folyton agyonnyomná, Bosolát hidegen hagyja.

Ferdinándot eszelôs ragaszkodás fûzi a húgához. Hogy ikrek, annak szinte misztikus
jelentôséget tulajdonít. Mint nôre és mint anyára egyaránt féltékeny rá, az önmaga elôl is
titkolt szenvedély fokról fokra pusztítja személyiségét. Vajon hogy bírhatta elviselni a her-
cegnô elôzô házasságát? Apai döntés lévén, talán nem kellett elszámolnia azzal, hogy
húga önálló törekvéseket és vágyakat ápol – másrészt hûvös, szenvedélymentes kapcso-
latról lehetett szó. Így viszont Ferdinánd sem jöhetett tisztába magával; a pusztító felis-
merés várat magára addig, amíg a titkos második házasság és szülés híre napvilágra kerül.
„Kiástam egy mandragórát az éjjel, az ôrjített meg” – a hírt követô pokoli éjszaka Ferdi-
nánd magára ébredésének kataklizmája. Hogy a második és harmadik felvonás közt mi-
nimum kilenc hónap telik el – pedig Ferdinánd olyan ôrjöngô dühvel esküdött bosszút,
hogy még a Bíboros is undorodott tôle –, az visszafojtott tébolyról, beteges várakozásról
árulkodik („nyugodt, mintha a vihart átaludná”, mondja Antonio); még az is lehet, hogy
Ferdinánd szándékosan épp kilenc hónapot vár, míg újból ólálkodni kezd a hercegnô kas-
télyában, hogy aztán váratlanul betörjön a hálószobájába, apjuk tôrét kínálva, amiben
nem nehéz felismerni a fallikus jelképet. 

Ôrületének utolsó fázisa, a lycanthropia (a tébolynak az a formája, amelyben az ember
farkasnak hiszi magát) összetett jel. Alapja persze a lelkiismeret-furdalás: a tény, hogy
elôször azonosítja magát azzal, ami valójában („Tanulni fogom a módját, hogy látszód-
jam annak, ami nem vagyok”, ígérte korábban a Bíborosnak). Ez alatt egy mélyebb felis-
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merés húzódik meg, az ember állati természetével való szembesülés: örökre elveszett a
képzet, hogy Isten képmásai volnánk. A lycanthropiához ugyanakkor számos középkori
és reneszánsz elképzelés tapad: a korabeli orvosi elemzések szerint gyakori betetôzése ez
a betegesen féltékeny szerelemnek. Az egészséges nedveket túlhevíti és elemészti a termé-
szetellenes szenvedély, távoztukkal pedig nem marad más, mint az epe fekete nedve. A túl-
fûtött vágy tünete a gyulladt szem („kegyetlenül fáj a szemem”, mondja orvosának, a her-
cegnô lakosztályában sötétségre vágyik – persze erre a levágott karral való játék miatt is
szüksége van). Ferdinánd „a pokolban égve hideget izzad” – iszonyú idegi és fizikai meg-
terhelésrôl van szó. Sokan hitték, hogy aki nem szabadul meg magjától természetes úton
(szeretkezés vagy onánia által), azt belül fertôzi tovább, azok a férfiak továbbá, akiknek
szervezete túl sok spermiumot termel, az átlagosnál szôrösebbek („a farkas kívül hordja
szôrét, ô meg bôrén belül”). Webster nyilván számolt azzal, hogy e hiedelmek tovább
erôsítik a lycanthropia jelentéstartományát. Figyelemre méltó színházi elmére vall ugyan-
akkor, hogy a darab egyetlen bohóctréfája épp ez a jelenet: a hercegnô halálát megelôzô
haláltánc után szükség van az oldásra, a lycanthropiát kezelô Orvos szerepe pedig ziccer
a társulat bohócának. És persze nem csak a tréfa kedvéért: Ferdinánd (négyfelvonásnyi
egzaltáció után elôször) higgadtra, csöndesre van írva, a harsány és idétlen Orvos viszont
épp úgy viselkedik, ahogy egy kifordult világban az ôrültnek szokás. (Háromszáz évvel
késôbb Freud egyik álomfejtésében a farkas szintén az elfojtott szexualitás jelképe.)

Ferdinánd elkínzott ragaszkodásával szemben nem valószínû, hogy a Bíboros egy per-
cig is szerette volna a hercegnôt (vagy bárki mást). Neki valóban nincs ínyére, hogy a va-
gyon egyharmada kikerüljön a családból, és nyilván nem örül a kispolgári vérnek sem. Ô
kezdeményezi a hercegnô szemmel tartását, az ô döntése az is, hogy a kém Bosola legyen.
Ferdinánd eredetileg Antoniót szeretné a feladatra, de a Bíboros figyelmezteti, hogy ô túl-
ságosan tisztességes az ilyesmihez. A színlelt vallási zarándoklat (ami nyilván hidegen
hagy egy olyan papot, aki szeretôkkel az oldalán készül a pápai trónra, és mérgezett Bib-
liával öl) pompás ürügy a hercegnô bebörtönzésére, Ferdinánd pedig pompás eszköz:
saját kezét nem szennyezheti vér, Ferdinándról viszont könnyû lesz bizonyítani, hogy be-
számíthatatlan – már most is az. A Bíboros manipulációja tûpontos és észrevétlen. Fer-
dinánd maga sem ismeri rajongásának valódi természetét, bátyja viszont réges-rég tisztá-
ban van vele, és használja. Amikor megkapják a második házasság hírét, a Bíboros undor-
ral és eltartással (bár nem minden kíváncsiság híján) szemléli a herceg rohamát – miköz-
ben finom, észrevétlen célzásokkal modulálja is. A herceg kamaszos szenvedély ihlette
túlzásai (viaszhullák, levágott kezek, börtönbe vezényelt ôrültek) bizonyára taszítják: a
kínzások nem abból az esztétikai-mûvészi igényébôl fakadnak, ami Júliával való viszonyát
jellemzi, beleértve a légyottokat vagy az elôzményét és kivitelezését tekintve egyaránt talá-
lékony ölést. A Bíboros jéghideg szadizmusából még az élvetegség is hiányzik. Szexuális
élete csupa unott keresgélés, Júlia módszeres, lusta kínzása. Mindez azonban már kevés
tompuló érzékeinek kielégítéséhez; végül egy szexuális segédeszközként kezelt Bibliával
végez vele, nem bosszúból, hiszen senki sem kényszerítette, hogy fölfedje a titkot, amiért
elhallgattatja – ellenkezôleg, mintha már hosszú ideje az ürügyre várt volna, amely az ölést
valódi szexuális rítussá varázsolja. (Rajtuk kívül még Delio nemi életébe pillantunk bele:
Webster Horatiója sima modorú káder, jókora szexuális frusztrációval. Izzadt görccsel
próbálja lefektetni a Bíboros szeretôjét, mert mást nem kaphat meg, a szajháról viszont
azt hiszi, mindenkié.)

