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ROSALINDA NEMBELISÉGE

I.

z Erzsébet kori színházban a fiatal

lányok, sőt az érett asszonyok szerepét

is tizen-négy-tizenöt éves fiúk

játszották, természetesen azelőtt, hogy

a hangjuk mutálni kezdett volna. A

fiúszínész olyan lehetett, minta

hagyományos kabuki onnagatája. Ám a japán

színház színpadán soha nem leplezik le ezt a

konvenciót, mint ahogy az illúziót sem függesztik

fel egyik percről a másikra. Shakespeare színhá-

zában azonban a konvenciót legalább két alka-

lommal váratlanul leleplezik, s a színpadi illúzió

egy röpke pillanatra a "színház a színházban"

jel-legét ölti. Akárcsak a brechti elidegenítési

effektus esetében, a színpadi idő erre a múló

pillanat-ra átalakul nézőtéri idővé, és a szerepet

alakító színész már nem az a (nő)személy, akit

játszik.

Kleopatra, Egyiptom királynője, római csá-
szárok szeretője egy káprázató shakespeare-i
anakronizmus révén az egyik pillanatban meg-
parancsolja szolgálójának, hogy oldja ki mellfű-
zőjét, ám a következőben nyafogó fiúvá válik:

Fürge komédiások rögtönözve

Adnak elő egyiptomi tivornyát,

Látjuk Antoniust berúgva és egy

Nyafka fiú megjátssza Kleopatrát

A szajha-pózban.

(Shakespeare: Antonius és Kleopatra; V. 2.,

Vas István fordítása)

Az Ahogy tetszik utolsó jelenetében Rosalin-
d a - a fiú, aki lányt játszott, aki később fiúnak ál-
cázta magát - levetette zekéjét és szorosan
megkötött térdnadrágját, hogy az epilógusban
immár ismét női ruhában forduljon közvetlenül a
nézőkhöz: „Nem szokás, hogy a hősnő mondja
az epilógust; de ez se rosszabb, mint mikor a hős
mondja a prológust. (...) Ha nő volnék, csókot
kapna tőlem mindenikőtök, akinek tetszik a sza-
kálla és az arca és akinek tiszta a lehelete: és biz-
tosra veszem, hogy ahányaitoknak szép a sza-
kálla (...) az most, hogy e szíves köszöntő után
meghajlok, énnekem is minden jót kíván."

„Ha nő volnék..." Ám Rosalinda most már
nemcsak földet söprő szoknyát és dús ingvállat
visel, de a színpadot elhagyva még pukedlizik is.
(Shakespeare a „curtsy" szót használja, a ma-
gyar fordításban szereplő „meghajlás" helyett -
Sz. J.)

Genet Négerek című drámája minden előadá-
sával kapcsolatban kikötötte, hogy ha a nézők
között nem lennének fehér bőrűek, akkor ültes-
senek az első sorba egy felér maszkos fekete
bőrű színészt. A bíróság csupa fehérből áll, de
valójában fehér maszkos feketék ők. „De
voltaképpen mi az, hogy fekete? - kérdezi
Genet. - Legelőször is: milyen a színe?" Genet
szavait variálva azt is kérdezhetnénk:
„Voltaképpen mi is az a nem, és elsősorban is
milyen nemű?"

Természetes távlatok című, a shakespeare-i

vígjátékról és regényes színműről szóló esszé-

kötetében Northrop Frye páratlanul mély meg-

jegyzést tett a színházzal kapcsolatban: „A való-

ság illúziója az illúzió valósága" Az illúzió valósá-

ga a színház. És ennek megfelelően azt is mond-

hatjuk: a nembeliség illúziója az illúzió nembeli-

sége. A lány-fiú nem más, mint a fiú-lány. De

vajon milyen nemhez tartozik?

II.

Féltucatnyi Shakespeare-vígjátékban játszik

fiúnak öltözött lányt egy olyan fiúszínész, akinek

arca még nem látott borotvát. De van e színdara-

bok között legalább két olyan remekmű, ahol az

álöltözet nem csupán a szerelmi bonyodalom

össze-, majd kibogozását elősegítő konvenció.

A Vízkeresztben és az Ahogy tetszikben, e két,

látszólag szerencsés kifejletű, sziporkázó

allegróban a nembeli kétértelműség olyan keserű

és fel-zaklató téma, amelyet a színház még nem

tárt fel a maga teljességében, és amellyel

feltétlenül foglalkoznia kell.

A Vízkereszt második jelenetében. nem sok-

kal azután, hogy Illyriában partra vetődött, Viola

így szól:

Mutass be engem néki, mint heréltet,
......................................hisz értek én Az
énekhez s játszom több hangszeren:
Talán méltó leszek szolgálatára.

Nemrégiben néhány Shakespeare-kutató fel-
vetette, hogy eredetileg Violának kellett volna
énekelnie azokat a dalokat, amelyek végül Fes-
tének, a bolondnak jutnak. Csakhogy a fentebb
idézett részben Shakespeare nyers egyszerű-
séggel az „eunuch" szót, nem pedig az „énekest"
használta, és néhány sorral lejjebb meg is ismét-
li, Viola barátjának, a hajóskapitánynak a szöve-
gében:

Légy hál heréltje, én némád leszek...
(I. 2.)

Shakespeare-nél nincsenek esetlegesen
odavetett szavak - kivált nem ilyenek, mint az
„eunuch", amely annyira kirí a költői dikcióból. A
Cesarióvá változott Viola egy kétértelmű vallo-
másban így szól:

Álöltözet, gonoszság eszköze,
Az ellenség benned mily védve járhat...

(II. 2.

A keresztény antropológia tanítása szerint az
embernek egy teste és egy lelke van. Más teste
ölteni bűn, ezért is ítélték el a színházat
Tertullianus és Origenes óta. Mindenkinek egy
test, tehát egy nem jár; aki a másik nemet
mímeli, azt meg-kísérti az ördög:

Most mit tegyek? gazdám imádja őt:

És én, szegény szörny...
(II. 2.)

„És én, szegény szörny.." A legenda és a mi-

tológia szörnyeit nem lehet osztályokba sorolni:

oroszlánfej egyesül női felsőtesttel és sas-

szárnnyal, avagy női felsőtest madárcsőrrel. Az

eunuch és a hermafrodita is „szörnyek". A

hermafrodita anatómiai kereszteződése a férfi és

a női testnek. Az androgín a firenzei és az Erzsé-

bet kori újplatonikus hagyományban platóni ke-

reszteződés volt.

..................................Ha férfiú vagyok,

Gazdám iránt reménytelen szerelmem,

S ha nő vagyok - ó, szörnyű ez a nap!

Hogy szenved majd szegény Olivia!
(II. 2.)

A fiú-lányt mint varázslatos és nyugtalanító
jelenséget szinte azonos szavakkal említik a
Szonettek, az Ahogy tetszik és a Vízkereszt,
melynek alcíme: vagy amit akartok. Amit akar-
tok?

Lányok s fiúk közül magam vagyok

Atyám családjából...
(II. 4.)

A Herceg pedig így szól Viola-Cesarióhoz:

............................................Diána ajka

Nem íly lágy és piros; vékonyka hangod

Akár egy lányé, éles, csendülő,
És teljes lényed, mint egy asszonyé.

(I. 4.)

Malvolio pedig ekképp írja le a Herceg hírnö-
két: „Férfinak nem elég öreg, fiúnak nem elég fia-
tal. Minta félig érett borsó a hüvelyben, az se

bor-só még, vagy a befőzni való alma se alma
még, csak majdnem alma. Olyan átmenet fiú és
férfiú közt.'' (I. 5.)

