
Klasszi kus drag1: fér fiak ala kí tot ta nôi sze re pek 
 

Ál ta lá nos alap el vek 
 

A szín ház tör té net fe mi nis ta pers pek tí vá ból tör -
té nô vizs gá la ta kez det ben a nôk tra dí ció ból va -
ló hiány zá sá ra fi gyelt fel. Mint hogy a ha gyo -

má nyos ku ta tá sok a bi zo nyí ték ér té kû nek te kin tett 
írott szö ve gek re fó ku szál tak, a ko rai fe mi nis ta vizs -
gá ló dá sok szá má ra a drá ma író nôk hiá nya köz pon ti 
je len tô ség gel bírt. A XVII. szá zad nál ko ráb bról nem 
ma radt fenn je len tôs szá mú, nôi szer zô tôl szár ma -
zó, a szín pad szá má ra ké szült szö veg – ez a tény 
elég döb be ne tes hiány ér ze tét kel ti a szín ház klasszi -
kus ha gyo má nyá ban. E kor sza kok ban nem hal lat -
szik a nôk hang ja – ez ar ra sar kall ta a drá ma író nôk 
szö ve gei iránt ér dek lô dô fe mi nis ta tör té né sze ket, 
hogy azok ra a kor sza kok ra kon cent rál ja nak, ahol a 
nôi szer zôk fel buk kan tak: a XVII. szá zadi Ang liá -
ban, a XIX. szá zadi Ame ri ká ban, a XX. szá zadi Eu -
ró pá ban és Ame ri ká ban. Az 1970-es évek ele jé tôl 
fog va e ta nul má nyok nak kö szön he tôen szá mos új, 
nôi szer zôk szín pa di mû veit és élet raj zát ma gá ban 
fog la ló an to ló gia je lent meg.  

A klasszi kus kor sza kok vizs gá la ta a fér fi szer zôk 
drá mái ban sze rep lô nô ala kok ta nul má nyo zá sa ré -
vén va ló sul ha tott meg. Ezt a tí pu sú szö veg fej tést 
több ku ta tó Mil let nagy ha tá sú Se xu al Po li tics cí mû 
mû vé re ve ze ti vissza, mely 1970-ben je lent meg; 
a könyv be mu tat ja, ho gyan is mer he tô fel és ér tel -
mez he tô a fér fi iro da lom nô ké pei nek nô gyû lö le te. 
A Se xu al Po li tics utat mu ta tott ar ra néz vést, hogy a 
tár sa dal mi ne mek szem pont já ból va ló kor lá tolt sá -
guk tu do má sul vé te lé vel ho gyan ol vas suk a szö ve -
ge ket ön ma guk el le né ben; ezen kí vül rá vi lá gí tott 
arra, hogy – ahogy a könyv cí me is su gall ja – a mû -

vé szet nem kü lönül el a po li ti ká tól. Mil let köny ve 
a nô ké pek leírá sá ra kon cent rált; egyéb ko rai mû -
vek, mint pél dául Ju dith Fet ter ley The Re si sting 
Reader cí mû köny ve pe dig azt mu tat ta be, ho gyan 
sze gül jünk szem be azok kal az ol va sa tokkal, aho -
gyan a fér fiak ha gyo má nyo san ér tel mez ték a szö -
ve ge ket. A Fet ter ley kör vo na laz ta ol va sás mód lé -
nye ge, hogy a szö ve gek kel szem besze gül ve fel fe -
dez zük az ef faj ta fel for ga tás ban rej tô zô fe mi nis ta 
szö ve ga lat tit. A nô ké pek kel va ló fog la la tos ko dás 
még min dig el sôbb sé get él vez a klasszi kus szö ve -
gek fe mi nis ta kri ti ká já ban: szá mos új raol va sást je -
len tet nek meg Shakes peare-rôl és Aisz khü losz ról. 
Két alap ve tô tí pu sa van a ké pek nek: a po zi tív sze -
re pek, me lyek a nô ket füg get len nek, okos nak, sôt 
hô sies nek áb rá zol ják; és a több ség, a nô gyû lö lô sze -
re pek: több nyi re a Szaj ha, a Vamp és a Szûz/Is ten -
nô. Ezek a sze re pek ar ra a pers pek tí vá ra reflek tál -
nak, aho gyan a drá ma szer zô vagy a szín há zi tra dí -
ció a nôk re te kin tett. Elein te a fe mi nis ta tör té né -
szek eze ket a szín há zi ké pe ket úgy te kin tet ték, mint 
amik az adott kor szak ban élô nôk élet kö rül mé nyei -
rôl ad nak fel vi lá go sí tást – esze rint pél dául Mé deia 
vagy Pha ed ra sze re pe és hely ze te a ha ta lom mal bí -
ró gö rög nôk éle té rôl tu dó sít. Ez a faj ta meg kö ze -
lí tés hasz nos volt, mi vel a ha gyo má nyos tár sa dal -
mi-gaz da sá gi tör té ne lem bôl nagy já ból éppúgy 
hiány zott a nôk ku ta tá sa, mint az iro da lom ból. Az 
1970-es évek ben mind két te rü le ten út tö rô, nôk kel 
fog lal ko zó mun kák je len tek meg: a szín há zi szö -
ve gek nek tu laj do ní tott tár sa dal mi-tör té nel mi ta nú -
ság té tel és a tör vé nyek, tár sa dal mi gya kor la tok, va -
la mint gaz da sá gi meg szo rí tá sok do ku men tu mai -
nak össze ve té se és pub li ká lá sa. Ez a fe mi nis ta kri -
ti ku sok és tör té né szek szá má ra új faj ta kul tu rá lis 
elem zést tett le he tô vé, amely a kul tu rá lis és a tár -

SU E -EL LEN CA SE 

Ha gyo má nyos tör té ne lem: 
fe mi nis ta de konst ruk ció

1 A „drag” ki fe je zés (ige ként és fô név ként) nôi ru há ba öl tö zött fér fi ra utal, aki rôl a kon ven ció nak meg fe le lôen tud ha tó, 
hogy nô nek öl tö zött fér fi. A szó ennyi ben meg fe lel tet he tô a ma gyar „transz vesz ti ta” kép zet kö ré nek. (A ford.)
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sa dal mi-gaz da sá gi bi zo nyí té kok köl csön ha tá sa nyo -
mán fel tár ja a klasszi kus kor sza kok ban élt nôk élet -
kö rül mé nyeit.  

E szö ve gek köz zé té te le a mû vé szet és a po li ti -
kai pro jek tek, va la mint a ha gyo má nyos tör té ne -
lem szem lé let és a pat ri ar chiz mus össze szö vô dé sé -
nek új faj ta ér tel me zé sé hez ve ze tett, visszá já ra for -
dít va a do ku men tu mok ere de ti in terp re tá ció ját. 
A fe mi nis ta kri ti ku sok kezd ték ér zé kel ni, hogy a 
nôk rep re zen tá ció já nak klasszi kus da ra bok ban és 
tör té ne tek ben va ló vizs gá la ta so rán alap ve tôen 
meg ha tá ro zó volt a ma gánélet és közélet szét vá lasz -
tá sa. A közélet pri vi lé gium mal bír ezek ben a for rá -
sok ban, míg a ma gánélet vi szony lag lát ha tat lan ma -
rad. Az újfe mi nis ta elem zé sek be bi zo nyít ják, hogy 
ez a megosz tás tár sa dal minem-spe cifi kus: a közélet 
a fér fi sa ját ja, a nôk a lát ha tat lan ma gán szfé rá ba 
szám ûzet nek. A va lós nôk el nyo má sa ered mé nye -
ként a kul tú ra kiagyal ja sa ját rep re zen tá ció ját a tár -
sa dal mi ne mek kap csán, és ez a fiktív „Nô”, aki a 
szín pa don, mí to szok ban, szob rok for má já ban fel -
tûnt, a tár sa dal mi nem hez kap csolt pat riar chá lis 
ér té ke ket rep re zen tál va el nyom ta az ép pen ak kor 
és ott élô nôk ta pasz ta la tát, tör té ne teit, ér zé seit, fan -
tá ziáit. (E té zis ki fej té sé hez lásd Te re sa De Lauretis 
írá sait.) E kul tu rá lis fikci ók újfe mi nis ta meg kö ze -
lí té se el kü lö ní ti egy más tól a fér fiak ki ter mel te „Nô” 
agy szü le mé nyét és a tör té nel mi nô ket, to váb bá ra -
gasz ko dik ahhoz, hogy a két ka te gó ria kö zött csak 
na gyon ke vés kap cso lat van. A szín há zi gya kor lat -
ban e megosz tott ság leg vi lá go sabb il luszt rá ció ja a 
csak fér fiakat fel vo nul ta tó szín pad ha gyo má nya. 
A „Nô ket” fér fi szí né szek ját szot ták, drag ben, mi -
köz ben a va ló di nô ket el til tot ták a szín pad tól. Ez 
a gya kor lat le lep le zi a tár sa dal mi nem pat riar chá -
lis rep re zen tá ció já nak fiktív vol tát. A klasszi kus da -
ra bok ra és szín há zi kon ven ciók ra úgy te kint he -
tünk, mint ame lyek a va ló di nôk el nyo má sá ban és 
pat riar chá tus ké szí tet te masz kok kal va ló he lyet te -
sí té sük ben egy más szö vet sé ge sei.  

 
App li ká ció 

 

A nyu ga ti szín há zi tra dí ció kez de tét ha gyo má -
nyo san a Kr. e. VI. és V. szá zad ra, az athé ni 
Dio nü szosz-ün nep sé gek tôl da tál ják. A drá má -

ra, szín ház ra, szín há zi tér re, jel mez re, maszk ra, to -

váb bá a szí né szek és né zôk kö zöt ti kap cso lat ra vo -
nat ko zó fel fo gá sunk eme ün nep sé gek bôl, a hoz -
zájuk kap cso ló dó rí tu sok ból és ce re mó niák ból 
ered. A VI. szá zad ban fér fiak és nôk is részt vet tek 
az ün nep sé ge ken, de az V. szá zad fo lya mán, mi kor 
az ese mé nyek az zá ala kul tak, amit szín ház ként is -
me rünk, a nôk el tûn tek a szo ká so kat gya kor lók kö -
zül. Nem ma radt fenn sem mi fé le tör vény, amely 
el til totta vol na a nô ket az éne kek ben és tán cok ban 
va ló rész vé  tel tôl, és a vál to zás pon tos dá tu má ra vo -
nat ko zóan sin cse nek ada tok. Mar ga re te Bie ber, a 
gö rög és ró mai szín ház elis mert ku ta tó ja pusz tán 
annyit je gyez meg, hogy „az at ti kai er kölcs el til tot -
ta a nô ket a közélet tôl”.2 Ez azt imp li kál ja, hogy a 
nôk ki zá rá sá nak okát in kább az athé ni kul tu rá lis 
kó dok ala ku lá sá ban kell ke res nünk, mint sem az 
adott po li ti kai vagy szín há zi fej lô dés ben. A vál to -
zá sok há rom te rü le te – a tár sa dal mi-gaz da sá gi szer -
ve zet, az al ko tó mû vé sze tek és az ural ko dó mí to -
szok – segít ab ban, hogy megért sük a szín há zi gya -
kor lat meg vál to zá sát. Az Oresz teia szö ve gé ben meg -
fi gyel he tô a há rom elem ke resz te zô dé se.  