Webster elhallgatja, mi vezetett idáig, mi történt a családban a cselekmény elôtt. Nem
tudjuk, mit gondolt az „igazi” hercegnô, a Bandello-novella alapjául szolgáló Giovanna
d’Aragona múltjáról: hasonló elôéletet képzelt el, netán hidegen hagyták az adatok. Gio-
vanna apját a lány születése után megmérgezték – a mintaként szolgáló férfi hiánya
mindhárom testvéren meglátszik. De Ferdinánd deformitása a Bíboros lényébôl ered:
személyiségét, mondhatni, csírájában fojtotta el és nyomorította meg. Ki másban lelt
volna menedéket, mint a szeretetre egyedüliként képes hercegnôben? Közöttük a beteg
szenvedély ellenére is tapintható a szeretet és az összetartozás, még a börtönlátogatások
során is. Talán a hercegnô neuraszténiás dacának origója is a Bíboros: ô ebben a család-
ban a sötét, sûrû mag, amely mozdulatlan és mozdíthatatlan – de belôle, az ô következ-
ményeként gyûrûzik elô, koncentrikus hullámokban, a pusztító betegség. Gonoszságá-
nak nincs oka vagy története. Semmi sem taszítja jobban, állapítja meg az ôrjöngô Ferdi-
nánd láttán, mint az érzelmek rabjává váló, kontrollálatlan elme. „A földbe tegyetek és
soha többé ne gondoljatok rám”, ez utolsó mondata. Nem beszél égrôl vagy Istenrôl.
Halálához éppúgy nincs viszonya, ahogy életéhez sem volt.

A valódi hercegnô elsô gyermekét halva szülte, s mire a második megszületett, férje,
Amalfi hercege is meghalt. Webster, shakespeare-i következetlenséggel, egyszer valóban
említést tesz egy gyerekrôl, aki a hercegnô elsô házasságából született: jól hangzik, ami-
kor az ôrjöngô Ferdinánd azzal fenyegetôzik, hogy mindenrôl beszámol majd neki. De
gyanús, hogy több szó nem esik róla, Delio az életben maradt másodszülött fiút, Antonio

gyerekét mondja örökösnek, a hercegnô
végrendelkezésénél pedig (bár ez nem több
egy Antonio számára rendezett színjáték-
nál) el sem hangzik, hogy potenciális örö-
kösként már volna egy gyerek. 

■

A hercegnô sajátos menekülési útvona-
lat választ e szörnyû családból: ráparancsol
a titkárára, hogy vegye feleségül.

Antonio tipikusan sodródó személyiség:
egy törekvô hivatalnok, aki válsághelyzet-
ben megjósolhatóan képtelen a cselek-
vésre. Az egész darab során egyetlen önálló
ötlete van (addigra a hercegnô már halott):
ha belopózik a Bíboros szobájába, s ott
„szeretetet és tiszteletet tanúsít”, talán bo-
csánatot nyer. Fölmerül a kérdés, ha már
ennyire sietôs a hercegnônek, miért nem
olyat szemelt ki, aki nagyobb eséllyel védel-
mezi meg a két testvér haragjától. Talán a
folyton tisztességesnek mondott Antonio
személyében nyugodt, kiszámítható hát-
térre vágyik? Különös óhajtás a hercegnô
ismeretében, illetve annak tudatában, hogy
az esküvô pillanatától vadászni fognak
rájuk.

Antonio nemcsak a polgári tisztesség
mintaképe („együgyûen tisztességes”,
mondja Bosola), de kezdetben mintha va-
lami nyársat nyelt, titkáros merevség is
volna benne („puritán alak”, „precíz hülye”,
„nôre nem nézett soha”). A Webster elôtti
változatokhoz képest persze maga az esz-
ményi reneszánsz férfi: már nyitó szöve-
gébôl kiderül, hogy szakértô az udvari kér-
désekben, nagyra értékeli a politikai stabi-
litást, sôt, a lovaspólóban is jeleskedik
(hogy a játék során lándzsával fogja el a
hercegnô gyûrûjét, az egymáshoz rendelt-
ségüket erôsíti, továbbá egyértelmû szexu-
ális jelkép, akárcsak az, ahogyan a herceg-
nô késôbb ráhúzza az ujjára). De Bosola
nyilvánvaló célzásai Antonio vérszegény,
fantáziátlan voltára nem puszta irigy-
ségbôl fakadnak.

A házasság egyik oka biztosan az, hogy
ebbôl az eszelôs családból menekülni kell.
Ha egyedül marad benne, elpusztul. Csak-
hogy a jelenet végén döbbenten álló Cario-
lának igaza van. E sietôs házasság igenis
hirtelen feltámadó, irracionális téboly,
olyan, mint Júlia Bosola iránti fellángo-
lása: váratlan, indokolatlan és elôzmény
nélkül való. Ha nem jelenik meg közvetle-
nül elôtte a két testvér, ha nem fenyegetik
börtönnel a hercegnôt, talán sor sem kerül
rá. Akkor nincs dacból rögzönzött esküvô
tíz perc múlva – még ha tudjuk is, a fivé-
reknek tett eskü pillanatában már elkülde-
tett Antonióért. Cariola ijedtsége jogos –
akár pillanatnyi düh, akár megfontolt dön-
tés a hercegnô választása, a felkínálkozás
módja: a csupa trükk, csupa szenvedély
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ámokfutás, a birtokba vehetô, kiszolgáltatott nôt és az ellentmon-
dást nem tûrve parancsoló hercegasszonyt közös foglalatban fel-
mutató ostrom csakugyan valami „félelmes tébolyra” utal. Alap-
vetô ellentmondás feszül a hercegnô természetében: autonómia,
méltóság és szuverenitás keveredik kapkodó, egzaltált, szinte gye-
rekes végletességgel. Egy született arisztokrata, aki családjában
ijesztô és beteg dolgokon edzôdött. Szüksége volt rá, hogy a Bíbo-
ros és Ferdinánd mellett férfi legyen. Hiába a sokszor ismételge-
tett hercegnôi tartás és tekintély, csupa labilitás és lappangó hisz-
téria. Közben pedig erôszakosabb és parancsolóbb, mint a körü-
lötte lévô férfiak bármelyike. A maga módján éppolyan deviáns,
mint két bátyja.

„Ha egész pereputtyom feküdne keresztbe elém, az is csak lép-
csô volna, mely nászom felé visz – most igazán, e gyûlöletben is.”
A gyors esküvôben ott a dac, a fivérekkel szembeni ellenkezés. A her-
cegnô lelkének egyik része pontosan azt áhítja, ami jön: a veszélyt,
az ôrült testvérekkel való harcot. A halál kihívását. És amikor elha-
tározza, hogy férjre van szüksége, nem olyan kell, mint a két báty-
ja, hanem irányítható és alárendelt – szexuálisan és rangban egy-
aránt. A rangkülönbségtôl befagyott, a hercegnô határozottságá-
tól és erejétôl bénult, veszélyben impotens Antonio.