„Az sem vagyok, akit megjátszom itt" - mondja
a fiú-lány Oliviának, első találkozásuk
alkalmából. De még jellemzőbb, amit Olivia ön-
magának mond: „Úgy érzem én, ez ifjú sok töké-
lye / Szemembe surrant..." (I.5). A növénytan ér-
telmében a tökéletes virágnak egyaránt van por-
zója és bibéje, vagyis egyaránt rendelkezik hím-
és nőnemű szaporodási szervekkel. A szexuális
ambivalenciának megfelelően a „tökély" szó
Szapphó követőinek fogalmai szerint értelme-
zendő.

Oliviával való következő találkozására Viola/
Cesario Sebastianná változik. A hajótörésben
egymástól elszakadt, majd csodaszerűen egy-
másra találó ikrek témáját - amely számtalan
változatban tért vissza különböző vígjátékokban
és regényes színművekben az ókortól a késő kö-
zépkoron és a reneszánszon át egészen a ba-
rokk korig - Shakespeare Plautus Ikrek című

A
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művéből vette kölcsön a Tévedések vígjátéká-
hoz. Ám a Vízkereszt ragyogó leleménye, hogy
itt nemváltással találkozunk: az ikrek itt fivér és
nővér, férfi és nő. A porzó és a bibe megkettőző-
dik, és szerelmi partnereik nem tudják a kettőt
egymástól megkülönböztetni:

Egy arc, egy hang, egy öltöny, s két személy,
Hisz ez valódi káprázat: van és nincs.

(V. 1.)

Antonio, Sebastian barátja, aki az egymást
tükröző tévedések éjszakáján a hajó másodka-
pitánya volt, megismétli a Herceg gondolatát:

Tojás tojáshoz nem lehet hasonlóbb,
Mint ezek itt. S most kettejük közül
Melyik Sebastian?'

(V. 2.)

Amit a Herceg végezetül a személycserék
ezen éjszakájáról mond, az éppoly brutális, mint
amikor a darab elején Viola felölti az eunuch sze-
repét. Viola továbbra is térdnadrágot és zekét vi-
sel:

...........................Jöjj, Cesario,
Mert az maradsz, ameddig férfi vagy,
De mihelyt lányruhában lépsz elébem,
Királynő leszel Orsino szívében!

(V. 1.)

Az Erzsébet kori nyelvhasználatban ez a

shakespeare-i szöveg (akárcsak A velencei kal-
már záró jelenetének egyik részlete) csaknem
nyíltan obszcén: „Orsino's mistress and his

Rosalindák a Királyi Shakespeare Társulatban
Peggy Ashcroft (1957), Vanessa Redgrave
(1961), Janet Suzman (1968)

fancy's queen..." A „fancy woman" kitartott nőt
vagy, a Webster-féle értelmező szótár szerint,
ringyót, szajhát, lotyót jelentett; a „fancy man"
pedig - ugyancsak a Webster és az Oxfordi Ér-
telmező Szótár szerint - szeretőt s még gyak-
rabban stricit. De mit jelent tulajdonképpen a

„fancy's queen" kifejezés? A francia argó „reine
"-nek mondja, az olasz „reginá "-nak, Angliában
pedig, akárcsak Amerikában hosszú időn át
mindmáig a „queen" nem más, mint nőnek öl-
tözött férfi.

Manhattan alsó East Side-ján, a Sheridan
Square-en rendezik meg évente mindenszen-
tekkor a homoszexuálisok felvonulását. A
„queen"-ek félelmetes méretű, kitömött melltar-
tóban, óriási zöld, piros vagy bíborszín paróká-
ban jelennek meg, hajuk befonva vagy kakasta-
réjba feltűzve. E hatalmas, kampóscsőrű struc-
cokra vagy papagájokra emlékeztető, félelmetes
férfi-nő figurák mellett ott láthatók a fiú-lányok
csoportjai; ezeknek rövidre van nyírva a hajuk,
félmeztelenek vagy hosszú, átlátszó ruhát hor-
danak, s táncolnak vagy fogják egymás kezét;
erősen emlékeztetnek a preraffaelita festmé-
nyek angyalaira. Az angyaloknak, mint tudjuk,
nincs nemük. De a Sátán az álöltözéken át is fel-
tárja a nemiséget: „Álöltözet, gonoszság eszkö-
ze..." (II. 2.)

III.

A Vízkeresztben a shakespeare-i erósz három-
szöge valósággal képszerűen alakítja a cselek-
ményt és a szereplők egymáshoz való viszonyát.
Viola/Cesario és e kétnemű lény hasonmása,
Sebastian alkotják a háromszög alapját. Orsino
herceg a háromszög bal, Olivia pedig ajobb szá-
ra. A két szimmetrikus hajóskapitány, Viola „né-
ma" csodálója és Antonio, aki kétségbeesve ku-
tatja át egész Illyriát, hogy Viola fivérének nyo-
mára bukkanjon, az alap két szögcsúcsához
csatlakoztatható.

Az álöltözék nélküli szerelmi kapcsolat - férfi
és nő, Orsino herceg és Olivia között - befagyott.
Olivia udvarias modor mögé rejti valódi érzéseit,
Orsino pedig a magáéit a barokk fantázia hideg
retorikája mögé. Az erósz lüktetése az első
perctől fogva egyedül a Herceg és a lányban
megbúvó fiú, illetve Olivia és a fiúban megbúvó
lány között érezhető. Az ösztönt és a szexuális
választásokat nem csaphatja be az álöltözék;
mintha Shakespeare tudta volna, hogy ez csak
álcázza a vágy inverzióit, amelyekre megtalálta a
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maga mentségeit. Maszkban vagy dominónak

öltözve a szexuális agresszió és provokáció

megszabadul a társadalmi fékektől, sőt még az

egyén öncenzúrájától is. Az álöltözet nemcsak

eltakar, de le is csupaszít.

A shakespeare-i erósznak ez a háromszöge

tér vissza a Szonettekben is. A bal szár itt a férfi, a

Szonettek első személye. A Fekete Asszony, aki

elcsalta az ifjút, és „szentemből" „sátánt" csinált

(CXLIV. szonett), a jobb szár; s az ifjú, a jobbik, a

szép „angyal" válik, Viola/Cesario és Sebastian

helyett, a háromszög alapjává:

Két szerelmem van, az gyötör s vigasztal;

szellemük szüntelen hajtóerő; gyönyörű

férfi az egyik, az angyal...

Marlowe ll. Edwardjában ez az ifjú „Dianát

formázza", a Szonettekben női arca van:

Rakd Helénára száz varázs-szered,

s téged fest újjá Graecia dísze;

(LIII)

És akárcsak a Vizkeresztben Orsino „úrnője"

(mistress), androgín lény „szerelmem úr-úrnője"

is a XX. szonettben:

Lánynak festette maga a Teremtés

arcodat, vágyam úr-úrnője!...

A Szonettek háromszöge ismétlődik meg az

Ahogy tetszikben. Orlando a bal szára, Phoebe

(és bizonyos értelemben a darab kezdetén Célia)

a jobb. De a szárak nem találkoznak. Orlando és

Phoebe között csakúgy nem mutatkozik erósz,

mint ahogy Orlando és Célia között sem (vagy

talán csak behelyettesített alakban, lévén hogy a

hagyományos vígjátéki befejezésben Céliát

Orlando fivére veszi feleségül). Az Ahogy tetszik

háromszögének alapja Rosalinda/Ganymedes,

Shakespeare valamennyi fiú-lánya közül a

legvarázslatosabb és leginkább felzaklató, mind

olvasva, mind a színpadon.

CÉLIA És hogy hívjalak, ha férfi leszel?

ROSALINDA Legalábbis úgy, ahogy Jupiter

Apródját hívták nevem Ganyme-

des...
(1.3.)