Az új gaz da sá gi gya kor la tok, a csa lád mint egy -
ség kiala ku lá sa ra di ká li san meg vál toz tat ta a nôk 
sze re pét a gö rög közélet ben. Iro ni kus mó don, a 
nôk csa lád ban be töl tött sze re pé nek felér té ke lô dé -
se ve ze tett a közélet bôl va ló el tá vo lí tá suk hoz. A csa -
lá di kö te lék a sze mé lyes jó lét meg te rem té sé nek és 
to vábbadá sá nak te re pé vé vált. A po lis (vá ros ál lam) 
kiala ku lá sá val az arisz tok rá ciák ra jel lem zô ki ter -
jedt vi szony há ló zat he lyett a pusz ta csa lád lett a 
tár sa dal mi szer ve zet alap ja. A fém áru cik kek kel való 
ke res ke dés nö ve ke dé se és a föld mû ve lés szûk skálá -
ja le he tô vé tet te, hogy az egyé nek ma guk dönt se -
nek sa ját jó lé tük felôl. Mégis, mi köz ben a tu laj don -
jog in di vi duá li sab bá vált és a csa lád ra kor lá tozódott, 
túl nyo mó részt a fér fi tár sa dal mi nem re korlá to zó -
dott. A nôk ja vak tu laj don lá sá hoz és cse ré lé sé hez 
va ló jo gát szi go rúan sza bá lyoz ták. Pél dául egy nô 
csak fiúö rö kös hiá nyá ban örö köl he tett, to váb bá 
nem ad hat tak cse ré be va gyon tár gyat egy me dim nos 
(vé ka) fe lett. Az új gaz da sá gi kö rül mé nyek kö zött 
a nôk a cse re köz ve tí tô esz kö zé vé vál tak és a há -
zas ság a tu laj don jog in téz mé nye lett.3 Va ló já ban a 
gö rög ek do sis szó, me lyet a há zas ság ra hasz nál tak, 
köl csönt je len tett: a nôt az ap ja köl csö nöz te a férj -
nek, és vá lás ese tén vissza jut tat ták az apá nak.  

2 Mar ga re te Bie ber, The Hi sto ry of the Gre ek and Ro man The at re,, Prin ce ton, NJ, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1939, 9.  
3 A nôk cse re esz köz ként va ló for gal ma zá sá hoz a há zas ság és ro kon ság in téz mé nyé ben vö. Ga y le Ru bin, ’The Traffic in Women’: 

No tes on the „Po li ti cal Eco no my” of Sex’, in Ra y na Rei ter (szerk.), To ward an Anth ro po logy Wo men, New York, Monthly 
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A gaz da sá gi szer ve zet vál to zá sá val együtt járt a 
po li ti kai szer ve zet meg vál to zá sa. Az oi kos, vagy ház -
tar tás lett a pol gár jog alap ja.4 A pol gár stá tus a csa -
lá di le szár ma zás tól füg gött – a fiú csak ak kor ka -
pott pol gár jo got, ha a szü lei ál lam pol gá rok vol tak, 
de fiúgyer mek nél kül a szü lôk nem tart hat ták fenn 
ál lam pol gár vol tu kat. Ez az elôírás a nôk sze xuá lis 
éle té nek szi go rú elôírá sá hoz és sza bá lyo zá sá hoz ve -
ze tett. Az örö kö sök biz to sí tá sa és tör vé nyes vol ta 
– és ez zel a po lis po li ti kai tag sá gá nak biz to sí tá sa – 
új er köl csi és jo gi fe le lôs sé get kí vánt az anya–fe le -
ség ré szé rôl; to váb bá a po lis po li ti kai tag sá gá ra ki -
ter je dôen. A le szár ma zás tisz ta vo na la élet fon tos -
sá gú volt a po lis szem pont já ból; a há zas ság tö rés in -
kább a tár sa da lom el le ni bûn tett, mint sem sze mé -
lyes ki há gás lett. Mégis, mi köz ben a ház tar tást az 
ál lam igé nyei sze rint irá nyí tot ták, az it te ni tör té né -
se ket tel je sen el kü lö ní tet ték azok tól, ame lye ket a 
közélet hez tar to zó nak vagy az ál lam ügyei nek te -
kin tet tek. Ahogy Nancy Hart sock rá mu tat Mo ney, 
Sey and Power cí mû köny vé ben, a gö rö gök a ház -
tar tást pri vát, po li ti ká tól men tes te rü let nek te kin -
tet ték, amely tel je sen el kü lö nült a po lis kö zös sé gi, 
po li ti kus te ré tôl: „En nek ered mé nye ként a po li tikát 
és po li ti kai ha tal mat olyan te vé keny ség ként ér tel -
mez ték, mint ami az el ke rül he tet len mun ká tól való 
sza bad ság és a szel lem vagy lé lek do mi nan ciá ja ál -
tal fém jel zett fér fi szín té ren for dult elô.”5 Az otthon 
te rét az el ke rül he tet len mun ka és a tes ti szük ség -
le tek do mi nan ciá ja ha tá roz ta meg. Mi vel az athé ni 
nôk moz gás te re (Szo lón tör vé nyei ben ki fe je zet ten) 
a ház ra kor lá to zó dott, a lé lek és in tel lek tus köz te -
ré bôl el tá vo lí tot ták ôket; a nôk el ve szí tet ték gaz da -
sá gi és jo gi ha tal mu kat, és vi lá guk a há zi mun ká ra, 
szü lés re és sze xuá lis kö te le zett ség eke szû kült. A po -
lis közéle té bôl va ló ki zá rá suk és a tár sa dal mi-gaz -
da sá gi szer ve zet ben va ló sze re pük csök ke né sét te -
kint ve nem meg le pô, hogy a Dio nü szosz-ün nep -
sé gek ben va ló rész vé te lük a meg fi gye lés re kor lá to -
zó dott és ki zár ták ôket a kö zös sé gi szín pad ról.  

A tár sa dal mi-gaz da sá gi szer ve zet vál to zá sá val 
együtt új kul tu rá lis in téz mé nyek ke let kez tek – a 

szín ház csak egy volt a sok kö zül. Az athé niak új 
épí té sze tet, új val lá so kat, és új mí to szo kat hoz tak 
lét re. Ezek a kul tu rá lis in téz mé nyek a „Nô” új tár -
sa dal mi ne mi sze rep meg te rem té sé vel – amely a 
masz ku lin tár sa dal mi nem pri vi lé giu mok kal va ló 
el lá tá sát és a nôi el nyo má sát szol gál ta – össze fo -
nód tak a nôk el nyo má sá val. A tár sa dal mi nem új 
kul tu rá lis ka te gó riáit mint a kü lönb ség és po la ri -
tás ka te gó riáit konst ruál ták meg6. A „Nô” mint a 
fér fi el len tett je tûnt fel. Ez az el moz du lás legin kább 
az ama zo nok ról szó ló új mí to szok ban és leírá sok -
ban ér he tô tet ten, me lyek egy beol vaszt ják a nôi tár -
sa dal mi ne met a kí vül ál ló ké pé vel és ti pi ku san fér -
fiúi ka rak ter vo ná sok kal. A ve szé lyes, de le gyô zött 
ama zo nok visz szá já ra for dít ják a „ter mé sze tes” tár -
sa dal mi ne mi sze re pe ket. Har co sok, akik fér fiakat 
kény sze rí te nek ar ra, hogy el vé gez zék a „nôi” mun -
ká kat, mint pél dául a gyer mek ne ve lés, mi köz ben 
a nôk há bo rú ba men nek.7 Az ama zo nok más tár -
sa dal mi ne mi sze re pek visszá ra for dí tá sát is meg -
tes te sí tik: pél dául meg tart ják a lány cse cse mô ket, a 
fiúkat vi szont nem, no ha szo kás sze rint (pél dául 
Spár tá ban) a lány cse cse mô kön ad tak túl.8 Mi több, 
az ama zon szó, ami azt je len ti, ’nincs mel le’, ezeket 
a szo ká so kat a nôk re jel lem zô má sod la gos ne mi 
jegy hiá nyá hoz kö ti. Az Ak ro po lisz a pol gá ri Athén 
köz pont já nak új épü le tei vel az ama zo nok vesz tét 
és Athé na elô tér be ke rü lé sét mu tat ja be. Az új po -
li ti kai rend szem pont já ból köz pon ti je len tô sé gû a 
nôk bu ká sa, akik da col ná nak a tár sa dal mi ne mek 
meg fe le lô nek te kin tett tu laj don sá gai val, és egy 
olyan nô felemel ke dé se, aki megerô sí te né a po lis -
ban az új „Nô” ké pét. A nôk ré gi ké pei nek ki mú -
lá sa és Athé na meg nôtt sze re pe az Oresz teia köz -
pon ti té mái.  

Az új „Nô” megal ko tá sá hoz az is te nek ge nea ló -
giá ja biz to sít ja a mi ti kus-tör té nel mi kon tex tust. Az 
is te nek tör té ne te meg ma gya ráz za, hogy a tár sa dal -
mi ne mek miért el len té te sek, áll nak konflik tus ban, 
és miért kell a fér fi tár sa dal mi nem nek aka dá lyoz -
nia a nôit. A föld anya-ta va szi sten nô Ga ia mí to sza 
a mé hé ben hor dott ve szé lyek rôl szól: gyer me kei 

Re view, 1975. A szö veg ma gyar for dí tá sa: Ga y le Ru bin, Nôk for ga lom ban, in Ha das Mik lós (szerk.), Fér fi ura lom. Írá sok 
nôk rôl, fér fiakról, fe mi niz mus ról, Bpudapest, 1994, 63–97.  

4 Ma rilyn Ar thur, “Li be ra ted” Wo men: The Clas si cal Era, in Re na te Bri den thal és Clau dia Koonz (szerk.), Be co ming Vi sib -
le: Wo men in Eu ro pe an Hi sto ry, Bos ton, Mass., Ho ugh ton Mifflin, 1977, 67–68.  

5 Nancy Hart sock, Mo ney, Sex and Po wer: To ward a Fe mi nist Hi sto ri cal Ma te ri a lism, New York, Long man, 1983, 187.  
6 Pa ge du Bo is, Cen taurs and Ama zons, Ann Ar bor, Uni ver sity of Mi chi gan Press, 1982, 2.  
7 Wil liam Bla ke Tyrrell, Ama zons: A stu dy in Athe ni an Myth ma king, Bal ti mo re: Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1984, 47.  
8 Uo., 55. 
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tör té ne te gyil kos sá gok és kaszt rá lá sok tör té ne te. 
Vé gül Zeus gyô ze del mes ke dik: le nye li a fe le sé gét, 
Me tist, hogy el nyer je rep ro duk tív ha tal mát, majd 
meg szü li Athé nát. Athé na a méh ben rej lô ve szé -
lyek vé gét je le ní ti meg: nin csen any ja (így meg tö -
ri a mat riar chá lis le szár ma zá si ágat és fel for gat ja a 
sa ját ne mé vel va ló azo no su lást), nin csen sze xuá lis 
éle te (szûz ma rad), le gyô zi az ama zo no kat, Zeusszal 
és Apol lónnal szö vet kez ve ren det tesz Athén ben. 
Kö rül be lül az idô tá jt, hogy Athé na elô tér be ke rült, 
je lent meg Dio nü szosz kul tu sza Athén ban. A ko -
ráb bi is ten nôk tôl el bi to rol ta a ter mé keny ség hez és 
sze xua li tás hoz tár sí tá su kat, mi köz ben a ho mo sze -
xua li tás tár sa dal mi gya kor la tá ban (amit ké sôbb Pla -
tón di csôí tett) a fiúk a nôi sze xua li tást asszi mi lál -
ták. A nôi ter mé keny ség fér fiak ál ta li ki sa já tí tá sa ké -
sôbb a fi lo zófiai tu da ko zó dás me ta fo rá ja lett Platón 
The a te tu sá ban, ahol azt mond ja, hogy az ô bá bás -
ko  dá sa a fér fiakra, és nem a nôk re irá nyul, to vábbá 
nem a test tel, ha nem a lé lek kel kap cso la tos; és hogy 
ilyen kor egy fiata lem ber gon dol ko dá sá nak sar ja -
dé ká val fog lal ko zik (150b–c). Az is te nek ge nea ló -
giá ja a nôi sze xua li tás ha ta lom tól va ló el vá lasz tá sá -
val elô re je lez te a nôi sze xua li tás Dio nü szosz ál tali 
ki sa já tí tá sát, és az anya nél kül szü le tett szûz Athé -
na alak já ban a ha ta lom el szi ge te lé sét. Más részt az 
új mi to ló gia a nôi ter mé keny ség Platón idea liz mu -
sá ban va ló el bi tor lá sá nak is elô je le volt.  