A hercegnô tehát erônek erejével beleszeret Antonióba, gyorsan
és önmagát is meggyôzve. Amikor magához hívatja, férfiszerepet
játszik (ahogy késôbb, a házasságban is) – ô udvarol, persze nôi
eszközöket vonultatva föl: saját testét nagy kincsû bányának festi,
melynek fölfedezésére biztatja Antoniót. Felajzottságát kielégítet-
lensége is fokozza. Antoniónak nincs választása: gyakorlatilag
lerohanták, de azért sincs, mert a dilemma – a nô félelmetes és le-
nyûgözô, testvérei közismert gyilkosok, viszont nagy vagyonhoz
és tisztességhez juthat – tíz perc alatt nem oldható fel, márpedig
tíz perccel azután, hogy Antonio belép a szobába, már házasok. Az
egyik pillanatban Antonio zavartan hehegve arról tréfálkozik,
mire jó apának lenni, hacsak nem az örökösen locsogó kölyköket
hallgatni. A hercegnô nem válaszol. Nyilván nem ez az, amit hal-
lani szeretne, de nincs idô. Már veszi is elô a gyûrût. Jogi formulá-

kat citál a bénult férjnek s a tanúként állított komornának. Fölös-
leges ostobaságnak bélyegzi az egyházi áldást a darab két, konven-
ciókhoz leginkább ragaszkodó szereplôje elôtt. Ez Antonio és a
hercegnô négy zárt jelenetébôl az elsô. A többi három úgy doku-
mentálja kapcsolatuk fejlôdését, hogy egy pillanatot sem enged
látni a hétköznapokból. Csupa rajtakapás és menekülés – hogyan
viselkednek a szerelmesek válsághelyzetben?

(Webster, aki nem kevés szöveget emelt át kortársaitól, még-
hozzá változtatás nélkül, egyetlen dologban konzekvens volt: a
hercegnô vendégszövegeit eredetileg férfiak mondták. Antonio
méltatása viszont a harmadik felvonásban már csak azért is ironi-
kus Bosola szájából, mert eredeti helyén – Sir Philip Sidney  Arca-
dia címû munkájában – az ideális feleség leírásaként szerepelt. Ta-
lán a szerepazonosságuk közti szakadékot jelzi az is, hogy a her-
cegnônek nincs neve. Férje hozzá képest „csak” Antonio, ahogy
Ferdinánd sem „Herceg” a Bíboros mellett.)

A szülést megelôzô kavarodásban a hercegnô kiszámíthatatlan
és hisztérikus, a bénult Antonio pedig tehetetlenül kapkodja a fe-
jét. Cselekvés helyett arról panaszkodik Deliónak, azt sem tudja,
mit gondoljon. Kezébe nyomnak egy babát. Nem mer a hercegnô
szobájában mutatkozni. A folyosón lopakodva, „hideg verítékben
úszva” siet horoszkópot készíteni. Aztán eltelik minimum még
egyszer kilenc hónap, már ikrek is születtek. Az ezt követô háló-
szobai jelenet csupa játékosság, felszabadult hancúrozás – s
ugyanannyi fojtott hisztéria, rossz elôérzet. A jókedv s a harmónia
oldott, valódi együttlétre utal. A hercegnô azonban érzi a vesztét.
Ferdinánd most érkezett a palotába, Malateste grófról szóló há-
zassági ajánlata félelmetes teszt („veszélyes, mintha a vihart
átaludná”), s mielôtt tôrrel a kezében belépne a hálószobába, a
hercegnô, nyugtalanul és felkavarodva, az öregségrôl s a közeledô
halálról beszél. Árulkodó jel Antonio megjegyzése („Csak éjszaka
parancsolok”) – minél felnôttebb partnerré válik a hercegnô olda-
lán, annál abszurdabb az örökös rejtôzködés. Elsô terhessége
végén, a barackkínálás jelenetében a hercegnô kényszeresen Anto-
nióval, az apával foglalkozott, nem törôdve a leleplezôdés veszé-
lyével. Az újabb fenyegetés, Ferdinánd látogatása most Antonió-
ban indítja be a fojtott dühöt: a kis titkárból a hercegnô férje lett,
háromgyermekes családapa, joggal lázad tehát, ha nem engedik be
saját hálószobájába.

Kérdés, egy másfajta világban eljutna-e addig ez a kapcsolat,
hogy szerelemmé váljon. Igaz, egy másfajta világban meg sem szü-
letik. A hercegnô személyisége bonyolult lehetôségeket mozgatott
meg Antonióban, de ezek kiteljesedésére nincs idô. A számûzetés
országúti jelenetében megmérgezi búcsújukat, hogy a feszültség
pillanatában képtelenek egymásnak vigaszt nyújtani. Az utolsó
kettôs, a visszhang-jelenet sok tekintetben az esküvôt idézi; töb-
bek közt abban is, hogy a hercegnô kezdeményez, jóllehet már ha-
lott. A kísértet eszközei azonban a férfi mondatainak ismétlésére
korlátozódnak, s Antonio még mindig ott tart, hogy felnôttebben
ugyan, de saját „becstelen tétovaságán” szeretne úrrá lenni. En-
nek katasztrofális eredménye lesz az, hogy a Bíboros szobájába
lopakodik bocsánatot kérni, ahol is Bosola tévedésbôl hátba szúr-
ja. A haldokló Antonio rezignált megállapítása szerint halála pon-
tosan olyan, ahogyan élt, s utolsó mondatában azt is leszögezi,
hogy nem akarja megtudni halála történetét.

E röpke másfél-két év alatt viszont a hercegnô személyisége mé-
lyebb és végérvényesebb változást idéz elô egy másik férfiban: a
spicliben, aki a megfigyelésére szegôdött.

■

A darab alapjául szolgáló novellában Daniele de Bozolo kapi-
tány egyetlen alkalommal jelent meg. Egyike volt a testvérek szá-
mos bérgyilkosának. Webster összevonta e sok mellékszerepet, s
az elsô kiadásban a szereplôlista élére helyezte az új alakot, akit
Bosola névre keresztelt. A név a bossola szóra utal: ez egyszerre je-
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lenti a dobozt, amelyben a tengerészek iránytûiket tartják, s magát
az iránytût. Sokak szerint összecseng azzal, hogy Bosola segédke-
zik a hercegnô bebörtönzésében (a bossolare jelentése: „dobozba
tesz”). Mások azt mondják, Webster az eredeti bérgyilkos-kapi-
tányból tengerészt csinált, aki egy gályáról érkezik, s utolsó szava
a színpadon: „utazás”. Az iránytû mindenesetre figyelemre méltó
áthallás egy olyan figura nevében, aki minden pillanatban megha-
zudtolja, merre tart.

Antonio jellemzésében Bosola „az udvari fekély”, aki „ha gú-
nyol, nem jobbítani akar, csak azt gúnyolja, amit irigyel”. Kritikái
ennek ellenére jogosak; éles elmét, pontos megfigyeléseket tükröz-
nek. „Kár, hogy semmibe veszik, mert nagyon bátor”, „rothadt
mélabúja” pedig „megmérgez benne mindent, ami jó”, mondja a
titkár, rámutatva a problémák gyökerére is: „tetthiányból tenyészik
a sötét izgágaság.” Bosola belépôje csakugyan mintha esszenciája
volna a Malcontent, az Elégedetlen reneszánsz típusfigurájának.
Ám ez rendkívül széles skálát takar, a jagói irigységtôl és fojtott
dühtôl az értelmiségi tehetetlenségig, a jogtalanul gályarabságra
küldött katona bosszúvágyától a sehová sem tartozás kínjáig.
Antonio leírásán is érzôdik az érték: hogy ez a cinikus gazember
valaha morális lény volt (akárcsak Jago; kérdés, van-e Bosola olyan
tehetséges, mint Jago, innen erednek-e tehát az önértékelési zava-
rok). Antonio nagyon pontosan írja le azt az állapotot, amikor a
tétlenség magát a személyiséget kezdi ki. Ilyenkor az ember, mint-
egy kontúrjait vesztve, hajlamos szélsôséges – nagyon morális
vagy nagyon immorális – helyzetekbe bocsátkozni, hátha ezek
mentén újból kikristályosodik személyisége. Bosolának nyilvánva-
lóan problémája van önmagával is, a világgal is, ugyanakkor – két

szabályos elmebeteg bérenceként – tökéletesen racionálisan léte-
zik, elemzi önmagát. Hamletes szövegeket mond, hamleti jelzôket
társítanak hozzá (mélabús, melankolikus), csakhogy az ô eseté-
ben nehezen meghatározható, mi gátolja a cselekvés, a választás
lehetôségét: ti. hogy miért nem áll szinte legelsô pillanatban a her-
cegnô oldalára.