Béres Ilona mint Rosalinda a Madách Színház
Ahogy tetszik előadásában (1964) (MTI-fotó,
Keleti Éva)

Shakespeare Ahogy tetszikjének forrása
Thomas Lodge Rosalynde című regényes pász-
torjátéka (1590), amelyben a trónbitorló által
száműzött herceg leánya unokanővérével
együtt az ardennes-i erdőbe menekül. Shakes-
peare nemcsak a cselekmény fővonalát vette át
Lodge-tól, hanem Rosalynde/Ganymedes ket-

tős nemű nevét is. A pásztori idill meghökkentő

furcsasága a hím- és nőnemű névmások - „she",

„he", „her", „his" - tudatos, következetes és a

darab végéig tartó felcserélésében rejlik, mintha

Lodge emlékeztetni akarna bennünket, hogy

„she" (Rosalynde) nő, „he" (Ganymedes) pedig

férfi. Ám Rosalynde/Ganymedes egy és

ugyanaz a személy. A névmások szövegbéli vál-

togatása az androgínia nyelvtanának felel meg.

A Ganymedes név nem egyszerűen sokat-
mondó; az ókortól a reneszánszon át a XVIII.
század végéig egyértelmű jelentéssel is bírt: fér-
fiszeretőt jelentett. A „szerelmes kedvű lány-fiú",
ahogy Lodge nevezte, visszatér Marlowe Hero
és Leander című költeményében, amely csak-
nem az Ahogy tetszikkel egyidejűleg keletkezett.

Fiúruhában lány ő, esküdtek sokan,
Mert ölelte volna férfi boldogan...

Majd tovább:
Nővére ágyából kisurrant Jupiter,
Hogy enyelegjen Ganymedesszel...

De mielőtt még a vígjáték utolsó jelenetében
az ismét női ruhába bújt Rosalindát
ünnepélyesen összeadnák Orlandóval, olyan
szerelmi játékok részese lesz, amelyekben
mindkét neme, férfi és női jellege egyaránt
érvényre jut, és részt vesz egy olyan
parodisztikus esketési szertartáson is, amely
szinte megelőlegezi Genet-t. Még a hercegi
udvarban, mielőtt száműzték s ő ennek
következtében átváltozott volna, már megélte a
lányos szenvedély első fellobbanását, mégpedig
unokanővérével, Céliával kapcsolatban.

.............................. egy ágyban aludtunk,
Együtt ébredtünk, mulattunk, tanultunk,
S mint Juno hattyúi, bárhova mentünk,
Egyek voltunk, választhatatlanok.

(I. 3.)

Peter Stein berlini, Schaubühnebeli rendezé-
sében, amely a nyolcvanas évek végén úgy
elbűvölte a kritikusokat, Célia és az ő „édes"
kislánya, aki most férfiruhát visel, az ardennes-i
erdő sűrűjében folytatja tovább a szerelmi
játszadozást, egészen az álöltözetes komédia
végéig. E „nővéri köteléknél drágább" érzés
vezérelte Céliát, amikor így szólt az ő „édes"
kislányához: „...én s te egy vagyunk. /
Szakítsanak el, szakadjunk el, édes'? (...) Bármit
csinálsz is, én veled megyek." (I. 3.)

Az ardennes-i erdőben Céliát Alienának hív-
ják, s mind nővéri, mind „idegeni" (Aliena=alien)
minőségében végigkíséri Rosalindát Ganyme-
desként szerzetit élményein. De „idegen" az álru-
hás Rosalinda is, nemcsak Phoebe számára, és
nemcsak Orlandónak, aki nem ismeri fel, hanem
önmaga számára is: egyszer csak úgy idegene-
dik el magától, mint amikor az ember meglátja
saját tükörképét, amely azonos is vele meg nem
is. Rosalinda egy másik arcot lát a tükörben,
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Udvaros Dorottya Rosalinda szerepében (Ka-
tona József Színház, 1983) (MTI-fotó)

amely a másik nem vonásait viseli: „Jóságos Is-
ten! Mit kezdek most a nadrágszerepemmel?"
(III. 2.) És akárcsak Viola - „Az sem vagyok, akit

megjátszom itt" -, ő is győzködni próbálja Céliát
csakúgy, mint önmagát: „Nem tudod, hogy nő
vagyok?" (III. 2.)

Az ardennes-i erdő - beavatás az erószba.
De akárcsak a felnőtté válás folyamatában, a
hősnő itt is tükörrel szembesül, amelyből a másik
iránt érzett vágy úgy verődik vissza, mint saját

nemiségének előérzete: „Szegény pásztor!

Megláttam a sebed, / S vad kínjában magamra

ismerek." (II. 4.) A pásztor sebe? Van egy pilla-

nat, amikor Rosalinda önmagát találja meg a

Phoebéért sóhajtozó Silviusban:

Siessünk: a vágynak
Táplálék, hogyha más vágyába láthat. -
Vigyél a színhelyre, s meglásd, milyen
Buzgón játszom velük a szerepem.

(III. 4.)

Sartre ragyogó esszét szentelt Genet Cselé-
dek című művének, ahol a nemek felcserélőd-
nek, és ebben azt írja: ha a színész „igaz" akar
lenni, akkor hamisnak kell lennie önmagával
szemben. Genet erotikus játékában ez annyit
jelent: hamisnak kell lennie saját
nembeliségével szemben. Csakhogy a
transzvesztita számára az igazság éppen neme
meghamisított alakjában rejlik. A darabban,
amelyben Rosalinda játszani akar, a „buzgó"
színészt Ganymedesnek hívják. Az ardennes-i
erdőben - nem úgy, mint a kortársi színházzal -
Rosalinda nem ügyetlenül férfinak álcázott nő,
hanem Ganymedes maga. „Figyelmeztetlek,
belém ne szeress; / Álnokabb vagyok, mint a
boros eskü..." (Ill. 5.) Phoebe is hamis
pásztorlány. Ebben az erdőben, amely
közvetlenül a hercegi udvarból nyílik, ő is, akár a
Vízkereszt Oliviája és a Szonettek „Gonosz An-
gyala", lányos ifjat kíván meg, a maga teljes fizi-
kai szépségében és leplezetlen testiségében:

A lába, az - éppen hogy - de azért jó.
Kedves pirosság volt az ajkain,
Kissé érettebb, ragyogóbb pirosság,
Mint az arcán: égő rózsa az egyik,
A másik meg halovány rózsaszín.

(Ill. 5.)

Bámulatos, miképpen őrződik meg a színek
szimbolikus szembeállítása. Az erotikus három-
szögben Phoebe lépett a Fekete Asszony helyé-
be. Az ő haja is fekete:

Üveggyöngy-szemed, selyem éj-hajad,
Tinta-szemöldököd és tejfel-arcod
Az én lelkemet nem bűvöli meg.

(III. 5.)

Az elragadtatás folytatódik: „Szidj, édes, egy
álló esztendeig..." (III. 5.) És a csalódás kölcsö-
nös: akit rászednek, maga is rászed. Az arden-
nes-i erdőben csakúgy, mint a világ valamennyi
lllyriájában nemcsak a nemeket álcázzák: maga a
nemiség is álruhát visel. A leszbikus vágy nem
elégül ki, de a vágy még kielégületlenül is szünte-
len táplálja a képzeletet. Ahogyan Proust írja a
Szodoma és Gomorrában:

„A fiatalember, akinek arcképét meg akartuk
rajzolni, oly nyilvánvalóan nő volt, hogy a nők,
akik vágyakozva vetették rá szemüket, éppúgy
csalódásra voltak kárhoztatva, mint azok, akiket
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Shakespeare vígjátékaiban fiúnak álcázott lány

babonáz meg. A csalódás kölcsönös, és a nemét

váltó szereplő maga is tisztában van vele; előre

megsejti, milyen csalódást él majd át a nő, mi-

helyt a maszk lehull, és érzi, micsoda költői kép-

zelgések forrása az ilyen nembeli félreértés."