A Dio nü szosz nak szánt athé ni ál la mi ün ne pek 
kon tex tu sá ban a drá ma kiala ku lá sa a szín há zat a 
tár sa dal mi ne mek közt dú ló há bo rú új pat riar chá -
lis in téz mé nyei kö zé so rol ja. A szín ház nak a tár sa -
dal mi nem szem pont já ból fér fispe cifi kus nak kell 
len nie, és a va ló di nôk el nyo má sát, va la mint az új 
„Nô” megal ko tá sát kell meg tes te sí te nie. A me ne á -
dok (a Dio nü szosz-ün ne pek nôi részt ve vôi) tán cá -
nak fe le dés be kel lett tûn nie, és a sza tí rok (az ünne -
pek fér fi részt ve vôi) let tek az új drá ma el sô kó rusai. 
„Azt mond ják, az éne kes Ari on ad ta a di thü ram -
bosz éne ke sei nek … a sza tír jel mezt. A más  va la ki 
rep re zen tá lá sá nak gya kor la ta eb bôl az eksztázis ból 
nôtt ki, és ve ze tett a szí né szek szín mû vé sze té hez.”9 
Más szó val a szín ját szás kez de te ma ga tár sa dal mi -
nem-spe cifi kus volt: a sza tír lett a szí nész.  

A szí nész tár sa dal mi ne mi sa ját sá gát a sza tír já -
ték ban az ál ta la vi selt bôrfal losz is hang sú lyoz ta. 
Te hát a szí nész/drá mai alany fér fi volt. Mégis, a ne -
mek har ca vé gett, a nôt is rep re zen tál ni kel lett, így 

egy fér fi szí nész nek kel lett szín re vin nie a nôi sze -
re pet. No ha az iro da lom kri ti ku sok és szín ház tör -
té né szek haj la mo sak e kü lö nös je len sé get mú ló sa -
já tos ság ként em lí te ni, Bie ber még egy kü lön prob -
lé mát em lít a fér fi szí né szek nô ket va ló rep re zen -
tá lá sa kap csán: aho gyan a vá zá kon is lát ha tó, a 
me ne á dok eksz tá zis ban van nak – hogy el játsszák 
ôket, szük sé ges volt, hogy a fér fi szí né szek megért -
sék az e nôk ál tal ér zett val lá sos ér zel me ket.10 Így 
az tán egy még je len tô sebb prob lé ma adó dik: ho -
gyan áb rá zol egy fér fi egy nôt? Ho gyan jel zi a fér fi 
szí nész a kö zön ség nek, hogy nôi per szo názst ját -
szik? A nôi jel mez (rö vid tu ni ká val va ló) vi se le te és 
(a hosszú ha jú) nôi maszk mel lett a gesz tu sok, moz -
du la tok és in to ná ció ré vén je lez het te a szí nész a 
per szo názs tár sa dal mi ne mét. Ezen áb rá zo lás kap -
csán nem árt em lé kez tet nünk ar ra, hogy a nô eme 
el gon do lá sa fér fi né zô pont ból szár ma zott, el len tét -
ben állt a nôk ta pasz ta la tai val, és a tár sa dal mi nem 
szem pont já ból meg ha tá ro zott op po zí ciók pers pek -
tí vá já ra reflek tált. A gesz tu sok e szó tá ra ala poz ta 
meg a szín pa don lát ha tó „Nô” ké pét – ezt a pat riar -
chá lis kul tú ra in téz mé nye sí tet te, s a tár sa dal mi ne -
mé nek meg fe le lô ma ga tar tás fér fi ere de tû je lei ré -
vén rep re zen tál ta tott. Sôt, ta lán a nôi sze re pe ket 
ját szó fér fi szí né szek gya kor la tán ala pult az ál ta lá -
no sí tá sok nak és szte reo tí piák nak meg fe le lô nôi sze -
re pek megal ko tá sa. A nôi per szo ná zsok írott szö -
veg ben va ló áb rá zo lá sá nak, jel le mük fej lô dé sé nek 
a szín pa don va ló be mu ta tá suk mód já nak kel lett 
meg fe lel nie. Bár az összes sze rep for ma li zált és 
masz kí ro zott volt, a tár sa dal mi ne me ket ke resz te -
zô sze rep osz tás el le né re is kü lön bö zött a fér fi és 
nôi per szo názs. A nôi tár sa dal mi nem ter mé sze té -
rôl, vi sel ke dé sé rôl, meg je le né sé rôl, to váb bá a fér -
fiak rep re zen tá ció já tól va ló ha tá ro zott tá vol sá gá ról 
szó ló szö veg alat ti üze net köz ve tí tô dött.  

Az athé ni szín há zi gya kor lat po li ti kai és esz té -
ti kai te ret te rem tett a ri tua li zált és ko difi kált tár sa -
dal mi ne mi vi sel ke dés szá má ra, az ál lam pol gá ri ki -
vált sá gok hoz és sza bá lyok hoz kap csol va azt. Ez a 
tár sa dal mi ne mi alap elv „klasszi kus” státus ra emel -
ke dett és a szín ház tör té ne té ben pa ra dig ma ti kus 
elem mé vált, ma ga után von va a nôk ká non ból és 
az esz mé nyi bôl va ló kiuta sí tá sát. A klasszi kus eti -
mo ló giá ja, mely az osz tályt (class) kon no tál ja, jel -
zi, hogy ez a ki zá rás az „el sô osz tály” gaz da sá gi és 
jo gi pri vi lé giu mai val függ össze – egy olyan osz tá -

 9 Bie ber, Hi sto ry of the Gre ek and Ro man The at re, 1.  
10 Uo., 9. 
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lyé val, amely be a nôk nem  ju tottakbe. Az esz té ti -
kai kri té rium nak a gaz da sá gi val va ló egy be csen -
gése már ma gá ban a ki fe je zés ben is nyil ván va ló vá 
vá lik. Az athé ni, ró mai, Er zsé bet-ko ri drá ma 
„klasszi  ku sait” ki vé tel nél kül olyan kul tú rák te rem -
tet ték meg, ame lyek meg ta gad ták a nôk tôl a szín -
pad ra lé pés jo gát és csak ke vés tör vé nyes és gaz da -
sá gi jo got jut tat tak ne kik. A pat riar chá lis tár sa da -
lom ér té kei be leágya zód nak e kor sza kok szö ve gei -
be. A nôi per szo ná zsok a va ló di nôk hiá nyá ra 
utal nak, és e hiány okai ra. Az e klasszi kus da ra bo -
kat él te tés re mél tó nak tar tó kul tú rák mind cse lek -
vô ré sze sei a „Nô” per szo ná zsa it megal ko tó pat riar -
chá lis szö ve ga lat ti nak. No ha nem vizs gál hat juk 
egyet len gö rög klasszi kus ko rai szín re vi te lét sem, 
meg vizs gál hat juk a Dio nü szosz-ün nep sé gek re ké -
szült egyik klasszi kus szö ve get, me lyet a mi kul tú -
ránk is ta nul má nyoz, sôt szín re visz. Az Oresz teia 
a fent tár gyalt té mák és gya kor la tok mindegyi két 
érin ti. Mi több, elô ke lô he lye a ká non ban tar tós ér -
té két mu tat ja. Az Oresz teia fe mi nis ta ol va sa ta a ré -
gi anya jo gú le szár ma zás bu ká sát il luszt rál ja, a „Nô” 
ter mé sze tét, aho gyan azt a szín pa don áb rá zol ták, 
Athé na elô tér be ke rü lé sét és a va ló di nôk el nyo má -
sá nak ha gya té kát.  

 
Az Oresz teia 

 

Az Oresz tei át több fe mi nis ta kri ti kus és tör té -
nész a nô gyû lö let for má ló dá sa szem pont já ból 
köz pon ti je len tô sé gû szö veg ként ele mez te. Si -

mone de Be au vo ir és Ka te Mil let a tri ló giát a pat -
riar chá lis ha ta lom át vé tel mi ti kus be mu ta tá sa ként 
jel lemzi. Nancy Hart sock sze rint a mû a nôi tár sa -
dal mi ne met a sze xua li tás sal és a ter mé szet tel tár -
sít ja, olyan erôk kel, me lye ket a kül vi lág ban zaj ló 
te vé keny  sé gek kel, il let ve az egyén ben meg kell sze -
lí dí te ni a po lis túlélé se ér de ké ben.11 Hart sock az 
Oresz tei át a dra ma ti kus ün nep sé gek kon tex tu sá ba 
he lye zi; az ün nep sé gek ma guk a fér fi tár sa dal mi 
nem te vé keny sé gei hez kö tôd nek. A drá ma, akár -
csak a négy lo vas ko csik ver se nye, küz de lem. Ago -
nest (ver seny zô ket) hoz lét re, és a „gyôz te sek” meg 
„vesz te sek” kép ze tét. Az ün nep sé gek a csa tá ban ér -
té kes hô si esz mé nye ket a bé ke idôk re to ri kai és dra -
ma ti kus ver se nyei nek esz mé nyei hez tár sít ják.12 A 
drá ma szub jek tu ma a há bo rú szub jek tu ma: a hôs 

fér fi har cos. Ami kor ez az agon a tár sa dal mi nem 
konfliktu sa i ba ke rül, a tár sa dal mi ne me ál tal meg -
ha tá ro zott hôs cin kelt kár tyák kal ját szik, hogy nyer -
jen a drá má ban. Az Oresz teia „a ne mek har cát” ad -
ja elô és az athé ni kul tu rá lis és po li ti kai kó do kat 
fel használva elôír ja, hogy a nôk nek el kell ve szí te -
niük a har cot.  

A tri ló gia el sô da rab ja, az Aga mem nón ele jén az 
öreg fér fiak kó ru sa a fér fi–nô-prob lé mák pers pek -
tí vá já ban ma gya ráz za el a dra ma ti kus szi tuá ciót. Az 
öreg fér fiak a tró jai há bo rú okát egy pro misz kui -
tás ban élô nô (He lé na) sze mé lyé ben je lö lik meg, s 
meg tud juk, hogy Aga mem nón most e há bo rú ban 
van; el mond ják, hogy a ha di ha jók Aga mem nón 
szûz lá nya, Iphi ge neia felál do zá sá nak ered mé nye -
ként száll tak víz re. A tró jai há bo rú, va la mint Aga -
mem nón és Klü ta im nészt ra vi szo nya már a tár sa -
dal mi ne mek bôl ere dô konflik tu sok kal te lí tett. Ek -
kor a kó rus a tár sa dal mi ne met bi zo nyos jel lem vo -
ná sok hoz kap csol va Klü ta im nészt ra be lé pé sé re 
ké szí ti elô a né zô ket. Klü ta im nészt ra (bel sô) fér fiúi 
erôs sé gé re utal va (10. sor) azt su gall ja, hogy a biz -
tos szán dék és cél tu da tos ság tár sa dal mi nem-s pe -
cifi kus. Eb ben a kon tex tus ban lép be Klü ta im nészt -
ra, akit egy fér fi ala kít. Miu tán be szél, a kó rus gra -
tu lál ne ki, mi vel úgy gon dol ko dik, mint egy fér fi; 
de két ség be von ja a há bo rú be fe je zé sé re vo nat ko -
zó be je len tést, mi vel „A nô ural má ra vall di csér ni 
ál dást, elôbb mint föl tû nik”13 (483. sor). Ezek a so -
rok a bi zo nyí té kok megíté lé se és a dön tés ho za tal 
kap csán bi zo nyos tár sa dal mi ne mi sze re pe ket elô -
fel té te lez nek. Né mi, a szín há zi kon ven ción ala pu -
ló iró nia is ér zô dik, hi szen egy fér fi drag ben egy 
nôt ját szik, aki nek „sza va bölcs, mint a jó zan fér -
fié”. Vi lá gos, hogy a fô re fe rens a fér fi. A nôi el gon -
do lá sa, mi ként az ama zo né is, meg tö ri a fér fi ren -
det. Klü ta im nészt rát e tö rés alak ja ként mu tat ják 
be. A fér fi ki rály tá vol lé te „ter mé szet el le nes” po li -
ti kai ha ta lom mal ru ház ta ôt fel. E tá vol lét miatt Klü -
ta im nészt ra fér fi sze re tôt fo ga dott ma ga mel lé. Ez -
zel szét zúz za a nôi sze xua li tás tár sa dal mi ne mi kód -
ját, mi vel a tra dí ció sze rint a nôk nek még a tíz éves 
há bo rúk ide je alatt is hû sé ges nek kel lett ma rad -
niuk fér jük höz. A kó rus sze rint Klü ta im nészt ra 
viszo nya ve szé lyes. Ami kor vi szont Aga memnón 
lép be a harc ban ej tett sze xuá lis zsák má nyá val, 
Kasszand  rá val, a szö veg sem mi fé le tár sa dal mi sza -

11 Hart sock, Mo ney, Sex and Po wer, 192.  
12 Uo., 198.  
13 Az Oresz tei át De ve cse ri Gá bor for dí tá sá ban idé zem: Aisz khü losz drá mái, Budapest, 1996. 
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bály fel rú gá sá ra nem utal. Va ló ban, a szö veg ben a 
szá na lom Aga memnón ra irá nyul, no ha bru tá li san 
bá nik a nôk kel, aho gyan Kasszand ra megerô sza -
ko lá sa és Iphi ge neia meg gyil ko lá sa is bi zo nyít ja.  