A hús bomlásával, az enyészettel, a nôk állhatatlanságával trak-
tálja az udvart. Intrikus létére sodródik, töprengô, hamleti szemé-
lyiség létére feladatot hajt végre. Ferdinánd szerint „van valami
ferdeség az arcában”, ami gyanakvásra készteti az embert.

Delio némileg rosszindulatú jellemzése Bosolát szôrszálhaso-
gató páduai tudóspalántának láttatja, aki „kocsonyásra tanulta a
szemét”, hogy „bölcselkedô férfiú hírébe jusson”. Többek közt
„Caesar orrának pontos méretét akarta kiszámolni egy cipôkanál-
lal”. De az egyetemi évek talán mégsem puszta karrierista molyo-
lással teltek. Vannak emberek, akiket egyik tudományból vagy fi-
lozófiából a másikba hajt a megérteni vágyás szenvedélye, s akik
(a Deliók szemszögébôl) idétlen vagy lényegtelen részletekben el-
merülve vélnek fölfedezni valamiféle választ, hogy aztán tovább-
hajtsa ôket a csalódás.

Bosola szerepének legnagyobb problémája, hogy egyenes logi-
kával nézve szinte az elsô pillanattól az utolsóig ellentmond ön-
magának. Perzselô öngyûlölettel mondja el, hogy a besúgás a leg-
aljasabb gazemberség, azután igent mond rá, méghozzá valami
mosakodásnak tûnô, morális siránkozás kíséretében. Olyan em-
berek szolgálatába szegôdik, akik egyszer már becsapták – vala-
hogy nehezen hihetô, hogy pusztán a pénz miatt. Amikor infor-
mációi nyomán arra utasítják, hogy tartóztassa le a hercegnôt,
visszaadhatná a megbízást, de nem teszi; talán többé már nem
akar a biztosan vesztes oldalhoz tartozni? Története ettôl kezdve
még nehezebben követhetô. Elôször is saját képében kézbesíti a
testvérek fenyegetô hangú levelét és Antoniót gyalázza, majd álar-
cosan letartóztatja a hercegnôt, s újból Antoniót szidja elôtte. Ha
álarca azt a célt szolgálná, hogy továbbra is a hercegnô bizalmasa
maradhasson, úgy a leveleket is abban kellett volna átadnia, így
viszont álarcban vagy anélkül, de ugyanazt képviseli. Könnyekig
meghatva beszél Ferdinándnak a hercegnô szépségérôl és fogság-
ban viselt méltóságáról, majd asszisztál a viaszhullák horror-szín-
játékához, és rémülten figyeli a hercegnô összeomlását. Arra kéri
Ferdinándot, legközelebb álruhában és vigasztalni küldje a her-
cegnôhöz – majd álszakállt öltve megjelenik a börtönben, kopor-
sókészítônek és harangozóembernek adja ki magát, féreglárvákkal
teli szelencének mondja a hercegnôt, és a halálról énekel neki.
Végül megfojtja.

Aztán az egészet megbánja, és úgy dönt, hogy megjavul.
Miért az újabb (s érezhetôen legnagyobb) hasadás? A hercegnô

és az ártatlan gyerekek holtteste láttán? Mert Ferdinánd rá hárítja
a felelôsséget? Mert most sem fizetik ki? Siránkozni kezd: „Miért
nem adatott meg jót tenni, mikor ahhoz volna kedvünk?” De hi-
szen ô a darab nagy kívülállója: bármikor bármit megtehet. Mégis
az ellenkezôje történt: mintha dacosan, erôszakosan játszott vol-
na az ellen, amit helyesnek vél; saját, jobbik énje ellen. A bérét kö-
veteli, amikor megérti, hogy végérvényesen gazember lett. Azt
akarja, hogy legalább az arca elvesztését fizessék meg neki.

Egy zavarba ejtô, víziószerû pillanat, melyben a megfojtott her-
cegnô magához tér, hogy utána újból meghaljon (az ötletet Webs-
ter még kortársai szerint is az Othellóból merítette), alkalmat ad
Bosolának arra, hogy pápai bocsánatot hazudjon Antoniónak, s
hogy arról fantáziáljon, a hercegnô tekintete majd „kegyelembe
emeli”, azaz megváltja ôt. 

Elsô lépésként úgy dönt, hogy megmenti Antoniót – ehelyett
véletlenül megöli. Pálfordulása már az elsô pillanatban áldozatot
követelt: mihelyt úgy határozott, hogy megjavul, megölik a nôt,
akit a Bíboros után küld kémkedni (ha nem találkozik Júliával, a
Bíboros nem végez vele). Ezt követôen így dönt: „Nem utánzok
többé dicsô, sem aljas dolgokat, magam példája leszek.” De mit
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jelent ez pontosan? Hogy Antonio megmentése egy dicsô tett után-
zása lett volna (ahogy a gyilkosságok aljas tetteké)? Minden jó s
rossz döntése nem volt egyéb puszta utánzásnál – ellentétben,
mondjuk, a hercegnôvel, aki öntörvényû személyiségként olyan
„vadonba indult, hol nincs ösvény”?

Bosola az önmagát keresô ember végsôkig sarkítása. Pszicholó-
giailag megokolt, mégis szinte stilizált figura. Minden pillanatban
változik a viszonya ahhoz, amit tesz. Ember-kaleidoszkóp, aki
folyton önmagát elemzi. Egy olyan Hamlet, aki nem a különállá-
son keresztül határozza meg magát (hisz pontosan úgy cselekszik,
amilyennek a világot látja, és amit a világ vár tôle), mégis a legre-
ménytelenebb kívülálló. Még el sem kezdôdött a cselekmény, már
rossz oldalon állt: a Bíboros megbízta ôt egy gyilkossággal, aztán
feladta ôt a törvénynek. A gályáról visszatérve ugyanannak a test-
vérpárnak a szolgálatába áll. Mielôtt eljuttatná nekik a férj nevét,
így védekezik egy monológban: „A dicséretet az a festô kapja, ki
vásznán a silányat silánynak mutatja” (szó szerint: élethûen festi
meg a gyomot). Önbeteljesítô jóslatként igazolja a világot, amiben
él. Mintha szerepeket próbálgatna, olyan emberként, aki rég elve-

szítette önmagát. Amikor megkérdi Ferdinándot, mi lesz a fel-
adata, a válasz az, legyen önmaga. Az arc nélküli Bosola mintegy
az egész darab prizmája: magában hordja mindazt a személyiség-
hasadást, keresést és szerepzavart, ami a többi szereplô sajátja.
Egy személyben testesíti meg a darab alapkérdését, egy ijesztô és
értelmetlen világban hogyan maradhat az ember önmaga. Az
Amalfi hercegnô világképe pontosan olyan, mintha Bosola szemé-
vel látnánk: nem egyszerûen egy korrupt és beteg emberek bené-
pesítette világ, de egy bomló, szétesett univerzum.