Rosalinda, aki kurta térdnadrágjában és

élénkszínű harisnyájában immár „buzgó" szí-

nésszé változott, próbára akarja tenni újonnan

szerzett csáberejét: „A szemtelen lakájt fogom

adni előtte és úgy ugratom." (III. 2.)2

És mégis, a magukat ellenkező neműnek ki-
adó szép teremtmények éjszakáján Ganymedes
egyszer csak azt szeretné, ha a szerelmes Or-
lando nem mint fiút, hanem mint Rosalindát ost-
romolná:

ORLANDO Csakhogy én nem akarok meggyó-

gyulni, fiacskám.
ROSALINDA Meggyógyítanálak, ha Rosalindá-

nak hívnál, és mindennap eljönnél a
kunyhómba és udvarolnál nekem.
(...)

ORLANDO Boldogan, drága kölyök. ROSALINDA

Vigyázz, Rosalindának kell szólítanod!

(III. 2.)

Az Ahogy tetsziknek kétféle befejezése van.
Van a happy endes, amely a vígjátéki szabályok-
nak és konvencióknak megfelelően oldja meg a
konfliktusokat: ebben a Herceg visszatér a
száműzetésből, a jó és a gonosz testvér megbé-
kél, és hímen egyesíti a szerelmespárokat. De
ezt megelőzően ott rejlik a darabban egy másik
befejezés is, amelyben Ganymedes a
menyasszony. Mire idáig jutunk, már mindenki
álöltözéket visel - nemcsak Próbakő, elvégre a
bolond mindig álcát hord, hanem Célia/Aliena is,
akinek a pap szerepét kell alakítania ebben az
álszertartásban, amely a karnevál és a káromlás
ingatag határán zajlik:

ROSALINDA Gyere, húgom, te leszel a pap; adj

össze bennünket.
ORLANDO Adj össze, kérlek.
CÉLIA Nem tudom a szöveget.
ROSALINDA Kezdd így: „Akarod-e, Orlando..."
CÉLIA Tudom már. - Akarod-e, Orlando, hites

feleségednek ezt a Rosalinda leányzót?
(IV. 1.)

A vágy és a belőle fakadó csalódások, az álru-
ha és az álruhába bújt testek, a nem és a nemmel
kapcsolatos tévképzetek mind összekevered-
nek és felcserélhetőnek tetszenek. Silvius sze-
relmesen néz Phoebére; Phoebe szerelmesen
néz Ganymedesre; Ganymedes szerelmesen
néz Orlandóra; Orlando Rosalindát szereti, Ro-
salinda pedig - Ganymedes.

Az Erzsbet kori színházban, ahol Rosalinda/

Ganymedest, Phoebét, a Ganymedesbe szerel-

Az „esketési" jelenet az 1965-ös miskolci
Ahogy tetszikben (Mihályi Győző, Oláh Bódi
Éva és Molnár Zsuzsa) (Jármay György felvéte-
le)

mes pásztorlányt és a papot játszó Célia/Alienát
egyaránt fiatal fiúk játszották, a nemeket illető
zűrzavar teljes lehetett. De miképpen mutatható

be meggyőrzően ez a zűrzavar a mai színházban

az Atlanti-óceán mindkét partján, ahol sem a ja-
pán onnagata, sem a megfelelő fiúszínészek
nem állnak rendelkezésre ehhez a feladathoz?

Vannak egyéb lehetséges modellek is. Majd'

harminc évvel ezelőtt. amikor még a Kortársunk,

Shakespeare című kötetemen dolgoztam, egy
stockholmi diszkóban töltöttem egy hideg téli éj-
szakát. Amikor a fülsiketítő zene és a frenetikus
tánc egy pillanatra megszakadt, és a vakító fé-
nyek sem villogtak, a táncosok lassan lejöttek a
parkettről, és továbbra is ritmikusan ringatózó
testtel, egymást átölelve mentek a falhoz, ahol
aztán hosszasan álldogáltak, és látszott, hogy a
világ megszűnt számukra. Valamennyien sző-
kék voltak, magasak, hosszú lábúak, rövidre
nyírt frizurát viseltek, szűk farmerben és bő far-
merdzsekiben jártak. Fiúkés lányok, lányok és
fiúk - egyiküket sem lehetett megkülönböztetni a
másiktól.

Kis idő múltán az egyik pár elszakadt a faltól,
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Fiú-Rosalinda (Adrian Lester) a Cheek by Jowl
társulat Ahogy tetszik előadásában (Orlando:
Patrick Toomey)

és odajött svéd barátaimhoz, akikkel együtt vol-
tam. Kiderült, hogy mindketten nőneműek; dzse-
kijükre vörös cérnával volt ráhímezve az azono-
sító jel: „LÁNY". Úgy gondolom, hogy a Vízke-
resztben Viola/Cesariót és Sebastiant, a hason-
másokat nem színész és színésznő, hanem két
férfinak álcázott nő kellene, hogy játssza, lévén
egy fiatal nő inkább androgín jellegű, minta férfi.

Ám az Ahogy tetszik új Erzsébet kori előadá-
sán ki játssza Rosalinda/Ganymedest, és mi le-
gyen az illető neme?

IV.

1835-ben megjelent Maupin kisasszonycímű re-
gényében Théophile Gautier volta fiatal romanti-
kusok közül az első, aki hamisítatlan neofita
szenvedéllyel a vágy ambivalenciáját ábrázolta.

Ám a regény legbámulatosabb újítása az Ahogy
tetszik műkedvelő előadása, amely nem a
shakespeare-i Rosalinda nemének megállapítá-
sára törekszik, hanem tesztként szolgál, hogy ál-
tala derüljön fény a szerep alakítójának nemére.
A fantáziadús előadásban az új Maupin kisasz-

szony alakítja Rosalindát, s bebizonyosodik:
Gautier olyan színházi fantáziával volt megáld-
va, amelyet számos Shakespeare-kutató és
színháztudós megirigyelhetne.

Maupin kisasszony, mielőtt belépett volna a
legendák birodalmába, létező történelmi alak
volt, aki a XVII. század elején élt. Mindig férfiru-
hában járt, kitűnően lovagolt, és bátor párbaj-
hősként is ismerték; emellett számos szeretőt
fogyasztott mindkét nemből. Állítólag ő volt az el-
ső alténekesnő, aki a párizsi operaszínpadon fel-

lépett; diadalmas sikert aratott a Tankréd cím-
szerepében.

A Maupin kisasszony megjelenésekor Gauti-
ner csupán huszonnégy éves volt. D'Albert lo-
vag, a regény főhőse és legtöbb fejezetének el-
beszélője, ugyanolyan idős, mint Gautier volt, és
úgy tetszik, a szerző szexuális fantáziáinak
alteregója. A regény elején valamelyik
szalonban megismerkedik egy rózsaszín ruhát
viselő fiatal özveggyel. Rosette (ezt a nevet
kapja a regény-ben) meghívja D'Albert-t vidéki
birtokára. A regény lebegteti az idő fogalmát. Az
elején úgy tetszik, mintha a jelenben volnánk,
majd a cselekmény visszavált a XVIII. századi
libertinus regényekre jellemző palotákba és
kertekbe. A „rózsa-szín ruhás özvegy"
öltözködése, kivált fehérneműje és
fésülködőköpenyei, a régensség korát

idézik. A regény színhelyei egy park, egy erdő és

egy budoár.

Bármilyen találékonyan variálják is a szeretők

az új meg új szexuális élvezeteket, D'Albert eroti-

kus fantáziája kielégületlen marad. Ez a fantázia

a görög mítoszokon nevelkedett, s mesterkélt-

nek tűnhet, ám az emberi testbe rekesztett lelken

átszűrve izzón érzéki is, és az egyén fizikai szük-

ségleteiből táplálkozik, legyenek bár azok rejtet-

tek, félig bevallottak vagy apránként tudatoso-

dók. „Páris és Heléna között alig van különbség."