Kasszand ra a köz tér ben meg je le nô nô athé ni ké -
pét nyújt ja, még ha fér fi játssza is. Bi zo nyos pri vi -
lé giu mai van nak a va la ki hez tar to zást te kint ve 
(Apol lón pap nô je, ami ran gos ál lam pol gá rok kal, 
mint pél dául Aga mem nónnal va ló vi szonyt biz to -
sít szá má ra), de – mi vel ko ráb ban nem hagy ta, hogy 
Apol lón megerô sza kol ja – nem ada tott meg szá má -
ra a ha tá sos köz szó nok lat ki vált sá ga. Kasszand ra 
kí vül ál ló ként, Aga mem nón zsák má nya ként va ló 
be lé pé se, az, hogy nem be szél Klü ta im nészt rá val 
és szám ûze tett a ha tás sal bí ró dia ló gus ból, s hogy 
ráadá sul férfi szí nész áb rá zol ja – mindez az athé ni 
pat riar chá lis rend be ágya zott nô gyû lö let erôs sé gét 
mu tat ja. A da rab Aga mem nón Klü ta im nészt ra ál -
tal tör té nô meg gyil ko lá sát és Klü ta im nészt ra gya -
lá zá sát hagy ja hát ra. A vé gén a kó rus Aga mem nónt 
gyá szol ja, mint olyan sze mélyt, aki nek egy nô miatt 
ki rob bant há bo rú ban kel lett har col nia, és egy nô 
gyil kol ta meg (1453–1454. sor). 

A har ma dik da rab ban, az Eu me ni szek ben a ne -
mek csa tá já nak gyôz te se – Athén ban és az is te nek 
kö zött – meg dönt he tet len. Fe mi nis ta pers pek tí vá -
ból néz ve iro ni kus, hogy ez a da rab az úgy ne ve zett 
de mok rá cia kez de teit dra ma ti zál ja. Sôt, a szín ház -
tör té net ben az Eu me ni sze kre gyak ran mint a ci vi li -
zá ció új rend jé nek já té ká ra te kin te nek, amely meg -
te rem tet te az ér te lem és fair play nyu ga ti tra dí ció -
ját. Ez a vé le mény annyi ban kor rekt nek mond ha -
tó, hogy a nyu ga ti ci vi li zá ció a nô ket alá ren delt 
hely zet re kár hoz tat va a tár sa dal mi ne mek megíté -
lé sét te kint ve kö vet te az athé ni kul tú rát. A da rab 
az is te nek új ge nea ló giá ján ala pul. A ré gi rend del 
kezd, a go nosz is ten nôk kel, a fú riák kal, akik Eume -
ni dák ká („jó in du la túak ká”) vál nak, ami kor a darab 
vé gén meg vál toz tat ják sze re pü ket. A fú riák kal a ko -
ráb bi któ ni kus nôi val lá sok mo gor va, ré misz tô jel -
lem zé sét kap juk. A szá muk ra ké szí tett masz kok hí -
re sen un dort kel tôek vol tak; egy fenn ma radt meg -
jegy zés ál lí tá sa sze rint „a nô ket annyi ra meg ré mí -
tet ték, hogy el ve tél tek”14 – ez egy, a tár sa dal mi 
nem hez és sze xua li tás hoz kap cso ló dó ér de kes 
anek  do ta. A fú riák az anya gyil kos Oresz tészt üldöz -
ve ér kez tek Athén ba. Sa ját sze re pü ket az anya gyil -

kos ság meg tor lá sa ként ha tá roz zák meg (210. sor). 
Oresz tész Apol ló hoz fo hász ko dik se gít sé gért, és 
Athé na je le nik meg, hogy megold ja a bajt. Egy tár -
gya lást esz kö zöl: az athé ni igaz ság szol gál ta tás mód -
sze reit be mu tat va, ki val lat ja Oresz tészt a gyil kos -
ság ról. A dön tés ér tel mé ben Oresz tészt sza ba don 
kell en ged ni. A vég ki fej let, a nô gyû lö let kö zös sé gi 
megoko lás nak ter he lô bi zo nyí té ka, az apa jo gú le -
szár ma zás megala pí tá sá ra tá masz ko dik: az anya 
nem szü lô je, ha nem daj ká ja a gyer mek nek. A szü -
lôt úgy ha tá roz zák meg, hogy ô az „ki nemzi” a 
gyer me ket (658–61. sor).15 Athé na a leg fôbb bi zo -
nyí té ka en nek, hi szen nem volt any ja és a férfi isten, 
Zeusz te rem tet te (734 –8. sor). A fú riá kat egy bar -
lang ba zár ják, és ezen túl nem az anya gyil kos ság 
meg bosszu lá sa, ha nem a há zas sá gok fe lett va ló ôr -
kö dés a felada tuk. Te hát a tró jai há bo rú vé gé vel 
kez dô dô tri ló gia, amely Aga mem nón há zá nak sor -
sá val foly ta tó dott, a de mok rá cia in téz mé nye sü lé -
sé vel, va la mint a tár sa dal mi ne mi sze re pek rôl szóló 
ha tá ro za tok kal és a nem zést sza bá lyo zó elôírá sok -
kal ér vé get. Ez a be fe je zés a Nyu gat szín já té kí rói 
tra dí ció já nak cse lek mény struk tú rá ját te kint ve pa -
ra dig ma ti kus nak mond ha tó. A tra dí ció ban a da ra -
bok túl nyo mó több sé ge kü lön fé le pol gá ri, tör té nel -
mi és pszi cho ló giai prob lé má kat old meg a há zas -
ság in téz mé nyé vel. A nôk szá má ra eb ben a konklú -
zió ban áll a meg fe le lô tár sa dal mi ne mi sze rep.  

Az Oresz teia fe mi nis ta ol va só ja fel fe de zi, hogy a 
szö veg el le né ben kell ol vas nia, el len sze gül ve nem 
csu pán a pá tosz és be fe je zés szö veg be li ér tel mé nek, 
de az azt kör nye zô tör té nel mi és tár sa dal mi kó dok -
nak is, be leért ve azt is, aho gyan a szín ház tör té net 
ed dig te kin tett a da rab ra. A szá nal mat ta lán Iphi ge -
neia és Klü ta im nészt ra irá nyá ban ér zi a fe mi nista 
ol va só, mint sem Aga mem nó nért. Athé nát a ha ta -
lom fér fi há ló za tá val szö vet ke zô fér fiazo nos nô ként 
ér té ke li, mint sem Athén hô sé nek. Ha tá ro zot tan úgy 
ér zi, hogy szám ûz ték a szín pa di kon ven ciók ból, za -
var ba hoz za a tár sa dal mi ne me ket ke resz te zô sze -
rep osz tás kon ven ció ja, amit csak nôi per szo ná zsok -
ra al kal maz tak. A mi mé zis nem le het sé ges szá mára. 
A fe mi nis ta ol va só ta lán úgy dönt, hogy a nôi sze -
re pek nek sem mi kö ze a nôk höz, hogy eze ket a sze -
re pe ket, mint a fér fi hoz ké pest „más” „Nô”-rôl szó -
ló, mint a pat riar chá lis tár sa da lom ra csa pást mé rô, 
an nak fé lel meit és a nôi sze re pek tôl va ló iszo nyát 

14 Sir Ar thur Pi ckard- Cam brid ge, The Dra ma tic Fe sti vals of Athens, Ox ford, Cla ren don Press, 1968, 265.  
15 Az idé zet kon tex tu sa: „Akit szü lött nek hív nak, an nak any ja nem szü lô je, csak daj kál ja ô az új ma got: az ad ja, ki nem zi, 

s ba rát nô ba rát nak, ô a sar jat ôr zi, hogy  ha is ten en ge di” (A ford.).
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il luszt rá ló fan tá ziá kat fér fiak nak kell ját sza niuk. 
A fe mi nis ta ol va só meg gyô zô dé sé vé vá lik, hogy Mé -
deia, Klü ta im nészt ra, Kasszand ra és Pha ed ra sze re -
peit drag sze rep ként meg fe le lô ját sza ni. A fe mi nis -
ta ol va só ar ra a kö vet kez te tés re jut hat, hogy a nôk -
nek nem kell ezek kel a sze re pek kel kap cso lat ba ke -
rül niük, sem megpró bál ni, hogy azo no sul ja nak 
velük. Mi több, a fe mi nis ta tör té nész azt a ta nul sá -
got von hat ja le, hogy ezek a sze re pek nem tar talmaz -
 nak sem mi fé le in for má ciót a klasszi kus vi lág va lódi 
nôi nek ta pasz ta la tai ról. Mindazonál tal a fe mi nis ta 
ku ta tó nak fel kell is mer nie, hogy a szín ház eb ben a 
kul tu rá lis kör nye zet ben ke let ke zett, és az athé ni gya -
 kor lat bi zo nyos pa ra dig mát kí nál a Nyu gat to váb -
bi szín há zi és kul tu rá lis tör té nel me szá má ra. A gya -
kor lat, tex tus és kul tu rá lis hát tér új mó don va ló 
össze kap cso lá sá val a fe mi nis ta ol va só hang sú lyoz -
hat ja, hogy felis me ri, mi ként in téz mé nye sült Athén -
ban a pat riar chá lis gya kor lat he ge món struk tú rá ja.  

 
Arisz to te lész 

 

A gö rö gök szín ház tör té ne ti örök sé ge nem ér vé -
get az athé ni szín há zi gya kor lat tal és szö ve gek -
kel. El sô ként – és ma ra dan dóan – Arisz to te -

lész Poé ti ká ja tag lal ta a szín ház nak ne ve zett fo lya -
ma tot. A szö veg, mint a klasszi kus tra gé dia ter mé -
sze te szem pont já ból hi te les for rás még min dig a 
ta na nyag ré sze a szín ház zal fog lal ko zó órá kon. 
Arisz to te lész nôk kel kap cso la tos né ze teit a 15. fe -
je zet bôl, a drá mai jel lem ter mé sze té vel kap cso la -
tos szá mos kri té rium ból ve zet het jük le. A Gol den-
 fé le for dí tás sze rint: „El sô ként és min de nekelôtt a 
jel lem nek jó nak kell len nie … a jó ság az egyé nek 
min den osz tá lya szá má ra le het sé ges. Így egy nô nek 
vagy rab szol gá nak is meg van a ma ga sa ját eré nye, 
no ha az elôb bi alat ta áll egy fér fi nak, az utób bi pe -
dig egé szen alan tas.” (2–8. sor)16 El se for dí tá sá ban: 
„A jel le mek kel kap cso lat ban … el sô és leg fon to -
sabb, hogy jók le gye nek … de a jó ság az em be rek 
min den osz tá lyá ban meg van: va ló ban van, hogy 
egy nô jó, vagy egy rab szol ga jó, no ha két sé get ki -

zá róan az egyik osz tály alább va ló, a má sik mint 
osz tály ér ték te len.” (54a 16–24)17 Arisz to te lész egy 
er köl csi im pe ra tí vusszal kez di a tra gi kus jel lem rôl 
szó ló leírá sát. Hogy tra gi kus le gyen va la ki, jó nak 
kell len nie. Az, hogy a fér fi hiány zik a leírás ból, azt 
bi zo nyít ja, hogy a fér fi ál lam pol gár a mérv adó a jó -
ság szem pont já ból, de ez a tu laj don ság má sok ban 
is meg ta lál ha tó. Arisz to te lész a jó sá got egy osz tály -
hoz ren de li, de még fon to sabb szá munk ra, hogy 
osz tályt ren del tár sa dal mi nem hez: a rab szol gák, 
vagyis egy osz tály, össze mér he tô a nôk kel, vagyis 
egy tár sa dal mi nem mel. No ha a rab szol gák ké pe -
sek a jó ság ra, nem le het nek tra gé dia ala nyai, mi vel 
„alan ta sak”, „ér ték te le nek”. A fenn ma radt szö ve gek 
alap ján tud juk, hogy a gö rög tra gé dia a ki rá lyi há -
zak ha tó su ga rá ba tar to zik. Úgy lát szik, a nôk hely -
ze te am bi va lens. No ha le het nek tra gé dia ala nyai, 
Arisz to te lész azt imp li kál ja, hogy szub jek tu mok -
ként alábbva lók a fér fiak nál.  