Bosola kívül van a darabon, mint a reneszánsz festmények
elôterében álló figura, a nézô és a kép cselekménye közti kapocs.
Ferdinánd azzal a színésszel azonosítja, aki hiába jó, a nézôk elát-
kozzák, mert gazembert játszik. Bosola is színészként utal ma-
gára, amikor azzal vádolja a Bíborost, „a nagy árulások szerzôit

utánozza, kik a színész háta mögé bújnak”. Amikor pedig úgy
dönt, „nem utánoz többé dicsô, sem aljas dolgokat”, színész és
szerep reneszánsz konvenciójával is eljátszik, hiszen a színész az,
aki ezt teszi: aljas és dicsô dolgokat utánoz. Antonio halála után
megállapítja, hogy színpadon szokott ilyen tévedéseket látni.
A Bosola köré szervezôdô színházi hasonlatok egyrészt a re-
zonôrjelleget erôsítik (közvetlenebb módon osztja meg gondola-
tait a nézôkkel, mint a többiek), másfelôl azt az érzetet keltik,
mintha Bosola még abból a közmegegyezéses konvencióból is ki-
lógna, amely színpad és nézôtér szabályait rögzíti. Némelyek sze-
rint még utolsó megszólalásában is a nézôteret említi: a dark pit,
hol a rémült emberiség a haláltól retteg (ellentétben a színpaddal,
ahol a halottak fölkelnek és meghajolnak). 

Bosola szerepe többé-kevésbé értelmezhetô azon az íven keresz-
tül, hogy egy önmagát szélsôséges szerepekben kipróbáló férfi, teli
világ- és öngyûlölettel, egyszer csak megpróbál fordítani az életén,
de addigra már késô. A negyedik felvonás azonban még ezen belül
is sajátos zárvány. Bosola segédkezik a viaszbábuk színjátékában,
elhiteti a hercegnôvel, hogy halott férjét és gyermekeit látja, aztán
fölajánlja neki, hogy megmenti, mert szánja – a hercegnô össze-
omlása valószínûleg minden eddiginél jobban megzavarta. Arra
kéri Ferdinándot, legközelebb vigasztalni küldje ôt, méghozzá
„másik alakban, ezt fölemésztette a besúgás”. Bosola ezután az
Idô konvencionális öregember-maszkját viselve érkezik, elôször
koporsókészítônek, majd lélekharangozó mesternek mondva ma-
gát. Megjelenését az ôrültek haláltánc-parafrázisa elôzi meg. Szö-
vegei szintén a halált készítik elô: bomlásról szóló monológja a Jób
könyvének képeit, kuvik-dalocskája a haláltáncok groteszk versi-
kéit idézi. A jelenetsor elôtt, alatt és után jelen van Bosola valódi
személyisége is, hiszen Ferdinánd utasításait hajtja végre, s amit
lát (a hercegnô viselkedése), mély hatással van rá. Amúgy sem áll
távol lényétôl, hogy a világot groteszk, üres haláltáncként lássa.
Félig ceremóniamesterként, félig provokátorként föllépve mintha
annak nyomára próbálna bukkanni, tetten érhetô-e a lélek a halál
elôtti pillanatokban. S mintha nemcsak kifürkészni próbálná a
hercegnô (egyre inkább rajongva-gyûlölt) lényét, de valamiképpen
megtörni, elpusztítani is – akkor ugyanis könnyebb lesz megöl-
nie. Párbajuk (s benne az enyészettel szembeszegezett személyiség
emblematikus mondata: „Én még Amalfi hercegnô vagyok”) a da-
rab középpontja.

Bosola folytonos önkritikái nem moralizálásból fakadnak. Silány
ember besúgójaként mûködik egy silány udvarban, feladata egy
másik silány ember megfigyelése. Rang és elismerés utáni éhségérôl
szóló szövegei nem hasadt fájdalmat rejtenek, inkább hideglelôs,
agyas öniróniát. Minden egyes akciója után elmondja, hogy amit
tett, nem ô tette. Meg sincs téve. Mások tették az ô kezével. A világ.
Betegsége nem pszichológiai, hanem mentális gyökerû. Azért nem
tartozik senkihez és nem hisz semmiben, mert hosszú távú ideoló-
giákra alkalmatlan ember. Ahhoz túl érzéketlen vagy túl okos. Ér-
deklôdése a darab közepéig (míg nem kezd rá hatni a hercegnô lé-
nye) arra irányul, a sok üres tükör közül melyikben pillantja meg
Bosolát. Ugyanazt a keresést folytatja, amit Delio végignézett a pá-
duai egyetemen, csak most nem a fakultásokat próbálja sorra. Egy
üres edény, amit szeretne megtölteni Bosolával.

A hercegnôvel való viszonya küzdelmes ívet ír le: ô mozdítja ki
az elmúlt évek állóvizébôl, és sodorja az önmagával való elszámo-
lásig. Amikor megtudja, hogy a férj Antonio, majdnem összeom-
lik. Ha a hercegnô nem szajhamódra él, hanem öntörvényûen
dönt, ráadásul az elvárások ellenében, akkor nem a világ silány,
hanem ô, Bosola. Hogy a hercegnô rangján alul választott, az meg-
rendíti. Hogy kit, az sérti a hiúságát. De tudja: mostantól kezdve
védhetetlen, hogy elárulja ôket. A szokott rutinból való kibillenés
jele, amikor álarcot húz, hogy elfogja a hercegnôt. Az imént még
saját arcával mutatkozott, tehát nem arról van szó, hogy másnak
adná ki magát. Mindössze attól fél, túlságosan nagy hatással volt
rá a világgal igenis szembemenô, önmagát a silányság közepette is
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érvényesíteni képes hercegnô. Attól fél, hogy a parancs végrehaj-
tása nehezebb lesz, mint gondolta, és ez látszódni fog. Elsô ízben
pillantaná meg arcát a tükörben. Tehát álarcot húz rá.

■

A szerkezet szokatlan – az elsô felvonás után minimum kilenc
hónap telik el, a harmadik elôtt még egyszer ennyi, utána (elég
rendszertelenül) hónapok vagy hetek. A címszereplô egy teljes fel-
vonással a befejezés elôtt meghal (igaz, utána kísértetként még
megjelenik). A szerzô gyakran azért hoz be egy-egy alakot, hogy a
háttérbe állítva másokat beszéltessen róluk: elôfordul, hogy mel-
lékszereplôk szájából halljuk, mi zajlik a tablószerûen mozdulat-
lan figurák közt, ahelyett hogy magát az akciót látnánk. Egyetlen
párbeszéden belül háromféle versformát használ. Úgy hozza-viszi
a szereplôket, mintha csak a fényt húzná föl-le róluk. Félig stilizált
figurákkal él – nemcsak a Halál maszkját viselô Bosolával, de a
szülés jelenetét keretbe foglaló Öregasszonnyal, aki ürügyet szol-
gáltat az embert sétáló hullaként aposztrofáló monológ elhangzá-
sához, vagy a templomi órafiguraként körbejáró szolgával, aki a
hercegnô egyetlen mondata kedvéért jelenik meg a börtönben.
Mindez mintha valami különös, oratorikus térben zajlana, ahol a
szereplôk hol látják egymást, hol egymás mellett mondanak pár-
huzamos monológokat.