Mindezt élesebben és nyíltabban fejezi ki

D'Albert egy másik vallomása. „Hermésznek és

Afroditének ez a fia a pogány géniusz egyik leg-

bűvöletesebb teremtménye. Nem képzelhető el

e világon elragadóbb, mint ez a két harmoniku-

san egyesülő test, mindkettő tökéletes a maga

szépségében, egyenlő s mégis különböző, s

olyan egységet alkot, amely mindkettőjüknél

magasabb rendű..."

Gautier e romantikus regényben döbbenetes

modemséggel ábrázolja a szexuális törvények

áthágását. „Soha nem volt hőbb vágyam, mint

hogy a jós Teiresziászhoz hasonlóan találkoz-

zam a hegyekben a nemüket váltó kígyókkal, és

a félelmetes és kiszámíthatatlan hindu istenektől

is leginkább örökös kalandjaikat és megszámlál-

hatatlan átalakulásaikat irigylem."
D'Albert szeretne átalakulni szerelmi partne-

révé, hogy átélhesse a női erószt. „Asszony sze-
rettem volna lenni... Boldogan cseréltem volna
szerepet, mert nagyon izgalmas lehet, ha valaki
nem tudja, milyen hatást vált ki, és a másik élve-
zetéről csak a saját élvezete alapján lehet fogal-
ma."

A képzelet ilyetén erószában a hermafrodita
nem csupán az egész két elszakadt felének új-

bóli egyesülése a Lakoma platóni mítoszának
szellemében, hanem kifejezi a szerelmi aktus
közben támadó, lehetetlen vágy beteljesülését
is, hogy a hím nősténnyé s a nőstény hímmé vál-
jék.

E képzelgések öltenek testet, amikor megje-
lenik Théodore, a szerelmi vonal harmadik sze-
replője. Théodore szép, lányarcú ifjú, aki már járt
a fiatal özvegynél, s az belé is szeretett. Egy reg-
gel, „nevénél is rózsaszínűbben", váratlanul be-
lépett Théodore hálószobájába, s egy átlátszó
ingen kívül „semmi nem volt rajta". Ám semmit
nem ért el. Théodore nem viszonozta ölelését és
simogatásait. És amikor Théodore másodszor is
felbukkan, szépségével és kétértelmű varázsá-
val felkelti D'Albert vágyait is.

A váratlan vágy, hogy egy másik férfival egye-
süljön, felzaklató kísértés. Ebben a regényben,
ahol férfiak és nők képzeletét egyaránt betöltik a
szapphói egyesülés ábrándjai, az eros socrati-
custovábbra is tilalmas tabunak számít. „Milyen
kár, hogy férfi, vagy inkább hogy én nem vagyok
nő." Ám meglehet: D'Albert-nek mégsem kell
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bűntudatot éreznie „a természet rendje ellen va-
ló" hajlamáért. „Théodore bizonyára álruhás
nő... Az ilyen szépség még nőben sem vall férfi-
ra... Az ég nőnek szánta, és én ostoba voltam,
amiért ennyire gyötörtem magam. Ekképpen
minden a világ legtermészetesebb módján ma-
gyarázatot nyer, és nem vagyok olyan szörny
(kiemelés tőlem - J. K.), mint hittem." „És én,
szegény szörny" - mondja magáról
Viola/Cesario. A szörny (le monstre) az Erzsébet
kortól a XIX. századig a homoszexualitást
jelentette.

A Maupin kisasszonyban Gautier megismétli
a shakespeare-i erósz háromszögét. A „Fekete
Asszonyt" a „Rózsaszínű Asszony" helyettesíti.
D'Albert, az első személyben szóló narrátor, a
Szonettek első személyét ismétli meg. És e
visszatérő háromszög alapjaként Théodore, az
új úr-úrnő foglalja el helyét férfi és nő között.

A nőarcú kitűnő lovas és mesteri kardforgató

Sophie Tomphson (Rosalinda) és Jerome
Flynn (Orlando) a Királyi Shakespeare Társulat
1990-es előadásában

neme enigmatikus marad. D'Albert, hogy meg-
oldja az ösztön csalhatatlanságának és az álöl-
tözet illúziójának titkát, elhatározza, hogy a Ró-
zsaszínű Asszony vidéki kastélyában megren-
dezi az Ahogy tetszik műkedvelő előadását.
Phoebét Rosette játssza, Rosalinda/Ganyme-
dest pedig Théodore.

Az első jelenetekben Rosalinda nőnek van öl-

tözve. D'Albert így írja le megjelenését:
„Mindenki felkiáltott csodálkozásában. A férfi-

ak tapsoltak, a nők arca bíborvörös lett. Csak Ro-
sette dőlt halálsápadtan a falnak, mintha hirtelen
reveláció hasított volna agyába. Megismételte
mozdulatomat, csak az ellenkező irányban. Min-
dig gyanítottam, hogy szerelmes Théodore-ba."

A harmadik felvonásban a Ganymedesszé
változott Rosalinda férfiruhát visel. „Ám - foly-
tatja D'Albert - öltözéke azt az érzést keltette az
emberben, hogy a férfiruhának női bélése van; a
domború csípő, a telt kebel, a ruha hullámzása,
amilyen férfi testén soha nem észlelhető, alig ha-
gyott kétséget az alak nemi hovatartozása felől...
Jókedvem valamelyest visszatért, és újólag
meggyőztem magam, hogy valójában nővel van
dolgom. Így ismét megnyugodtam annyira, hogy
megfelelően tudjam végigjátszani szerepemet."

Az Ahogy tetszik-előadás Rosalindája éjszaka
felkeresi D'Albert-t. Kiderül, hogy szűz volt; ám
ez a romantikus Maupin kisasszony mégis vi-
szonzott minden ölelést, „nem lepődött meg
semmin", és kész volt bármeddig hódolni a szá-
mára addig ismeretlen gyönyöröknek. Amikor
D'Albert felébredt „kéjesen puha álmából", Thé-
odore/Rosalinda már eltűnt; bizonyára haj-
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nalban távozott. A szolgáló elmondta, hogy mi-
kor délben, mint rendesen, bement úrnője szo-
bájába, az ágy zilált és feldúlt volt, és két test le-
nyomatát viselte, s amikor bevetette, két olyan
gyöngyszemet talált, amilyet Théodore viselt a
hajában Rosalinda szerepét alakítva. A szép lo-
vagot nem látta senki. Másnap reggel Théodore
elutazott, és nem látta viszont soha többé sem
D'Albert, sem pedig Rosette - az a két ember,
akik között megosztotta ama bizonyos éjszakát.

Rosalinda Ganymedes, Ganymedes pedig
Rosalinda. De milyen nemű Rosalinda? Ebben a
megdöbbentő olvasatban az Ahogy tetszik új be-
fejezése keserű és illúziómentes. Egy másik kor-
ra s egy másik regényre emlékeztet. A
Veszedelmes viszonyokra.

V.
A Maupin kisasszonnyal egy idős francia prózai-

rodalom bámulatosan gazdag olyan művekben,

melyek fő és gyakorta egyedüli témája a nemi in-

verzió, a transzvesztitizmus, a kasztráció, a her-
mafroditizmus, a hasonmás. Nemet váltó hősök
mára reneszánsz óta fel-felbukkantak, de e kor-
szak után, eltekintve a XVIII. század néhány re-
mekművétől, ez a fajta irodalom földalatti por-
nográfia volt. Az 1830-as évek derekán azonban
a hasonló figurák a kor legnagyobb íróinál tűnnek
fel: Gautier-nál, Musset-nél, Mérimée-nél, Bal-
zacnál és George Sand-nál.