A jó ság csu pán az el sô mi nô sé ge a tra gi kus jel -
lem nek a Poé ti ká ban. A meg fe le lô cse lek vés a má -
so dik: a tra gi kus jel lem nek a jel le mé nek meg fe le -
lô cse le ke de te ket kell vég re haj ta nia. El se kom men -
tár ja sze rint: „a meg fe le lô ség nem kü lön alap elv, 
ha nem kiegé szí té se a jó ság hie rar chi kus vol tá ról 
szó ló arisz to te lé szi né zet nek” (458. sor). Te hát a 
cse le ke det meg fe le lô sé ge az elô ke lô jel lem tu laj -
don sá ga, akár csak a jó ság. Arisz to te lész ezt a bá -
tor ságra és in tel lek tuá lis ké pes ség re – a tra gi kus 
jel lem nek meg fe le lô jel lem vo ná sok ra – vo nat ko -
zóan ál  lít ja. Az El se- fé le for dí tás sze rint „le het sé -
ges, hogy a jel lem (fér fias) bá tor le gyen, de ez nem 
il lik egy nô höz (a bá tor ság vagy okos ság eré nyé nél 
fog va)” (54a 24–6). A Gol den- for dí tás ban: „te hát 
egy sze mély le het fér fias a jel lem szem pont já ból, 
de ez, vagy a fér fiak hoz tár sí tott okos ság nô höz nem 
il lô tu laj don sá gok” (54a 9–12).18 El se a bá tor sá got 
és fér fias sá got fel cse rél he tô ter mi nu sok nak for dít -
ja, je lez ve, hogy a fér fi tár sa dal mi nem és a bá tor -
ság egy és ugyanaz. Ugyanez a for dí tás azt is jel zi, 
hogy egy jel le met a tár sa dal mi nem ha tá roz meg, 
és a tra gi kus jel lem a fér fi tár sa dal mi nem hez il lik, 

16 Ari stot le’s Po e tics, O. B. Har di son (szerk.), ford. Le on Gol den, Eng le wood Cliffs, NJ, Pren ti ce- Hall, 1968. Az El se- fé le for -
dí tá sá tól va ló meg kü lön böz te tés vé gett a to váb biak ban Gol denként sze re pel; az idé ze tek után a so rok szá ma sze re pel.  

17 Ari stot le’s Po e tics: The Ar gu ment, tr. and ed. Ge rald F. El se, Camb ridge, Mass., Har vard Uni ver sity Press, 1963. A to váb -
biak ban El se-ként áll a Gol den- fé le for dí tás tól va ló meg kü lön böz te tés vé gett; az idé ze tek után a so rok szá ma áll.  
Ri to ók Zsig mond for dí tá sá ban: „Ez min den nem re áll, hi szen nô is van de rék meg rab szol ga is, bár ezek kö zül az egyik 
gyar lóbb, a má sik meg ép pen egé szen si lány nem.” Arisz to te lész, Poé ti ka, 1997. 63. (A ford.) 

18 A ma gyar for dí tás ban: „Le het sé ges ugyanis, hogy a jel lem fér fias le gyen, de nô ese té ben nem meg fe le lô, hogy annyi ra fér -
fias és fé lel me tes le gyen.” A „fér fias” szó kap csán a kom men tár meg jegy zi, hogy gö rög meg fe le lô je a ko ra be li gö rög nyelv -
ben bát rat is je lent. (Arisz to te lész, i. m., 62.)
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amely a bá tor sá got kon no tál ja. Egy nô szá má ra nem 
il lik fér fias nak len ni – vagyis bá tor nak és okos nak 
len ni. A Gol den- fé le for dí tás nem em lí ti ki fe je zet -
ten a bá tor sá got, de em lí tést tesz az „in tel lek tuá lis 
okos ság ról”. Nyil ván va ló, hogy az okos ság tár sa -
dal mi nem-s pe cifi kus tu laj don ság, amely a tra gi -
kus jel lem szá má ra szük sé ges, de a nôk szá má ra 
elér he tet len. A fér fias ság, amely né há nyak nak a bá -
tor sá got kon no tál ja, egy má sik il lô tu laj don ság, 
mely nem ta lál ha tó meg a nôk kö ré ben. Arisz to te -
lész fel te vé se a tár sa dal mi va ló ság és az esz té ti kai 
elôírá sok met szés pont ján nyug szik. A nôk kí vül 
áll nak mind két tar to má nyon. Csak a fér fi szub jek -
tum ha tá rául szol gál nak, ami se gí ti a fér fi kör vona -
 lai nak kiala kí tá sát, vagy a fér fi tól va ló kü lönb séget 
il lusz trál ják, így vi lá gít va rá a fér fi tu laj don sá gai ra. 
A nôk még egy szer lát ha tat la nok – nin csen szá -
muk ra tu laj do ní tott tu laj don ság –, lát ha tat lan ságuk 
biz to sít ja azt az üres te ret, amely a fér fi szub jek -
 tum ra irá nyu ló fó kuszt ren de zi. Ezen a mó don csak 
annyi ban ala nyai a tra gi kus cse lek vés nek, amennyi -
ben se gí tik a fér fi per szo názs meg ha tá ro zá sát.  

A jel lem kí vá nal main túl a fel té te le zés, mi szerint 
a nôk nek nem ada tott meg az in tel lek tuá lis okos -
ság, szin tén ki zár ja ôket a drá ma, a mû vé szet vagy 
a mi mé zis tö ké le tes meg ta pasz ta lá sá ból. A ne gye -
dik fe je zet ben Arisz to te lész a rep re zen tá ció ak tusát 
a ta nu lás örö mé hez kap csol ja, a mû vész és a mûvé -
sze tét né zôk szá má ra egyaránt: „el sô is me re tei ket 
is után zás ré vén szer zik” és „azért örül nek ugyanis, 
mi kor lát ják a kép má so kat, mert mi köz ben szem -
lé lik azo kat, az tör té nik, hogy ta nul nak, tud niil lik 
kö vet kez tet nek, hogy mi mi cso da, hogy pél dául ez 
ez meg ez.”19 A mi mé zis örö me di dak ti kus, és a ta -
nu lás az elôb bi ter mé ké nek él ve ze té hez-be fo ga dá -
sá hoz kap cso ló dik. Mint hogy az okos ság tár sa dalmi 
nem-s pe cifi ku san a fér fi hoz kö tô dik, a mû vé szet 
él ve ze te az ô il le tô sé gé re kor lá to zód hat. A tör té né -
szek bi zony ta la nok a gö rög szín ház kö zön  sé gé nek 
össze té te lét il le tôen. Né há nyan úgy ér vel nek, hogy 
mi vel a szín ház tel jes jo gú ál lam pol gá rok ra kor lá -
to zó dott, nôk nem vol tak jelen. Má sok sze rint, mi -

vel Eu ri pi dész né hány da rab já ban a né zô té ren je -
len lé vô nôk kel tré fál ko zik, ez az ug ra tás a nôk je -
len lé té nek bi zo nyí té ka. Né há nyan azt mond ják, 
Eu ri pi dész mun kái ban a hang nem iró niá ja le he tet -
len né te szi, hogy bár mely ki je len té sét bi zo nyí ték -
nak te kint sük. Az athé ni szín ház és Arisz to te lész 
tra gé diá val kap cso la tos gon do la tai nak tár sa dal mi 
nem-s pe cifi kus mi nô sé gé bôl ítél ve va ló szí nûbb nek 
tû nik, hogy nôk nem vol tak je len a né zô té ren; vagy, 
a ne gye dik fe je zet kon tex tu sá ban, je len vol tak, de 
al sóbb ren dû nek szá mí tot tak. Más szó val, nem csu -
pán a szín ház ban ját szó és a tra gi kus jel lem volt 
fér fi, de ta lán ô volt a tra gi kus szín ház ta pasz ta la -
tá nak ki zá ró la gos be fo ga dó ja is.  

Mi több, Arisz to te lész rend sze ré ben a gon do lat 
sze re pe az, hogy le he tô vé te gye a he lyes vá lasz tá -
so kat (50b 5–13).20 A szá na lom, fé le lem és felis -
me rés sze re pe az, hogy a kö zön sé get a he lyes vá -
lasz tás ról ta nít sa és a felis me rés ré vén örö met hoz -
zon lét re. A nô ket nem csu pán úgy ve szik, mint 
akik nél kü lö zik az e vá lasz tá sok megér té sé hez szük -
sé ges okos sá got, de a meg fon to lás ra va ló ere jü ket 
is le be csü lik. Ez a gon do lat vi lá go san meg fo gal ma -
zó dik Arisz to te lész Po li ti ká já ban: „a rab szol gá nak 
egyál ta lán nin csen mér le ge lés re va ló ké pes sé ge; a 
nô nek van, de ura lom nél kül.”21 Azt a kö vet kez te -
tést von hat juk le, hogy a nôk nek nem szük sé ges, 
hogy ta nul ja nak va la mit a vá lasz tá sok ról, mi vel 
nem uraik vá lasz tá saik nak; te hát a drá má nak nin -
csen funk ció ja szá muk ra, és a drá ma fi gye lé sé nek 
örö mé bôl is ki van nak zár va. Ráadá sul lát szó lag a 
dia ló gus is kí vül áll bi ro dal mu kon – ura lom nél -
kül a be széd nem meg fe le lô, aho gyan a Po li ti ka idé -
zett passzu sa is foly tat ja: „a fér fi bá tor sá ga a pa ran -
cso lás ban mu tat ko zik meg, de a nôé az en ge del -
mes ke dés ben … ahogy a köl tô mond ja, »egy nô 
di csô sé ge a Csend«, ez azon ban nem egyen lô a férfi 
di csô sé gé vel.”22 A nô tôl meg ta gad ják a tra gi kus tu -
laj don sá go kat, az okos sá got, a meg fon to lás ha tal -
mát és a be széd hez va ló jo got: úgy tû nik, a nô ki 
van zár va a dra ma ti kus ta pasz ta lat ból. A drá ma 
nem meg fe le lô a „Nô” tár sa dal mi nem osz tá lyá nak.  

19 A szö ve get Ri toók Zsig mond for dí tá sá ban idé zem. Az an gol szö veg ben a töb bes szám har ma dik sze mé lyû név más he -
lyett egyes szám har ma dik sze mé lyû hím ne mû alak (he) áll alany ként. (A ford.) 

20 Ri to ók Zsig mond a di a no ia szót ’ér ve lés mód’- nak for dít ja; az idé zett kiadás kü lön ol vas mány ban a szó to váb bi je len té -
seit is megad ja: „gon do lat; va la mi, ami az em ber fe jé ben van; a lé lek rész, amellyel az em ber gon dol ko dik, adott hely ze -
te ket ele mez ni ké pes; a Poé ti ká ban vi szont el sô sor ban (…) ahogy egy sze rep lô (és vég sô so ron a köl tô) gon do la tait ren -
de zett for má ban elôad ja és ez zel má so kat be fo lyá sol ni kí ván.” (Arisz to te lész, i. m., 75.) 