Websterre erôsen hatottak a kor tudományos eredményei és a
késô reneszánsz manierista stílusjegyei: a szöveg hemzseg az épí-
tészeti, festészeti, csillagászati, matematikai utalásoktól. A kortár-
sak szerint az „optikai szerkezetek és készülékek, árnyékok, tük-
rök és mindennemû tükör-játékok” megszállottja volt, másfelôl
híresen sokáig dolgozott egy-egy drámán. A teljes darab vagy az
egyes jelenetek mintegy geometrikus megszerkesztettsége hosszas
tervezés eredménye lehet. A képek és szövegek feltételezik, kom-
mentálják egymást, mint a reneszánsz albumok illusztrációi, ame-
lyek az aláírással együtt adják ki az allegóriát. Festôi látvány, akció
és szöveg fonódik össze az elsô felvonástól kezdve (ahol Antonio
és Delio bôséges jellemzésétôl kísérve látjuk a szereplôk tablóját,
majd a megelevenedô tabló rácáfol az elhangzottakra) a kiemel-
kedô fordulatokon át (ahol egyszer használatos mellékszereplôké
a szöveg, miközben stilizált-néma formában látjuk a fôsze-
replôket) egészen a befejezésig, ahol gyilkosok és áldozatok refle-
xiói lényegesebbé válnak a konkrét akcióknál. Az egymásra utaló,
visszatérô képekben betegség, rothadás, pusztulás víziói váltakoz-
nak matematikai vagy geometriai metaforákkal, fény és sötétség
ellentéte a csillagok ismétlôdô képével. Festôi toposzok (egymást
elérni próbáló, a másik embert fölemelô, a testtôl elválasztott ke-
zek) és reneszánsz festményekrôl ismert szintek vonulnak fel (az
elôtérben álló figura, amilyen Bosola is, a több síkon zajló cselek-
mény, a mindezt tovább értelmezô háttér). A bevezetés hátteréül
szolgáló tabló és a szövegezés („nem láthattál még három, ennyire
másfajta érmet egy idomba öntve”) a gazdag családok triptichon-
jait idézi (Tiziano, Van Dyck), amelyek nem pusztán portrék, de
egyúttal allegorikus ábrázolatok is voltak. A monológokkal, visz-
szatérô szereplôkkel keretbe ágyazott jelenetek más pillanatokkal
tükrözôdnek a darab „túloldalán”. 

Jellemzôen megkomponált jelenet a zarándoklaté és számûze-
tésé: az eredeti novellában egyetlen sor, amelybôl Webster össze-
tett némajátékot csinált a darab és a cselekmény középpontjában,
dalbetéttel és allegorikus átöltözéssel. Az öt etapból álló jelenetsor
kétszeresen keretes szerkezetû, két dialógus foglal keretbe három
néma jelenetet. Az elején és a végén a zarándokok beszélgetése,
eggyel beljebb két összerímelô szertartás (a Bíboros vallási jelké-
peit katonaira cseréli; a hercegnôt megfosztják hercegi jelképeitôl
és számûzik), a közepén pedig egyetlen pillanat, a hercegnô és
gyermekei imádkozása. A beállítás a reneszánsz festmények szer-
kezetét alkalmazza: elôterében a két zarándok „kapocs a nézôvel”,
a centrumban a cselekmény (átöltözés és számûzetés), a háttérben

álló oltár (a loretói Megtestesülés templomának oltára a Fekete
Madonnával) elmélyíti az analógiát. Az istentelen darab közép-
pontjában egy istentagadó hercegnô vallási rítusával, amelynek
színlelt volta bosszúra készteti a Bíborost – a hercegnôt és Anto-
niót ugyanakkor egy pillanatra a Szûzanyával és a Szent Családdal
azonosítja. A jelenet ráadásul még egy vizuális jelentést hordoz: a
katonáktól és egyházi személyektôl kísért Bíboros kontrasztját a
kicsiny, sebezhetô családi csoporttal szemben, azt az érzetet
keltve, mintha a Bíboros a hercegnô ellen viselne hadat.

Antonio és a hercegnô esküvôi jelenete a halál elôérzetével ter-
hes: a gordiuszi csomót nem oldozták ki, ahogy a hercegnô kép-
zeli, hanem karddal vágták ketté, a quietus est fogadalma és a sír-
emléken térdelô alabástromszobor képe egyaránt a halált idézi.
A hercegnô halálát viszont számos esküvôi képzet tarkítja, kezdve
az udvari lakodalmak táncait parodizáló táncbetéttôl Bosola lidér-
ces dalának befejezéséig („púderral hajad behintsed, végy láb-
fürdôt, tiszta inget”), amely a menyasszony esküvô elôtti szertar-
tásait idézi. Ez talán nem is annyira fenyegetés, mint inkább iró-
nia; akár a tánc szerepeltetése, ami a reneszánsz színpadon (vö. a
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Shakespeare-vígjátékok befejezésével) az egyesülés, a harmónia
jelképe. A hercegnôt végül térdelô helyzetben fojtják meg, ami egy-
értelmûen esküvôi póz, de a felkínálkozás korábbi pillanatára is
utal: „Hús és vér vagyok, nem a férjem síremlékén térdelô alabást-
romasszony” – ami viszont a halált elôlegezte meg.

Hasonló példa az Antoniót magához emelô, illetve síron túlról
elérni próbáló hercegnô egymásra rímelô képe vagy a szülés jele-
netsora, amit Bosola monológjai ágyaznak keretbe, a test pusztu-
lásának képeivel és a visszatérô Öregasszony kísérteties alakjával.

Csupa hideg pompa – fagyos, pontos, éjsötét; tûhegyes, fekete
barokk. Az egész átlátható, megszerkesztett és kristálytiszta, mint
egy fôteret ábrázoló reneszánsz festmény. S e geometria közben
csupa élet és burjánzás: minden teóriát meghazudtoló, mágikus
rétegzettség és variabilitás.

■

Amikor Bosola elhatározza, hogy megmenti Antoniót, de egy
fatális tévedés folytán ôt szúrja le a Bíboros helyett, kifakad:
„A csillagok teniszlabdái vagyunk csak, s arra szállunk, amerre ôk
ütöttek.” A döntés lehetôsége értelmetlen, ha következményei ki-
számíthatatlanok. De ha nincs döntés, hol húzódik akkor a sze-
mélyiség határa? És mi a halál jelentése egy cél nélküli világban?

Nem elôször esik szó az égboltról. Amikor a hercegnô elátkozza
a csillagokat, s dermedt télbe, a rendezettség elôtti ôskáoszba kí-
vánja vissza a világot, elemi dühe a mindennél közönyösebb ég
felé irányul. Bosolának figyelmeztetnie kell: „Nézd csak – még
ragyognak a csillagok.” Válasza aligha az örök reményre utal.
A „csillagok teniszlabdái” mint képzet még annál is kevesebbet je-
lent, mint ôrült istenek játékszerének lenni. Az emberek feje fölött
egy mértani ábra ragyog hidegen és sötéten, amelynek szabályai-
hoz többé semmi közük.