Delacroix 1830-ban festett s most a párizsi

Carnavalet múzeumban őrzött arcképén George

Sand lovaglóöltönyben és cilinderben látható,

sötét haja kibomlik a széles karima alól, kihajtott

gallért visel, nyakkendőt és mellényt. Ez idő tájt

Sand férfiruhában szeretett járni.3 Huszonhat

éves volt. Két évvel ezután zajlott le botrányos,

Viola (Szerencsi Éva) és Sebastian (Maros Gá-
bor) a József Attila Színház Vízkereszt-előadá-

sában (partnereik: Kovács Nóra és Kránitz La-
jos)

jóformán nyílt viszonya Marie Dorvallal, a szép

párizsi színésznővel; és egy évvel ezután jelen-

tette meg Lélia című regényét.
Alfred de Musset, akihez egész életének leg-

viharosabb viszonya fűzte, leveleiben mindig Lé-
liának hívta. Maga Sand pedig így írt Saint-
Beuve-nek: „Teljességgel és tökéletesen Lélia
vagyok... El akartam hitetni magammal, hogy ez
nincs így..."

A regénybeli Léliának van egy Pulcheria nevű
ikertestvére, aki tükörképének fogható fel. Ami-
kor Lélia visszariad első szerelmes éjszakájától,
Pulcheria veszi át helyét az ágyban, és a férfi
nem veszi észre a személycserét. Ám a két nővér
csak testileg hasonmása egymásnak, a lelkük
különbözik. Lélia frigid, Pulcheria, a maga állan-
dó férfiéhségében, kurtizán. A regény - egyike
az első feminista manifesztumoknak - bemutat-
ja, hogy a fénfierkölcs ezt a két szerepet szánja a
nőknek: a szűzét vagy a szajháét.

A Léliát jóformán a naturalizmus eljöveteléig
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botrányos műnek tartották Franciaországban;

Angliában pedig száz éven át annak számított.

Nőíró műve, és a nő kettős erószát leplezi le. A

platóni alma két különvált fele rövid időre egy-

másra talál az ifjonti, nővéri vérfertőzésben, s

Pulcheria a maga első orgazmusát az alvó Lélia

„enyhén pihés" karjában éli meg.

Maga Lélia azonban két jellemre - férfira és

nőre - hasadt személyiség, és lényének is két

fele van: az egyik sötét, a másik világos (George

Sand szimbolikájában a férfi a sötét, a nő a vilá-

gos elem). Ebből a kettősségből jön létre a ro-

mantikus irodalom androgínje.

„Ebben a nőben megvannak Tasso éteri arc-

vonásai és Dante szomorú mosolya. Megvan

benne Shakespeare ifjú hősnőinek fiús termé-

szetessége: egyszerre Romeo ő, a költői szerel-

mes, Hamlet, a sápadt, aszketikus látnok és a

félhalott Júlia, aki rejtegeti a mérget és tragiku-

san elvesztett szeretője emlékét."
Minden jel szerint akkoriban szinte általános

volt az androgínia témája iránti rögeszmés ér-
deklődés, mind az esztétika, mind az erotika,
mind pedig a társadalmi szerep síkján. Egy évvel
a Lélia előtt és még George Sand-hoz fűződő vi-
szonyát megelőzően Alfred de Musset megírta a
romantika alighanem legnagyobb drámáját, a
Lorenzacciót. A hős, egy ifjú, reneszánszkori fi-
renzei herceg, belsőleg még inkább meghason-
lott, mint előképe, Hamlet, és még annál is nőie-
sebb. Lorenzaccio nemi hovátartozását mindvé-
gig titok fedi. Semmi kétség: Musset androgín-
nek szánta; s talán épp ezért kellett fél évszázad-
nak eltelnie a színpadi bemutatóig. Csak 1898-
ban játszották először, a címszerepben Sarah
Bernhardt-ral. A szerep a színésznő egyik legna-
gyobb diadala lett, és megbizonyosodván róla,
hogy képes megbírkózni a férfi-nő alakjával, ek-
kor határozta el, hogy eljátssza Shakespeare
Hamletjét is.

Balzac korai regényei rendkívül jellegzetes
megnyilvánulásai a romantika sötét áramlatának.
Művészileg még nem igazán sikerültek, ám ettől
függetlenül felkavaró, ahogy a monstruózus és a
bizarr közötti szférát feltérképezik - ez nyűgözte le
később Barbey d'Aurevillyt és a szürrealistákat,
akik e szférát I'insolite-nak nevezték el. Balzac
Seraphitájában, ahol furcsán keveredik a
miszticizmus és a fiziológia (amint az később
többször is megismétlődik) az angyali Seraphita
jellegzetesen androgín alakját egyaránt imádja
egy férfi, Wilfrid és Minna, az ifjú szűzleány.

Ám ennél is jellegzetesebb Balzac Az arany-
szemű lánycímű műve, amely 1835-ben, a Mau-

pin kisasszony megjelenésének évében íródott.

„Szapphó feltámadt Párizsban - írja a Souvenirs
d'un demi-siécle-ben egy névtelen memoár-
szerző. - Szapphó évszázadokon át aludt Le-
ukosz szikláján, hogy most Párizsban új életre
keljen. Erynia, Mirra, Chloe, mindezen elhagyott

Újhelyi Olga (Olivia) és Takács Katalin (Viola) a

veszprémi Vízkeresztben

nimfák ismét feltűnnek a hálószobák félhomá-
lyában mint holmi restaurált görög freskók." (A
szöveget később maga Balzac idézi egyik művé-
ben.)

Paquitát, az aranyszemű lányt a déltengeri
szigetekről hozták Párizsba, ahol szigorú őrizet
alatt tartják valamelyik főúri lakban. Ahogy Bal-
zac az első kiadás előszavában írja: a márkinő,
aki Párizsba hozta, „azokon a szigeteken nevel-

kedett, ahol a szokás olyannyira megtűri az effé-

le aranyszemű lányokat, hogy már-már intéz-

ménnyé váltak."

Paquita időnként feltűnt a bulvárokon egy hin-

tóban, egy néger komornyik társaságában. Így

látta meg egy napon De Marsay, és a látvány

megmozgatta képzeletét. De Marsay a későbbi

Balzac-regényekben államférfiként és minisz-

terként tér vissza, de Az aranyszemű lányban

még ő a legelegánsabb párizsi dandy. Az egész

Emberi színjáték egyik legragyogóbb jelenete

reggeli toalettjének leírása, ahol úgy ül a tükör

előtt, minta fellépésére készülő nagy színésznő.
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De Marsay tagja volta Tizen hármak titkos tár-

saságának. A tagok, akiket felbonthatatlan eskü

kötött össze, a törvények fölött állónak tekintet-

ték magukat, s nem riadtak vissza a gyilkosság-

tól és a nemi erőszaktól sem. „Az erőszakon át a

gyönyörig" - ez volta jelszavuk, amelyet mintha

magától de Sade márkitól lestek volna el.
De Marsay elhatározta, hogy meghódítja Pa-

quitát, és ez, leleménnyel és vesztegetés révén,
sikerült is neki. Paquita egy adag ópiummal elal-
tatta a szobáját őrző Árgust, és odaadta magát
De Marsay-nak. A távoli szigetek lányai jól isme-
rik a szerelem titkait, és járatosak a gyönyör min-
den fajtájában. De anatómiailag Paquita szűz
volt. De Marsay azt szerette volna, ha ő lesz a
lány első szeretője; ám ehelyett csak az első férfi
lehetett az életében. Nem ezt a fajta ártatlansá

Lippai László (Sebastian) és Piros Ildikó (Viola)
a Madách Színház 1984-es Vízkeresztjében
(Bohóc: Gyabronka József) (Ikládi László fel-
vételei)

Egri Kati (Viola) és Egri Márta (Olivia) a Vízke-
reszt szolnoki előadásában (1985) (MTI-fotó,
Ilovszky Béla felvétele)

got remélte fellelni ebben az érett őszibarack illa-
tú testben. Becsapottnak érezte magát, éppúgy,
mint Don Juan, aki soha nem találta meg, amit
keresett, és csalódott abban, amit talált.