21 Idé zi Mary Lef ko witz és Mau reen B. Fant, Wo men’s Li fe in Gre e ce and Ro me, Bal ti mo re: Johns Hop kins Uni ver sity Press, 
1982, 64.  

22 I. m. 
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A fe mi nis ta ol va só, tár sa dal mi ne mé vel azo no -
sul va, felis me ri, hogy a szö veg gel szem ben ol vas. 
Fel fe de zi, hogy nem is szán ták a mû vet ar ra, hogy 
ô ol vas sa. Bár mennyi re dü hös nek érez he ti ma gát 
Arisz to te lész sér té seit ol vas va, vagy bár mi lyen szá -
nal mat érez het az ak ko ri ki ta szí tott nôk iránt, a tex -
tu á lis vi lág ki re kesz té seit te kint ve oda nem il lô nek 
tû nik. Ezen a pon ton a fe mi nis ta azt ve szi ész re, 
hogy a drá ma gya kor lá sá hoz vagy ta nul má nyo zá -
sá hoz szük sé ges tu laj don sá go kat nél kü lö zô sze -
mély ként de fi ni ál ták. A Poé ti ka a drá ma tör té net -
ben és e tör té net ta nul má nyo zá sá ban el fog lalt ki -
ma gas ló he lye még át fo gób bá te szi a fe mi nis ta ol -
va só ki ta szí tott sá gát. Vi szont a fe mi nis ta ol va só 
fel fe dez he ti a pat riar chá lis ter me lés mód sze rét és 
fel te vé seit. Kez di megér te ni a szín ház nak a pat riar -
chá lis elôíté le tek kel va ló egy be szö vô dé sét. A szín -
ház fej lô dé sé vel fog lal ko zó ta nul mány a kor társ 
szín ház fe mi nis ta elem zé sét (in)for mál ja, se gít ve a 
klasszi kus szö ve gek ben sze rep lô „Nô” fikci ó ját le -
lep le zô stra té giák kiala kí tá sát. A fe mi nis ta szín házi 
al ko tó pél dául a Lü szisz trá tét nem úgy ér tel me zi, 
mint a nôk szá má ra ked ve zô szö ve get, ha nem mint 
a fér fiak drag show-ját, a drag ha gyo mány ban jól 
mû kö dô bo hóc tré fák kal a mel lek rôl és fal lo szo król. 
A fe mi nis ta ren de zô fér fi ra oszt hat ja Mé deia sze re -
pét, hang sú lyoz va a tu laj don jog és irigy ség pat riar -
chá lis elôíté le teit, va la mint a gyer me kek fér fiak ál -
tal va ló bir tok lá sát. A fe mi nis ta szí nész töb bé nem 
te kin ti eze ket a sze re pe ket a pá lyá ja szem pont já -
ból kí vá na to sak nak. Min de nekfe lett a fe mi nis ta ku -
ta tók és a fe mi nis ta gya kor la ti em be rek úgy dönt -
het nek, hogy ilyen da ra bok nem tar toz nak a kánon -
ba és nem köz pon ti je len tô sé gûek a szín há zi al ko -
tá sok és a szín ház ta nul má nyo zá sa szem pont já ból.  

 
Az Er zsé bet-ko ri szín ház 

 

A gö rög gya kor lat megis mét lô dött az Er zsé bet 
ko ri Ang liá ban: Arisz to te lész Poé ti ká já nak 
felér té ke lé sé vel, a klasszi kus da ra bok stí lu sá -

nak imi tá ció já val, és a nôi sze re pek fér fi szí né szek 
ál tal tör té nô ala kí tá sá ban. Akár csak Athén ban, a 
kez de ti szín há zi pró bál ko zá sok itt is megen ged ték 
a nôk bi zo nyos mér té kû rész vé te lét; a kö zép kor fo -
lya mán az egy sze rû nôk né hány he lyi céh da rab -
jai ban ját szot tak, a te he tôs nôk pe dig mas que já té -

kok ban és har ci já té ko kon vet tek részt. Ami kor 
azon ban a szín ház hi va tás sá vált, is mét el til tot ták 
ôket a szín pad tól. A nôi hang és test nyil vá nos meg -
je le né sé nek el foj tá sát e kor szak tör té né szei nek és 
kri ti ku sai nak ta nul má nyai is csak rit kán em lí tik 
meg. A gya kor lat meg vál to zá sá nak okai ról alig ma -
radt fenn va la mi. Egy, a kor szak kal fog lal ko zó köz -
pon ti je len tô sé gû szö veg ben, az Early Eng lish Sta -
ges- ben csak egy fu tó meg jegy zés szol gál va la mi fé -
le ma gya rá zat tal a nôk szín pad ról va ló szám ûzé sé -
re. Esze rint a szí nész nôk el le ni pol gá ri vagy egy há zi 
dek ré tu mok hiá nyá ban ar ra kö vet kez tet he tünk, 
hogy hang juk gyen ge sé gé vel ma gya ráz ha tó ki til tá -
suk a szín pad ról, mi vel az a sza bad tér vagy a ka -
ted rá li sok akusz ti ká já hoz ke vés bé il lett; to váb bi ok 
a szó nok lat tan ban va ló kép zett sé gük hiá nya.23 Más 
ku ta tók sze rint a nô ket azért til tot ták el, mert nem 
tud tak ol vas ni. Az elôb bi té zis egy sze rûen csak 
megerô sí ti a né ze tet, mi sze rint a nôk bio ló giai 
felépí té sé ben van va la mi, ami a kö zön ség elôtt va -
ló elôadás ra al kal mat lan ná te szi ôket. Mind két el -
mé let hi bá zik ab ban, hogy nem vet szá mot az zal, 
miért is nél kü löz ték a nôk a szín pad ra lé pés hez 
szük sé ges fel ké szü lés faj táit.  

A csak  férfiak szín ház megis mét lô dé sé nek oka 
az athé ni po li ti ka, mí to szok és kul tú ra a ke resz tény 
ha gyo mány ba asszi mi lált ele mei nek megis mét lé sé -
ben áll. Az el sô sor ban ke resz tény kul tú ra re vi zi o -
nál ta a nôi tár sa dal mi nem fikci ó ját az zal, hogy a 
sze xua li tás kon tex tu sá ban rög zí tet te he lyét. A sze -
xuá  lis ke ret megal ko tá sa a nôk szá má ra a szín ház -
ban év szá za dok kal ko ráb ban kez dô dött, ami kor is 
a ka to li kus egy ház be til tot ta a szín há zat, er kölcs -
te len nek ítél ve azt. Az elôadó nô ket a pros ti tuál -
tak kal asszo ciál ták (ami gö rög és ró mai örök ség). 
A ké sei kö zép kor tól az egy ház megerô sí tet te a né -
ze tet, mi sze rint az ef faj ta er kölcs te len sze xuá lis ma -
ga tar tás a nôk il le tô sé gi kö re: vagyis a pros ti tuált 
az oka a pros ti tú ció nak. Te hát a pros ti tuált fe let ti 
kont roll a pros ti tú ció kont ro llá lá sa len ne, vagy még 
konk ré tab ban, a nôk szín pad tól va ló el til tá sa meg -
óv ná a szín pa dot at tól, hogy er kölcs te len sze xuá -
lis ma ga tar tás szín he lyé vé vál jon. A nôi tár sa dal mi 
nem lett az ôre a fér fiak sze xuá lis ma ga tar tá sá nak, 
me lyet fel buj tott és kierô sza kolt.24 A nôi test a sze -
xua li tás he lye lett. Ha nôk a nyil vá nos tér ben elôad -
ná nak, a tes tük re író dott sze xua li tás er kölcs te len 

23 Glynne Wick ham, Early Eng lish Sta ges, vol. 1, New York: Co lum bia Uni ver sity Press, 1959, 252.  
24 Lásd Ca ro le Van ce, Int ro duc ti on to Ann Sni tow, Chri sti ne Stan sell and Sha ron Thomp son (szerk.), Po wers of De si re: The 

Po li tics of Se xu a lity, New York, Monthly Re view, 1983, 4. 
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sze xuá lis meg nyil vá nu lá so kat csal na ki a fér fiak -
ból, zûr za vart te remt ve a tár sa da lom tes té ben.  

A tár sa dal mi ne mek op po zí ció ként va ló klasszi -
kus megal ko tá sa új di men ziót adott a nôi tár sa dal -
mi nem e kor szak ban va ló el nyo má sá nak. A ke -
resz tény gon dol ko dás ban a nôi tár sa dal mi nem sze -
xua li tás sal va ló tár sí tá sá val a fér fi tár sa dal mi nem 
spi ri tua li tás hoz tár sí tá sa állt szem ben, ami a kul -
tu rá lis al ko tás fel té te lé nek te kin tett fér fi cö li bá tus 
gya kor la tá hoz ve ze tett. Így a nôi tár sa dal mi nem 
nyil vá nos meg je le né sé nek el foj tá sá val együtt a kul -
tu rá lis ter me lés ben va ló me ta fo ri kus meg je le né sét 
is el nyom ták: a nôi hang hiá nya az iro da lom ban, a 
fi lo zófiában, a teo ló giá ban és más tu do mány ágak -
ban a kó ru sok ból és a szín ház ból va ló ki ma ra dá -
suk pár ja. A tár sa dal mi nem op po zici o ná lis mo -
dell je ered mé nye ként a nô ket kitil tot ták az egy ház 
köz hi va ta lai ból, az is ko lák ból – ez utób bia kat ek -
kor ki vé tel nél kül az egy ház mû köd tet te. A nôi nek 
a sze xua li tás sal egyen lô vé té te le – a tár sa dal mi nem 
op po zi ci o ná lis mo dell jé nek ré sze ként – ered mé -
nyez te az Early Eng lish Sta ges- ben leírt kö rül ményt: 
a nôk tôl meg ta gad ták a hang kép zé sé hez, re to ri kai 
stú diu mok hoz és írott nyelv hez va ló hoz zá fé rést. 
A nôi tár sa dal mi nem kul tu rá lis te rep ként és a kul -
tú ra lét re ho zó ja ként va ló ki zá rá sá val együtt járt a 
sze xua li tás tes ti rep re zen tá ció já nak ki zá rá sa, amit 
eh hez a tár sa dal mi nem hez kezd tek tár sí ta ni. A nôi 
test nyil vá nos meg je le né se nél kül a sze xua li tás kul -
tu rá lis rep re zen tá ciói nem le het tek fizi ká li sak. 
A sze xua li tás in kább a szim bo li kus rend szer be he -
lye zô dött, amely a spi ri tua li tás hoz tar to zott – így 
pél dául a nyelv be. Az Er zsé bet-ko ri szín ház ezek -
bôl a kul tu rá lis kó dok ból és gya kor la tok ból eredt. 
Az egy há zi is ko lák és kó ru sok ad ták e kor szak el -
sô szí né szeit, a szín há zat egy, a nôi sze xuá lis tár sa -
dal mi ne met ki ta szí tó és cö li bá tust gya kor la tát kö -
ve tô csak fér fiak vi lág ba he lyez ve. A szín pad nem 
le he tett a sze xua li tás vagy vágy kor po rá lis rep re -
zen tá ciói nak szín he lye, ha nem a nyelv re kel lett ha -
gyat koz ni, hogy meg je len je nek. A Shakes peare-da -
ra bok ko rá tól fog va a szín ház töb bé nem volt az 
egy ház ál tal tá mo ga tott in téz mény; az elôadá sok 
vi lá gi tar to má nyá ba ke rült, no ha gyö ke rei, ter mé -
sze tü ket te kint ve, még nyil ván va lók vol tak.  