Kopernikusz után fél évszázaddal kézzelfoghatóvá vált a le-
hetôség, hogy a világot nem Isten, hanem a vakszerencse vezérli.
Rendezôelv helyett kiszámíthatatlanság. Katolikusok és protes-
tánsok egyaránt tiltakoztak. Senkinek sem tetszett az alternatíva,
hogy a világegyetemnek esetleg egyáltalán nincs célja. Antonio
darabnyitó monológja nemcsak arról szól, mivel jár a fejedelmi
körök korrupciója az országra nézve, de a rend és rendezetlenség,
a matematikai szervezettség és a káosz ellentétére is utal. Az
Amalfi hercegnôben a vallás két szereplôn keresztül jelenik meg: a
bigottan gyáva Cariolában és a Bíborosban, aki Bibliával öl. A her-
cegnô többször is szembeszáll az egyházzal, s nem a mennybe ké-
szül, hanem arra kéri hóhérait, ôk húzzák le rá az eget. Ég és föld
nem ad támpontot, az Amalfi hercegnô univerzumát Bosola sze-
mével látjuk, az ô beteg képzeletét visszhangozza: erjed és pusz-
tul, éppoly összerakhatatlan, mint a kaleidoszkóp képei. A szi-
lánkosra tört személyiség kísérleteket tesz az önazonosságra. „Ki
vagyok?” – kérdezi a hercegnô. „Féreglárvákkal teli szelence”, vá-
laszol Bosola: pusztuló test, bomló hús. „Látszólag élsz”, mond-
ja késôbb a visszhang. Az ember hasztalan próbálja elcsípni azt,
ami ô maga: árnyékra ugrik, mint Ferdinánd. Vagy a rettegés
közepette is képes érvényesíteni, hogy „én – én vagyok”: mint a
hercegnô.

Bosola emelt, szinte biblikus féreg-monológjára a hercegnô ré-
mült, tört prózával válaszol; ez visszájára fordul, amikor Bosola
prózai élcelôdésére a hercegnô vált át jambusokba. A kettô további
váltakozása több puszta zeneiségnél: azt az érzetet kelti, mintha a
maszkja révén túlvilági figuraként is szereplô Bosola nem eresz-
tené a kibújni akaró hercegnôt. (A harmadik felvonásban Webster
már élt hasonló eszközzel: ott Bosola úgy borítja fel fokozatosan
az ötödfeles jambust, mintha nem bírná magát korlátok közé szo-
rítani Antonio dicséretében.) Mindez Cariola megfojtásakor mi-
niatûr haláltánc-paródiában ismétlôdik meg: Cariola, mint a mo-
ralitások Akárkije, soronként új kifogással próbál egérutat nyerni
hóhérai elôl, Bosola pedig, a középkori Halál parafrázisaként, vas-
kos, durva tréfákkal válaszol.

A bolondokházából kivezényelt ôrültek megjelenése nem pusz-
tán a hercegnô rafinált kínzását jelenti egy olyan darabban, amely
többek közt a határhelyzetbe sodródott személyiségrôl szól. A vi-
lág ôrült volta (és következménye, hogy az ôrültek látják helyesen
a világot) kedvelt reneszánsz toposz. Ferdinánd azt mondja, a her-
cegnôt „meg kell ôrjíteni” (meg kell törni önazonosságát, mely le-
hetôvé teszi, hogy tôle, Ferdinándtól független személyiségként
létezzék), ráküldi tehát a bolondokháza betegeit. De ô maga lesz
az, aki megôrül, a hercegnô egyre tisztábban lát: „Csak lárma, bo-
londság ôrzi meg ép elmémet: a józan ész s a csönd megôrjít egé-
szen”, tudniillik akkor gondolkodnia kéne, fölfogni az iszonyatot,
ami körülötte zajlik. A képzetek fölcserélôdtek, az ôrült Ferdinánd
úgy beszél orvosáról, mintha az volna ôrült („Én elbújok: az orvo-
sok, akárcsak a királyok, nem bírnak ellentmondást elviselni”), az
állapotába sztoikusan beletörôdô hercegnô pedig teljes környeze-
tét érti, mikor azt mondja, „nincs a közelben más, csak ôrült”.
A jelenet ugyanakkor (a szertartásosan bejelentett típusszemélyi-
ségek felvonulása és az ezt követô tánc révén) leginkább egy halál-
tánc érzetét kelti. S mintha panoptikumszerûen, folyton más és
más szemszögbôl fürkésznénk ugyanazt, következik Bosola féreg-
monológja, lidérces dalocskája a hercegnô szemfedôjérôl, a párbaj
enyészet és személyiség között.

Kopernikusz mellett még egy nagyszabású fordulat zajlott le
ugyanennek a (Websterét megelôzô) nemzedéknek az életében: a
katolikus szertartásrend betiltásával megváltozott az ember halál-
hoz való viszonya. Mindenki emlékezett még a gyertyákra, a ha-
rangzúgásra; a misére, ami megkönnyíti a purgatóriumba vezetô
utat, és lerövidíti a szenvedést; a kísértettörténetekre, amiket az
egyház a tisztítótûzben égô lelkek esdekléseként interpretált. Most
mindezt egyetlen nemzedék alatt fölszámolták. Az út a föld alá té-
tellel véget ér, a holtak a földiek számára többé nem elérhetôk. Ma-
rad a kérdés, amit a hercegnô is föltesz színlelt végrendelkezése
elôtt: „mi vár ránk amott” – de az ideológiai háborúban álló egy-
háznak, miközben a titkosrendôrséggel karöltve kutat rejtett kato-
likusok után, jobb dolga is akad, mint ilyesmire válaszolni. Az új vi-
lágban nincs hely purgatóriumnak és mennyországnak. Az ember
ismerkedik a gondolattal, hogy nem a tisztítótûzben bûnhôdik
majd, hanem férgek zabálják föl, lelkén pedig nem segít az ima –
élt, ahogyan élt. Bosola féreg-monológját egy másik elôzi meg, ami
nem a halál, hanem a szülés pillanatát fogja keretbe a hercegnô va-
júdásakor. E korábbi szöveg talán szándékosan rímel Hamlet „Mily
remekmû az ember” kezdetû monológjára. Hasonló indíttatásból
hangzik el, az áthallást tovább erôsíti, hogy az arcukat festô asszo-
nyok kárhoztatásával indul, de nem remekmûként, hanem idomta-
lan, sétáló holttestként látja az embert.

T. S. Eliot szerint Webster a halál megszállottja volt. Az Amalfi
hercegnô metaforáiban nyüzsögnek a férgek, apró haláltáncai a
moralitásokat idézik, szereplôi pontos kompozíció szerint távoz-
nak: három emblematikus nôi halál (a hercegnô kicsikart méltó-
sággal, Cariola a félelemtôl szûkölve, Júlia sodródva és öntudat-
lanul), amelyre a finálé egymást követô gyilkosságai következ-
nek; itt az akciók egyre rövidebbek és abszurdabbak, mintegy
csak ürügyet szolgáltatva a mindinkább reflexív monológokhoz.
Az utolsó mondatok mintha egy szörnyû gyûjtemény tételei vol-
nának: „Én megyek, csak nem tudom, hová”, „Nem kérdezem
halálom történetét”, „A hihetetlen felé ugrom”, „A földbe tegye-
tek és soha többé ne gondoljatok rám”. Az akciót operai monoló-
gok váltják föl, melyek a távozás módját s a túlvilág lehetôségét
firtatják. A hercegnô és Bosola halála elôtt visszatérô képként az
üres és fekete égbolt jelenik meg, a részvétlen közönnyel szem-
lélôdô csillagok.