De Marsay elhatározta, hogy véres büntetés-
sel sújtja a leszboszi lányt. De elkésett. A vérvö-
rös kárpítozású budoárban haldokolva találja a
megcsonkított testű Paquitát; fölötte pedig ott áll
San-Réal márkinő, tőrrel a kezében. De Marsay
megragadta a márkinő karját, és egy másod-
percre szemben álltak egymással - és legna-
gyobb borzadályukra a saját arcukat látták vi-
szont, mintha tükörbe néztek volna. A márkinő,
Paquita szeretője, és De Marsay, aki egy éjsza-
kára ugyancsak a szeretője volt, valójában ikrek,
ikerhasonmások. „Való igaz -- zárja regényét
Balzac --, Plautus ikrei sem lehettek hasonlób-
bak egymáshoz."

Balzac meghökkentő utószót fűz a véres tör-

ténethez. Eszerint az író személyesen is találko-

zott az akkor alig tizenhét éves De Marsay-val.

És amikor tíz évvel később ismét felkereste, nyo-

mokban még mindig felfedezte rajta „azt a kivé-

teles, félig nőies szépséget, amely fiatal fiú korá-

ban olyannyira jellemezte". A párizsi szalonok

arszlánjában Balzac felfedezte a hermafrodita

jeleit.

A Sarrasine című Balzac-regény főalakja egy

castrato. Ez az operai prima donna a XVIII. szá-

zadi Rómában Zambinella néven legendás

szépségű szopránénekesnő és táncosnő. Hang-

ja és bűbája megbabonázza Sarrasine-t, a szob-

rászt, aki meg akarja mintázni. De első fizikai

kontaktusuk alkalmából, szinte a szeretkezést

megelőző pillanatban Sarrasine felfedezi, hogy a

szépséges Zambinella álcázott herélt.
És akárcsak De Marsay, aki Paquita megőr-

zött szüzességében a leszbikus „ártatlanságát"
látta, Sarrasine így kiált fel: „Szörnyeteg! Szá-
momra eltörölted a nőket a föld színéről." Ami vi-

szont a Maupin kisasszony szerzőjét illeti, ő egy
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Contralto című bámulatos versben, a Zománcok
és kámeák című gyűjtemény egyik darabjában
azt mondja, hogy számára a castrato az „elátko-
zott szépség" megtestesülése, amelyben az ifjú
egyesül a nővel, Romeo Júliával, akárcsak
George Sand Léliája. A castrato „szörnyeteg",
de összetett szépségében „monstre charmant" -
elbűvölő szörny.

Balzac Sarrasine-jában egy, a XVIII. századi
Rómában élő heréltet látunk, aki mint színésznő
vágyat gerjeszt a férfiakban. Ugyanebben a mű-
ben, de mára XIX. századi Párizsban pedig egy
majdnem százesztendős férfi szimbolikus vagy
inkább teátrális házasságot köt a nagyon fiatal és
felzaklatóan gyönyörű Mariannine-nal - akinek
szépsége azért oly felzaklató, mert szakasztott
mása ikerbátyjának. Vagyis a castrato mellett

ezúttal is ott áll a megkettőződött hasonmás. A
férfi/nő, a „son" és a „sa", az „avec lui" és az
„avec elle" úgy keverednek, mintha kölcsönösen
kiegészítenék és megsemmisítenék egymást -
szakasztott úgy, mint kétszázötven évvel koráb-
ban Lodge regényes pásztorjátékában.

Balkay Géza (Orsino) és Egri Kati (Viola) az
1985-ös szolnoki Vízkeresztben (MTI-fotó)

A Sarrasine-ban jelek és jelentések cseppfo-
lyósak és felcserélhetők, a nyelvtan és az anató-
mia nem ad többé egyértelmű válaszokat, és
aligha meglepő, hogy az elmúlt húsz évben
egyetlen művet sem vitattak és elemeztek ilyen
sűrűn és ilyen részletesen, mint ezt; hiszen egy-
szerre izgatja a strukturalistákat és a posztstruk-
turalistákat, a fenomenológusokat és a poszt-
marxistákat, a dekonstruktivistákat és a
nyelvkritikusokat. Roland Barthes, aki S/Z-jében
- minden elemzés közül a
leghermetikusabbikban - sorra veszi a regény
mind az ötszázhatvanegy lexiáját, megjegyzi:
„A Sarrasine az ábrázolás teljes káoszát
ábrázolja, jelek, nemek és sorsok
szabályozatlan és egyetemes körforgását."

VI.

A herélt, a hermafrodita és a megkettőződött ha-
sonmás nem illeszthető be a bináris osztályozási

rendszerekbe. A Vizkereszt Violája heréltnek ne-
vezi magát. Késői írásaiban Freud rámutatott a
hasonmás és a castrato egyaránt fenyegető, kí-
sérteties (das Unheimliche) mivoltára.

Victor Turner a különböző kultúrák hasonló-
ságairól és különbözőségeiről szóló antropoló-
giai esszéiben azt írta, hogy az Észak-Nyugat-
Zambiában élő ndembuk és más szomszédos
népek szemében a gyermekek száma a gazdag-
ság legfőbb jele, és az asszonyok büszkék mé-
hük termékenységére. Ám ugyanakkor az ikrek,
kivált az egynemű ikrek születését iszonyodás-
sal fogadják. Számukra ezek kilógnak a fennálló
rokonsági rendszerből, ahol a nemzetség min-
den egyes tagjának szilárdan kijelölt helye van.

Az újszülött ikreket gyakran megölik, bár előfor-
dul, hogy csak egyiküket - de ha így van: melyi-
küket?

A pensée sauvage megtalálta a megoldást.
Zambiában a kategorizálási rendszer mellett -

vagy azon kívül - mindig ott álla sámán. Az ikre-
ket nemegyszer a sámánnak adják, hogy az ne-
velje fel őket utódaiként. Ugyancsak kívül áll a
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kategóriák rendszerén a falu főnöke is, felesé-
geivel és ivadékaival egyetemben. Gyakran elő-
fordul, hogy a lányikreket röviddel világrajöttük
után egy, a falun kívül álló, de a főnök tulajdoná-
ban lévő kunyhóba költöztetik.

A bináris szembeállításban nő az, aki nem fér-
fi, és férfi az, aki nem nő. Köztes megoldás nem
létezik, és ezen axióma értelmében a castrato
számára nem jut hely. 0, akit megfosztottak ne-
miségétől, tagadása a nemek szembeállításá-
nak. A hasonmás pedig egy másik szembeállí-
tást tagad: az én és a nem-én szembeállítását,
hiszen azt mondja: én a másik vagyok, a másik
pedig én. A fivér-nővér hasonmások, akikkel
Balzac korai regényeiben találkozhatunk, meg-
kettőzött hermafroditák, és ekképp ugyancsak
tagadják az elfogadott szembeállítást. Meglehet,
hogy ezek a meggondolások látszólag csak
absztrakciókkal játszadoznak, de Freud nyom-
dokain mégiscsak ugyanazt a fenyegetést leple-
zik le, amelyet a heréltnek, a hermafroditának, a
klónnak már puszta megjelenése is sugall. A
színházban, különösképpen a vígjátékban a ne-

Saárossy Kinga (Olivia) és Pápai Erika (Viola) az
egri Vízkeresztben (Ilovszky Béla felvétele)

mek álcázása hosszú hagyományra tekint
vissza, és a szórakoztatást szolgálja. De az
1830-as évek regényeiben az álruhába bújtatott
nemiség témájának hirtelen elburjánzása annál
meg-hökkentőbbnek és félelmetesebbnek
tetszik.