A szín ház ban a nôi tár sa dal mi nem ben in he rens 
sze xuá lis ve szélyt eny hí tet te a nôi sze re pek fér fi ki -
sa já tí tá sa. Shakes peare szín há zá ban a nôi tár sa dalmi 

nem (és a ve le  já ró sze xua li tás) fikci ó já nak reprezen -
tá ció ját fiúkra osz tot ták. Ebben a kor szakban a leg -
több szín há zi elôadás fiúkból állt: kó rus ban szerep -
lô és is ko lás fiúk elôadá sai val kez dô dött, Shake -
speare-é hez ha son ló, fiúkat és fér fiakat is al kal ma -
zó tár su la tok ban bon ta ko zott ki, és a csak fiúk ból 
ál ló tár su la tok meg je le né sé vel ért vé get. A fiúkra 
irá nyu ló nagy fo kú szín há zi ér dek lô dés egy faj ta 
megol dást kí nált a nôi és a sze xua li tás kö zött vont 
egyen lô ség re. Shakes peare szín há zá ban bi zo nyos 
tu laj don sá go kat, me lye ket Arisz to te lész ko ráb ban 
a nôk nek tu laj do ní tott, a fiúk hoz tartozó  nak vél -
tek. Ha son lít suk össze Arisz to te lész Ál la tok tör té -
nel me cí mû mû vé nek egy passzu sát az Ahogy tetszik 
egy rész le té vel. Az Arisz to te lész-rész let: „a nôs tény 
… kár té ko nyabb, ke vés bé egy sze rûbb, in ger lé ke -
nyebb … könnyen sír va fa kad … tet te tôbb”25. Ro -
sa lin da azt mond ja el Or lan dó nak, hogy fiúként 
ho gyan ta ní tott egy fér fit ud va rol ni egy nô nek: 

 
„El kel lett hi tet nie ma gá val, hogy én va gyok, akit 
sze ret, akit imád; és min den nap el ren del tem, hogy 
ud va rol jon ne kem; ilyen kor az tán én, aki per sze 
csak egy sze szé lyes fiata lem ber va gyok, so pán kod -
tam, nô ies ked tem, vál to zé kony vol tam, epe ke dô 
és sze rel mes, gô gös, áb rán dos, gye re kes, együgyû, 
áll ha tat lan, csu pa könny, és csu pa mo soly, min -
den szen ve dély re va la mi és egy szen ve dély re sem 
iga zán va ló, ahogy a gye rek meg az asszony fé le na -
gyobb részt ilyen szô rû ál lat”26 
 

A fiúkra, tár sa dal mi hely ze tük nél fog va, a nô ké hez 
ha son ló tár sa dal mi sze rep lett oszt va: a fel nôtt fér -
fi tól függ és an nak alá ren delt. A fiúk azért rep re -
zen tál hat ták a nô ket a szín pa don, mi vel ha son ló 
tár sa dal mi sa já tos sá gok ban osz toz tak.  

Shakes peare el ját szott ez zel az Er zsé bet-ko ri kul -
tu rá lis szo kás sal: elô tér be he lyez te a tár sa dal mi ne -
met ke resz te zô sze rep osz tás (cross- gen der ca sting) 
gya kor la tát a sze re lem és vágy dra ma ti kus je le ne -
tei ben – olyan szi tuá ciók ban, me lye ket kor sza ka 
alap ve tô fon tos sá gú nak te kin tett a tár sa dal mi nem 
szem pont já ból. Shakes peare szá mos ko mé diá já ban 
a hár mas csa var esz kö zét al kal maz va hang sú lyoz -
ta a tár sa dal mi ne met ke resz te zô sze rep osz tás és a 
sze xua li tás vi szo nyát. Öt da rab ban (Két ve ro nai ne -
mes, A ve len cei kal már, Ahogy tet szik, Víz ke reszt és a 
Cym be li ne) a fô sze rep lô „nô” fiúnak öl tö zik. Shakes -

25 Idé zi Li sa Jar di ne, Still Har ping on Daugh ters, To to wa, NJ, Bar nes and Nob le, 1983, 40.  
26 Rutt kay Kál mán for dí tá sa, in Shakes peare összes mû vei, Budapest, 1961. 
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peare a fiú– nô cse ré vel fog lal ko zó da rab jai egy má -
sik sze xuá lis di na miz mus nak is ré sze sei – a fér fi ho -
 mo e ro ti ka rep re zen tá ció jáé. E sze rel mi ko mé diák 
transz vesz ti ta fiúkra fó ku szál nak, akik ero ti kus szi -
tuá ció ba ke ve red nek más fiúk kal vagy fér fiak kal. 
A szín pad nôt len sé gét a nôi test je len lé té nek el ha -
gyá sa és a sze xua li tás tes ti sé gé nek nyelv ben va ló 
rep re zen tá lá sa tá mo gat ta. A fiú–nô cse re a drag ben 
lé vô fiú ero ti kus ün nep lé sét ered mé nyez te, aki nek 
nyel ve ze te ero ti zál ta meg je le né sét. Az Ahogy tet szik -
bôl szár ma zó fen ti idé zet a tár sa dal mi ne me ket ke -
resz te zô sze rep osz tás és a ho mo e ro ti kus flör tö lés 
össze szö vô dé se ként is ér tel mez he tô. Az egyik szin -
ten ez a ka cér ko dás két fér fi kö zött ját szó dik: a fiú 
szí nész, aki Ro sa lin dát játssza, és a fiú vagy férfi, 
aki Or lan dót. Egy má sik szin ten egy el kép zelt nô, 
Ro sa lin da, flör töl Or lan dó val, mi köz ben úgy be -
szél ve le, mint ha ô is fiú vol na. Egy har ma dik szin -
ten a dia ló gus egy ud var lá si já té kot ír le, me lyet egy 
fiú és egy fér fi sze re tô ját szik, akik azt kép ze lik, 
hogy a fiú nô. Az idé zet szel le mes sé ge és csik lan -
dós sá ga kieme li a transz vesz ti ta fiú arra va ló kész -
sé gét, hogy sze xuá lis li a i son ban ál la pod jon meg egy 
má sik fér fi val. A fiktív „Nô” (Ro sa lin da-per szo názs) 
csu pán köz ve tí ti és kieme li a két fér fi flört jét.  

Shakes peare a transz vesz ti ta ka cér ko dást a né -
zô tér re is ki ter jesz ti. A Ro sa lin dát ját szó fiú szí nész 
tér vissza el mon da ni az epi ló gust, le lep le zi fiú vol -
tát és köz vet le nül a né zô té ren lé vô fér fiak kal kezd 
flör töl ni: 

 
„Kez dem a nô kön. A fér fiak irán ti sze rel me te kért 
lel ke tek re kö töm, ó, asszo nyok, hogy sze res sé tek 
eb bôl a da rab ból mind azt, ami csak tet szik: és az 
asszo nyok irán ti sze rel me tek ked véért … lel ketekre 
kö töm, ó, fér fiak, hogy le gyen kö zös örö mö tök a 
já ték az asszo nyok kal. Ha nô vol nék, csó kot kapna 
tô lem min de ni kô tök, aki nek tet szik a sza kál la és az 
ar ca és aki nek tisz ta a le he le te: és biz tos ra ve szem, 
hogy ahá nyo tok nak szép a sza kál la és jó az ar ca és 
tisz ta a le he le te, az most, hogy e szí ves kö szön tô 
után meg haj lok, én ne kem is min den jót kí ván.”27 

 
Egy, a he te ro sze xua li tás nak jut ta tott röp ke tisz te -
let adást kö ve tôen a fiú szí nész fiúként mu tat ko zik 
be; mégis to vább ra is megidé zi fiktív tár sa dal mi ne -
mét, hogy nô ként kö zöl je, meg csó kol ná a fér fiakat. 

Meg jegy zen dô, hogy a né zô té ren lé vô nôk irá nyá -
ban nem tesz ha son lóan ka cér meg jegy zé se ket – 
ôk va ló já ban csak azt a célt szol gál ják, hogy a fér -
fiak mint a vágy tár gyai elô tér be ke rül je nek. A sza -
kál lak, ar cok, édes le he le tek sze mér mes lajst ro ma 
után a fiú fiú szí nész ként pu ked li zik (ez egy a nôi 
tár sa dal mi nem hez tár sí tott cse lek vés), és tá vo zik. 
Az epi ló gus il luszt rál ja Li sa Jar di ne Still Har ping on 
Daugh ters cí mû mû vé nek ál lí tá sát: „ahány szor csak 
Shakes peare nôi per szo ná zsai fel hív ják a fi gyel met 
and ro gün vol tuk ra … az azért van, hogy fér fi és 
nem nôi vol tuk hoz kap cso lód jon a lét re jö vô ero -
tiz mus.”28 Shakes peare szín pa dá nak ho mo e ro ti kus 
vol tá ra to váb bi bi zo nyí té kok az azt öve zô pu ri tán 
ag go dal mak. A szín pad de ka den ciá ja el le ni pu ri -
tán tá ma dá sok gyak ran ki fe je zet ten er re a gya kor -
lat ra irá nyul tak. No ha a pu ri tán do ku men tu mo kat 
nem te kint het jük pár tat lan be szá mo lók nak, in for -
mál nak a kor szak ho mo e ro ti kus és nô gyû lö lô szo -
ron gá sai ról. Több fenn ma radt pu ri tán pré di ká ció 
a Mó zes V. köny vé bôl (22,5) szár ma zó idé zet re épí -
tett, amely meg tilt ja a má sik nem ru hái nak vi se le -
tét: „Asszony ne vi sel jen fér fi ru há za tot, se fér fi ne 
öl töz zék asszony ru há ba; mert mind útá la tos az Úr 
elôtt, a te Is te ned elôtt, a ki ezt mí ve li.”29 A pu ri -
tá nok ügyel tek a tár sa dal mi ne mek mi nél tel je sebb 
el kü lö ní té sé re és azoknak a he te ro sze xua li tás hoz 
va ló vi szo nyá ra. A pu ri tá nok fel je gyez ték, hogy a 
nôi sze re pe ket ját szó fiú szí né szek ho mo e ro ti kus 
reak ció kat vál tot tak ki a né zôk bôl, akik „vég ze tes 
sze re lem re ger jed tek a nônek öl tö zött Fiú Ját szók 
irá nyá ban, olyannyi ra, hogy sza vak kal, le ve lek kel 
es de kel tek hoz zá juk” (Hist rio- ma stix: The Pla y ers 
Sco ur ge or Ac tors Tragedie, 1632). Né hány pu ri tán, 
mint pél dául Phi lip Stub bes, sze rint a fiúk „szo do -
mi ták”, te kint ve „bu ja, csa lárd csók jai kat és öle lé -
sei ket” a szín pa don (Anatomy of Abu ses, 1583). No -
ha ezek a reak ciók té ve sen a nyelv he lyett a test ak -
cióit te kin tet ték az in ger lés for rá sá nak, és el te kin -
te nek a mû vi ség sze re pé tôl, mégis jeleznek egy 
ész re vé telt: a ho moe ro ti kus di na mi kát a kö zön ség 
szó ra koz ta tá sa vé gett al kal maz ták.  