A csillagok folytonos emlegetése még többet jelent egy olyan
darabban, amely szinte teljes egészében éjszaka játszódik, vagy
zárt szobák és tömlöcök mélyén. Ferdinánd egy ízben arra pa-
naszkodik, hogy gyulladt a szeme, nôvérével csak teljes sötétség-
ben mer találkozni, a gyilkosság után pedig letakartatja a holttes-
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tet, mert káprázik tôle a szeme. Kirohanása szerint a hercegnô
„túlságosan is nagy fényben élt”, s bukását az egész világot ho-
mályba burkoló „teljes napfogyatkozás” fogja kísérni. A rene-
szánsz színpad már ismer egy herceget, aki (legalábbis látszólag)
beleôrül egy hozzá közel álló személy második házasságába (vö.
„Nagyon is bánt a nap, uram”). Webster ugyanannak a Burbage-
nek írta a szerepet, aki korábban Hamletet játszotta Shakespeare-
nél. Különös, hogy a darabban két Hamlet-figura is van, hiszen
Bosola sokat emlegetett melankóliája vagy jó néhány monológja
éppilyen szándékos idézet.

A darab viszonyrendszerét tekintve Bosola a középpont: mind
széthullott, forgácsos személyisége, mind a szemüveg, amelyen
keresztül a bomlást és a kiürülést látja minden mögött, prizma,
amin át az egész mû szemlélhetô. A másik prizma a hercegnô, aki
mindennek lenyûgözô és gazdag cáfolata. Kettôsük pontos lenyo-
mata egy érzékeny korban élô érzékeny szerzônek. Egy kornak,
amelynek fogalma sem volt, hogyan reagáljon a körülötte zajló vál-
tozásokra, s ahol a színházcsinálók egyik legfôbb gondja az volt,
hogy ha a pestis áldozatainak száma eléri a törvényben elôírt heti
harmincat, akkor bezár a színház.
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SZÍNHÁZ.NET – EZ MÉG CSAK A KEZDET
A SZÍNHÁZI VILÁGNAPRA TELJESEN MEGÚJULT LAPUNK INTERNETES
OLDALA – AZ ELSÔ TAPASZTALATOKAT ÉS EREDMÉNYEKET ALÁBB
OSZTJUK MEG AZ ÚJSÁGOLVASÓKKAL ÉS A WWW.SZINHAZ.NET POR-
TÁL LÁTOGATÓIVAL.

A március 27-i kiélesítés óta többszörösére nôtt a
SZÍNHÁZ címû folyóirat honlapjának látogatottsága –
a korábbi website megújításával, portállá bôvítésével
már az elsô napokban sikerült lényegesen több informá-
cióval és szolgáltatással ellátni lapunk olvasótáborát.
A lap teljes tartalma változatlanul a következô szám
megjelenésekor kerül föl a portálra, ahol az elsô tapasz-
talatok szerint még több százan elolvasnak minden cik-
ket. A mûfajok szerint legkedveltebbek az interjúk és a
kritikák, valamint a nekrológok: a portálon létrehozott
virtuális panteonba különösen sokan látogatnak el,
ezért itt máris újításokat tervezünk. Máris visszaigazoló-
dott, hogy a lap digitális archívumát mindenképpen ér-
demes egy minden igényt kielégítô, több – összesen
nyolc – szempont szerint beállítható keresôfelülettel ki-
egészíteni: itt a darabok címe, szerzôje, a cikk szerzôje,
az elôadás helyszíne, rendezôje, a fellépô társulat, a
cikk megjelenésének ideje, idôszaka alapján, valamint
ezek tetszôleges számú kombinációjának beállításával
vagy bármely szabadon választott kulcsszó beütésével
lehet visszakeresni cikkeinket egyelôre 2000 januárjáig.
A lap születésének negyvenedik évfordulójára reménye-
ink szerint megvalósulhat a teljes archívum felépítése, a
folyóirat 1968-as indulásáig visszamenôen. 

A legnagyobb visszhangot és egyben látogatottságot
az az öt rovatunk váltotta ki, amelyekben a színházba
járó nézôk véleményét kérjük ki a színháziakat újonnan
vagy éppen régóta foglalkoztató kérdésekrôl. Egyik sza-
vazásunk puszta ténye olyannyira felborzolta a kedélye-
ket, hogy az eset véleményezése egyenesen a tettleges-
ségig fajult, ugyanakkor ez a szavazásra föltett kérdés
vonzotta a legtöbb érdeklôdôt, tisztességes és tisztes-
ségtelen szavazót is – több ezer szavazatot kellett érvény-

teleníteni, mert kettônél alig több (három) számítógép-
rôl érkeztek, néhány óra alatt. Ígérjük, hogy a jövôben is
számos olyan kérdésben kérjük ki a közönség vélemé-
nyét, melyek a színházi dolgozókat és gondolkodókat
foglalkoztatják. A tisztesség és a demokrácia kedvéért
ebben a kérdésben  természetesen közönségnek nevez-
zük az alamizsnáért éjszakánként az internet-kávézókat
járó középiskolás szavazókat is. A POSZT végéig szere-
pel a portálon az a négy kérdés, mely Márton András vá-
logatásáról szól, a rektor megválasztásáig szavazhatnak
abban a kérdésben is, hogy kit tartanának a Színház- és
Filmmûvészeti Egyetem legalkalmasabb elsô emberé-
nek, a többi rovatban pedig a legjobb színházi büfét, a
legigényesebb színházi kiadványokat választhatják meg
az olvasók. A friss bemutatók pontozása folyamatosan
bôvülô lista, a szereposztó díványon a Hamlet után a
Három nôvérre kerül sor – itt az olvasók egy számukra
ideális és minden bizonnyal soha nem megvalósuló
szereposztást állíthatnak össze. Mindez ugyanis „csak”
játék.

Népszerû rovatunk a virtuális fotó- és plakátgaléria, a
nemzetközi társulatokat és fesztiválokat felvonultató
linkajánló, valamint a sajtószemle, mely a napi újságok
színházi témájú cikkeit böngészi. Az elmaradó elôadá-
sokat külön felületen tüntetjük fel. Sokan töltik le a lap-
ban megjelent drámamellékleteinket is, és úgy tûnik,
bevált, hogy a SZÍNHÁZ legutóbbi írásait 16 tematikus
csatornában osztjuk szét.

Nagyobb lelkesedésre számítottunk a Fórumban, annál
is inkább, mert minden egyes cikkünkben lehetôség van
az adott íráshoz kötôdô önálló vita létrehozására. Ezt
azoknak fejlesztettük ki, akik olykor bosszankodva csuk-
ják össze a lapot; most egyetlen gombnyomással han-
got adhatnak ellenvéleményüknek, kiegészítésüknek. 

Klikkeljenek és kritizáljanak – bennünket is!

Koren Zsolt
felelôs szerkesztô

KERESSE A HÍRLAPÁRUSOKNÁL VAGY FIZESSEN ELÔ!

Kedvezményes éves elôfizetési díj 15.500 Ft

Megrendelhetô a szerkesztôségben: 
1089 Budapest, Rezsô tér 15.

Tel: 06–1 210– 5149, 210–5159, Fax: 303–9241 
e-mail: lapterjesztes@es.hu MINDEN PÉNTEKEN!