A szélesebb. értelemben vett mimikri
voltaképpen felfogható az irodalomban
felbukkanó álruhás nemiség ellenpárjának.
Ilyenkora névtudományban, a viselkedésben és
magában a társadalom egész szövetében
felborul a jelek, divatok és szokások rendje. A
legerőteljesebb ilyen burjánzása restauráció,
illetve az 1830-as események után ment végbe.
Az idő és tér alapfogalmait először a francia
forradalom alatt borították fel. A naptár a francia
köztársaság első napjával indult, a hónapok neve

és a bennük lévő napok száma megváltozott, a
„monsieur" helyét a „citoyen" foglalta el, utcák
és terek névadót cseréltek.

A restauráció alatt - ahogy aztán ezt magunk
is átélhettük - retrospektív módon újraírták a
történelmet; úgy. mintha sem a forradalom, sem
a császárság soha meg nem történt volna. Az
1814-es chartában XVIII. Lajos kinyilatkoztatta:
„Kibocsáttatott az Úr 1814-ik és uralkodásunk ti-
zennyolcadik évében." XVI. Lajos fia, mint köztu-
dott, soha nem lépett trónra. tehát soha nem vál-
hatott XVII. Lajossá. XVIII. Lajos tehát a legitimá-
ció fikciójának értelmében „XVII. Lajos" halálát
követően foglalta el a trónt, mivel az újraírt törté-
nelem abból indult ki. hogy elődjét két nappal aty-
ja, XVI. Lajos lefejezése után királlyá koronázták.

1830-ban, amikor még félév volt hátra a júliusi
forradalomig, hasonló felfordulás szabadult el
először a színházban - legalábbis a földszint-
jén. Hugo Hernanijának mind a negyven előadá-
sán a tapsolók és a pfujolók-kifütyülők egymás-
ba akarták fojtani a szót, ami gyakran vezetett
ökölharchoz. Gautier egyetlen előadást sem mu-
lasztott el, s minden alkalommal híres vörös mel-

lényét fitogtatta. Az Hernani csatájában paróká-
sok és romantikusok között aligha a klasszikus
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alexandrinus cezúrájának helyéért dúlt az ütkö-
zet.

1830 után az ifjú romantikusok még féktele-
nebbé válnak. Gautier, Petrus Borellel és Nerval-
lal egyetemben, csatlakozik a Petit Cénacle-hoz.
A „likantrópnak", vagyis magát farkasnak képze-
lőnek nevezett Petrus ekkor már elmebeteg volt,
Nervalt pedig csak egy lépés választotta el ettől.
A téboly lehet fekete és fehér. Petrus tébolya fe-
kete volt, akárcsak később Lautréamont-é és
Jarryé. A színek e szembeállítása értelmében
Nerval őrülete fehérvolt. A téboly mindig az épel-
méjűség álruhája. Ám ha az értelem őrült, akkor
az őrület az értelem.

És még egyszer 1830. Stendhal Vörös és fe-
ketéjének alcíme: Az 1830-as év krónikája. Ju-
lien Sorel mint de la Mole márki titkára mindig pa-
pi feketében jár. De mikor a márki, akit csúza
ágyhoz szögez, a szobájába hívja, elrendeli,
hogy Julien kék öltönyt viseljen. E jelmezben
egyenrangúként bánik vele. A feketébe öltözött
Julien alig volt több szolgánál. Kékbe öltözve a
paraszt fiából de la Vernaye lovag lesz, már-már
rokona a márkinak.

De még azelőtt, hogy az álruhába bújtatott ne-
miség elterjedt a regényekben, álcává váltak az
ősi címek is. Osztályok és vagyonok e vidám kör-
forgásában boltoslányok váltották át hozomá-
nyukat arisztokrata kapcsolatokra. Az újgazda-
gok lányait nem lehetett megkülönböztetni az el-
szegényedett hercegnőktől és márkinőktől.
XVIII. Lajos uralkodása alatt az arisztokraták jel-
mezébe bújt burzsoázia lett az arisztokrácia.

A Sarrasine 1830-ban keletkezett utószavá-
ban Balzac így írt: „Midőn a mai társadalom eltö-
rölte az osztálykülönbségeket, és mindent
ugyanabba a megvilágításba állított, megszün-
tette a különbséget tragikum és komikum kö-
zött." A bináris poétikai rendszerek éppúgy
összeomlottak, mint az arisztokrácia és a
polgárság bináris szembeállítása. Akárcsak a
nemiség, az osztály fogalma is álruhát öltött.

Rosalinda neme... De hát valójában melyik
nemhez tartozik Rosalinda? Úgy tetszik: Rosa-
linda nemi hovatartozását a történelem szabja
meg. A történelem azonban, különböző síkokon
és különböző változatokban, nyíltan vagy -
gyakrabban - álcázottan, jelen van a mai élet
minden megnyilatkozásában. Frappáns bizonyí-
tékot szolgáltatnak erre a különböző Shakes-
peare-értelmezések, drámáinak több száz éves
színpadi története. Ellentétben megannyi szín-
házi rendező és tervező téves elképzelésével,
hagyomány és újítás, múlt és jelen soha véget
nem érő csatározásában sem a jelmez, sem a
díszlet nem játszik döntő szerepet. Az Ahogy
tetszik ardennes-i erdőjét, ahová a
Ganymedesnek álcázott Rosalinda menekül,
éppúgy ábrázolhatjuk a reneszánszkori Stratford
környékeként, mint Gautier és Balzac
romantikus Párizsának

zegzugos Palais-Royaljaként, szecesszió-kora-

beli Bois de Boulogne-ként, avagy Parc

Monceauként, ahol az ifjú Proust és Gilberte ját-

szott ugróiskolát. Gilberte-nek copfba volt fonva

a haja; de az is lehet, hogy matróz-fiúöltönyt vi-

selt. De éppígy ráismerhetünk az ardennes-i er-

dő egy komorabb kiadására a Harmadik Biroda-

lom alatti Unter den Lindenben vagy a mai New

York Soho-negyedének utcáiban. Shakespeare

Rosalindáját elkísérik a mai színpadokra mind-

ama Rosalindák árnyai, akik az idők során Gany-

medesnek álcázták magukat - és elkíséri az

androgín erósz mindvalahány mítosza, rögesz-

méje és csábítása is, a minduntalan vissza-

visszatérő múlt szüntelen ár-apálya.

Jegyzetek
1. Shakespeare névválasztása tünetértékű. A
keresztény művészetben a középkor végétől a
reneszánszon át a késő barokkig Ádám mellett -
Sebestyén volt az egyetlen férfi, akit meztelenül
lehetett ábrázolni. Lányos arcával, fiatal lányra
emlékeztető testével (jól látszik ez Guido Reni és
Lorenzo Costa festményein) a csupán ágyékkö-
tőt viselő, nyilakkal átszúrt Sebestyén, akinek el-
kínzott mosolya az extázishoz közelít, mindig is a

homoszexuálisok közkedvelt jele volt. Úgy tet-
szik, hasonlóképpen jelentőséggel terhes név az
Antonio is: nem véletlen, hogy Shakespeare ezt a
nevet adta velencei kalmárjának, Bassanio min-
den áldozatra kész, platóni barátjának is. Júlia
pedig A két veronai nemesben (amely bizonyos
tekintetben a Vízkereszt első változata) ugyan-
csak az Antonio nevet veszi fel, midőn fiúnak öl-
tözik. A Sebestyén és az Antonio nevek tehát je-
lentéssel bíró jelnek tűnnek.
2.Angliában először a restauráció alatt jelentek
meg a színpadon a nők. A fiatal színésznők leg-
főbb szerepálmai a Shakespeare-vígjátékok
úgynevezett „nadrágszerepei", a fiúnak öltözött
lányok voltak. A nők ezekben mutathatták meg
először a színpadon a lábukat; többek között
ezért is voltak e darabok olyan népszerűek.
3.Byron 1823-ban íródott Don Juanjának egyik
sora: „This modern Amazon and a queen of
queens" mintha tökéletesen ráillenék a Delacroix
portréján látott George Sand-ra.
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