Né hány tra di cio ná lis kri ti kus ugyanezt a meg -
fi gye lést fo gal maz za meg egy mû velt, iro dal mi kon -
tex tus ban, az esz té ti ka ke re tét hasz nál va a le gi ti -
má ció ér de ké ben. Har ley Gran vil le- Bar ker sze rint 
Sha ke pe a re szín há za „nôt len szín pa dot” ho zott 

27 Rutt kay Kál mán for dí tá sa, i. m.  
28 Uo., 20.  
29 Ká ro li Gás pár for dí tá sa.
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létre; a sze xua li tás fizi ká lis rep re zen tá ció já nak hiá -
nyá ra kon cent rál va az An to nius és Kleo pát rát így írja 
le: „a szex tra gé diá ja, egyet len sze xuá li san iz ga tó 
je le net nél kül”; to váb bá azt ál lít ja, hogy Shake -
speare fel fe dez te, hogy „a tra gé dia és a legerô tel je -
sebb ko mé dia iga zi nyers anya ga az ér zé ki kö tött -
sé ge ken túl ta lál ha tó”.30 Ez a faj ta ér tel me zés a csak-
 férfiak szín pad meg kö ve tel te for má lis vagy sti li zált 
já té kot hang sú lyoz va le gi ti mi zál ja a nôk el tá vo lí tá -
sát a szín pad ról és a transz vesz ti ta fiú ho mo e ro ti -
kus ter mé sze tét. Az ér ve lés azt bi zony gat ja, hogy 
ez a transz vesz tiz mus a szín pad mû vi sé gét fo kozta, 
elô tér be he lyez ve esz té ti kai ke re tét. A té zis tá mo -
ga tói gyak ran idé zik Goe the egy passzu sát, amely 
nôi sze re pe ket ját szó fér fiakról szól: „az imi tá lás 
esz mé je, a mû vé szet gon do la ta élén ken felidé zô -
dött (…) egy faj ta ön tu da tos il lú zió jött lét re.”31 Ez a 
szín pa di fér fi transz vesz tiz must esz té ti zá ló pat riar -
chá lis kri ti kai tra dí ció ugyanazok ra az alap el vek re 
épül, mint ame lyek alap ján az egy ház ki zár ta a nô -
ket: esze rint a nyil vá nos elôadá sok és a mû vé szi al -
ko tás meg fe le lô te re pe a cö li bá tust gya kor ló fér fi 
tár sa dal mi nem. Ami kor azt ál lít ja, hogy a nôi sze -
re pek fér fiak ál ta li ki sa já tí tá sa – ami a nyelv szim -
bo li kus rend sze ré re va ló át té tel ré vén kiolt ja a sze -
xua li tás fizi ká lis el ját szá sát – a szín ház esz té ti ku -
má nak for rá sa, a for mu lá ban az esz té ti ka a spi ri -
tua liz must he lyet te sí ti. Más ként szól va: az ér ve lés 
sze rint egy fiú Jú lia va la hogy esz té ti ku sabb, a szín -
ház gya kor la tát te kint ve köz pon tibb je len tô sé gû, 
mint egy nôi Jú lia. A tra gé dia és ko mé dia „az ér zé -
ki kö tött sé gein túl” ta lál ha tók, azaz a szí nész nôn 
túl, aki tár sa dal mi ne me ter mé sze té nél fog va ér zé -
ki. Ez az, amit Jan Kott ta lá lóan „Shakes peare ke -
se rû Ár ká di á já”-nak ne ve zett, ahol a fiú and ro gün -
nek sza bad sá gá ban áll a ho mo e ro ti kus flör tö lés szó -
já té kai val és tró pu sai val ját sza ni.32 

Iro ni kus mó don, a Shakes peare-rel fog lal ko zó, 
az utób bi év ti zed ben meg sza po ro dott fe mi nis ta ta -
nul má nyok nagy részt fi gyel men kí vül hagy ják ezt a 
gya kor la tot és a nôk kel szem ben kár té kony kö vet -
kez mé nyeit. Li sa Jar di ne ki vé te lé vel a kér dé ses kuta -
tók el sô sor ban a ko ráb bi fe mi nis ta kri ti ka gya kor la -
tá hoz, a szö veg nô ké pei nek ér tel me zé sé hez tart ják 

ma gu kat, és el te kin te nek at tól, hogy szí nész nôk szá -
má ra ti los volt azo kat be mu tat ni. Ez a kö ze lí tés -
mód nyil ván va ló az olyan cí mek alap ján mint 
Shakes peare’s Wo men, Co mic Wo men, Tra gic Men és 
The Wo man’s Part. In kább a szö ve get ol vas va, mint 
a gya kor la tot, e mun kák több sé ge a ko mé diák füg -
get len nô alak jai ra kon cent rál, szem beál lít ja ôket a 
tra gé diák ban sze rep lô nô ala kok ne ga tív ké pei vel, 
és Shakes peare nô áb rá zo lá sait a sa ját ko rát megelô -
zô nek, vagy ko rá nak leg jobb ja ként jel lem zi. No ha 
több könyv tar tal maz rö vid ré sze ket a fiú szí nészek -
rôl, csak ke vés ol vas sa a szö ve ge ket a tár sa dal mi 
nemet ke resz te zô sze rep osz tás kö vet kez mé nyei vel 
együtt. Sôt, né há nyan po zi tív fény ben lát ják a gya -
kor la tot: „Shakes peare azon ké pes sé gé bôl ered, 
hogy ké pes túl lép ni a tár sa dal mi nem mel kap csola -
tos ha gyo má nyos el vá rá so kon”; vagy „a nôi perszoná -
zsok fiú szí né szei rôl: nôt ját sza ni ön ma gá ban véve 
éret té tesz.”33 Ezek a fe mi nis ta kri ti ku sok nem de -
konst ru ál ják azt az erô tel jes nô gyû lö le tet, amely a 
fiú ját szot ta La dy Mac beth- ben ta lál ha tó, mi kor így 
szól „irt sá tok ki ben nem a nôt”34; nem ad nak szá -
mot a Víz ke reszt dup la ta ga dá sá ról, ahol két fiú ud -
va rol egy más nak, mi köz ben azt játsszák, hogy nôk.  

A gö rög kö zön ség gel szem ben Shakes peare-é 
bizo nyo san ma gá ban fog lalt nô ket és fér fiakat is. 
A kri ti ku sok, mint pél dául Gran vil le- Bar ker, azt 
sze ret nék el hi tet ni ol va sóik kal, hogy a né zô nôk job -
ban ér té kel ték a szín ház mû vi sé gét, ha Jú liát és daj -
ká ját egy fiú és idô sebb fér fi ala kí tot ta. A mo dern 
szín há zi ku ta tót ez ar ra kész te ti, hogy rá kér dez zen, 
ho gyan ér tet te a kor a nôi szép sé get, mi kor Kleo -
pát rát fiú ját szot ta. A nôk úgy ér zé kel ték a szín pa -
dot, aho gyan a pu ri tá nok is: ho mo e ro ti kus já ték -
ként? Vo y eu rök ké vál tak, akik Shakes peare fiúi nak 
flör tö lé sét néz ték? Ho gyan ér tel mez ték a nôk sa ját 
sze xua li tá su kat? Ta lán ar ra a kö vet kez te tés re ju tot -
tak, hogy e da ra bok üze ne te az, hogy a nôk csak 
fiúként sze xuá li sak. A tár sa dal mi ne me ket ke resz -
te zô jel me zek az Ahogy tet szik ben vagy a Víz kereszt -
ben ta lán ar ra bá to rí tot ták ôket, hogy azt gon dolják, 
a nôk csu pán fiúk ként ud va rol hat nak és bo csát -
koz hat nak sze xuá lis já té kok ba. Min de ne set re a ko -
mé diák be fe je zé seit nem ér tel mez het jük úgy, hogy 

30 Har ley Gran vil le- Bar ker, Pre fa ces to Shakes peare, vol. 1, Prin ce ton, NJ, Prin ce ton Uni ver sity Press 1952, 15.  
31 Jo hann Wolf gang Goe the, Goe the’s Tra vels in Italy, tr. and ed. Charles Lis beth, Lon don, 1883, 433–434.  
32 Jan Kott, Shakes peare our Con tem po ra ry, tr. Bo les law Ta bors ki, Lon don, Me thu en, 1965.  
33 Ma ri an ne L. No vy, Lo ve’s Ar gu ment: Gen der Re la ti ons in Shakes peare, Cha pel Hill, NC and Lon don, Uni ver sity of North 

Ca ro li na Press, 1984, 200.  
34 I. 5., Sza bó Lô rinc for dí tá sá ban. Az ere de ti ben: „un sex me”.
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a he te ro sze xuá lis há zas ság megerô sí ti a tár sa dal mi 
ren det; in kább azt erô sí ti meg, hogy Shakes peare 
szín pa dán a fér fiak össze há za sod hat nak, így hozva 
lét re a nar ra tív és dra ma ti kus zár lat ér ze tét.  

Mit imp li kál ak kor a fiktív nô Shakes peare-ben? 
A fiktív „Nô” itt nyil ván va lóan a fér fiak egy más közt 
foly ta tott cse ré jé nek tár gya ként tû nik fel: „a nôk, a 
je lek, a ja vak, és a pénz, mind egyik fér fi tól a másik -
hoz jut nak.”35 Ro sa lin da az Ahogy tet szik ben cse -
re tárgy, egy ho mo e ro ti kus öko nó miá ban. Csak 
azért kreál ták, hogy ré vén az Or lan dó val foly ta tott 
flörtö lés so rán a fiú szí nész azt játsz has sa, hogy ô 
Rosalin da, aki azt játssza, hogy fiú. A fikció azért 
szükséges, hogy ál ta la a ho mo sze xua li tás ta bu ját 
ki véd jék, a mû vi ség ér té ké re/a szín pad esz té ti ku -
má ra cse rél ve azt. Ez a fiktív „Nôt” a szín pa don az 
ero ti kus cserét meg könnyí tô áru cik ké te szi, sze -
xuá lis tárggyá, amely két sze xuá lis alany kö zött a 
ke res ke del met köz ve tí ti. Ta lán a cse re e szint jé nek 
vizs gá la ta kibô vít het né A ve len cei kal már értel me -
zé sét; itt a pénz, cse re és há zas ság nyil ván va lóan 
össze kap cso ló dik. Pél dául Por tia ap ja a lány ké pét 
a há rom lá di kó – arany, ezüst és ólom – kö zül va -
la me lyik be rej tette. Ké rôi nek a meg fe le lô lá di kát 
kell vá lasz ta niuk, hogy el nyer jék ôt és pén zét (a ké -
pe ré vén), vagy örök re cö li bá tus ba kell vo nul niuk. 
A nô ké pe vol ta kép pen egy köz le ke dô edény be van 
he lyez ve: a fér fi a nôi kép cse ré je ré vén va ló sít hat -
ja meg a ne mi sé get, vagy nôt len sé get kell vál lal nia 
– ez a szi tuá ció az Er zsé bet-ko ri szín pad kö rül mé -
nyei re reflek tál.  

Shakes peare szín pa da a köz pon ti szo ron gá so -
kat és a kor szak sze xua li tás sal és nôi tár sa dal mi 
nem mel kap cso la tos kód jait ját szot ta el. Rö vid idô -

re a szín pad olyan kul tu rá lis konst ruk ciót kí nált, 
mely lát szó lag a mû vi ség biz ton sá gá ban rej tet te el 
eze ket az ele me ket. A fiú szí nész el játsz hat ja az átöl -
tö zés ben (cross-d ress) az erô tel jes, de alap ve tôen 
füg gô vi szony ban lé vô sze xuá lis tárgy sze re pét. 
E szín pad nôt len sé ge és a fiú füg gô sé ge bár mi fé le 
va ló di ha ta lom és ve szély nél kül biz to sí tot ta a nôi 
sze xuá lis tár gyat. A va ló di nôk lát ha tat la nok voltak 
az egy há zi hi va ta lok ban, az is ko lák több sé gé ben és 
az át la gos szín há zi elôadá sok ban. Ez a megol dás, 
mi kor a spi ri tua li tás töb bé már nem tar to zott a ka -
to li kus egy ház fenn ha tó sá ga alá, kez dett meg gyen -
gül ni. A pu ri tá nok elô re tö ré se meg tör te a nôt lenség 
szo ká sát. A szín há zak be zá rá sa el tá vo lí tot ta a mû -
vi ség biz ton sá gát. A fiúk töb bé nem rep re zen tál ták 
a nô ket – a nôi tár sa dal mi nem fikcióját va ló di nôk -
re kezd ték al kal maz ni. A nôk el nyo má sát szol gá ló 
kul tu rá lis fikci ók ve zet tek a bo szor kány ül dö zé sek -
hez, ahol iga zi nô ket öl tek és kí noz tak meg tár sa -
dal mi ne mük fel té te le zett bû nei miatt. A szín há zak 
új ranyi tá sa kor a szí nész nôk játsz hat ták a nôi szere -
pe ket. A szí nész nôk szín pa don va ló meg je le né se -
kor obsz cén ko mé diák és bu ja tör té ne tek kezd ték 
ural ni a szín há za kat. A nôi tár sa dal mi nem fikci ója 
koc ká zat nél kül a va ló di nôk re író dott. Ez a korszak 
volt a szûz Athé na is ten nô tôl (és a szûz Er zsé bet 
ki  rály nô tôl) a XX. szá zad szex is ten nôi hez va ló át -
me net ide je. A nôk sem így, sem  úgy nem lép tek 
ki a fér fiak kö zött cse rélt áru cikk sze re pé bôl.  
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