
ként viselkedő hős tragédiája. A klasszikus
drámai vétség ebben a gesztusban volt:
Tarczynak adott fegyvert, de a Bizottmány
vezetője lett „az új konstellációknak
megfelelően".

A dráma befejező képében működésbe
lép az a mechanizmus, mely nem engedi,
hogy osztálya ellenében „különcként"
viselkedhessen.

Drámai végzet és öngyilkosság

A színtér: Teleki pesti otthona, annyi év
után saját dolgozószobája. Orczyné röpke
látogatása, Tisza és Podmaniczky
korrekciós kéréseiről való vita, majd
Karlowitz ajánlata után Teleki egy go-
lyóval vet véget életének.

Ki húzta meg a ravaszt Teleki piszto-
lyán?

Az életben az öngyilkosság mindig
megrázóbb, mint a természetes halál.
Nekünk is szembe kell néznünk a „miért
tette ?" kérdéssel. Halálba menekül - már
ez is kifejez valamit az öngyilkosság
lényegéből. A történelem, de a hétköz-napi
élet is ismer teátrális öngyilkosságokat,
amikor a menekülő nemcsak lezárni akarja
élete problémáit, de felhívni a világ
figyelmét arra, hogy ezek megold-
hatatlanok. A gesztusnak szinte kultikus
jelentése is van: áldozatvállalás, üzenet.
Széchenyi vagy a két Teleki öngyilkos-
ságát politikai demonstrációs jellegük
miatt mint a magyar sorstragédia jelképeit
tekinthetjük. Ezekben a politikai én-
áldozatokban az öngyilkossá lett hős
lelkiállapotát, azt a bizonyos kritikus
pillanatot kevésbé kutatjuk.

Ha a tragédiaíró kezét nem kötik az
egzakt történelmi tények, a hős jellemé-
ben és a dráma szerkezetében fölépítheti
azokat a motívumokat - tragikai vétséget,
végzetes véletlent (Othello tőrdöfése egy
gyilkosságot mos le, Rómeó méreg-pohara
a félreértés, vakvéletlen, szerelmi
szenvedély, önvád sokszoros összjátéka) -,
melyek elég erősek ahhoz, hogy az ön-
gyilkosság drámailag is indokolt legyen, s
ne csak a pillanatnyi diszpozíció döntsön a
halál mellett.

Illyés a dráma ívét a drezdai elfogástól a
pisztolydörrenésig úgy szerkesztette meg,
hogy arra a ravaszra Tisza is, Podmaniczky
is, Batthyányné is rátette a kezét. Németh
László Széchenyijében Goldmark doktor,
Illyés A különcében Karlowitz az utolsó
csepp a pohárban. Ők kimondják a
kimondhatatlant, Goldmark a „szerep"-ről,
Karlowitz a hatalomról.

A végzetes ebben a játszmában az volt,

hogy Karlowitznak „szinte" mindenben
igaza volt. A nemzetközi helyzet és a
politikai porond képviselőiről való véle-
ménye nem sokban különbözött Teleki
saját gondolataitól - de a következtetést
Karlowitz vonta le Teleki helyett. Rész-
igazságokkal meg lehet ölni az igazságot.
Karlowitz torzító tükrében igazságré-
szecskék állnak össze iszonyatos valóság-
mozaikká - s egy osztálya árulásán fel-
sebzett, felzaklatott lélek borzadva meg-
hátrál a kilátástalan harctól-élettől. Kar-
lowitz az ördögi kísértést hozza, a min-
denkori nagy csábítás bravúros megfogal-
mazása. A Tragédia Ádámja érezhet va-
lami hasonlót felébredése, a Lucifer mu-
tatta világ megismerése után. Mikor
Madách a Tragédiát írta, a kor másik
tragédiaírója, a Kegyenc szerzője, pisztoly
után nyúl. Az emberiség sötét küzdelmeit
felvonultató Madáchnál „az élet küz-
delem, / S az ember célja e küzdés maga".
Teleki nem látja a reménysugárt, a tragé-
diaíró helyét rég elfoglalta az aktív poli-
tikus, és ahol a politikus úgy érzi, meg-
bukott, a tragédiaköltő már nem siethet
segítségére.

A különc közvetlen magyarázatot az
öngyilkosságra nem ad. De a kiváltó
okokat olyan mesterien építi, mintha
történelemtől független drámai hős út-ját
rajzolná. Osztálya különccé lett tagja
osztálya bűneiért vezekel. S bár Illyés jól
él a színpadi hatáskeltés eszközeivel, itt
nem zuhan le teátrálisan a függöny a
pisztolydörrenés után. Nem engedi, hogy a
nézőtér felvonásvégi tapsban oldódjék fel,
mintegy kilépve a dráma teremtette hatás
alól. Dermedt csendben át kell éljük a
történteket, várunk, hosszú perceket, majd
a külső világ jelentkezik: dörömbölés a
bezárt ajtón, reccsenés, az ajtó betört, és
Orczyné zokogása után: „És én most
minek élek? S ti mind? S az egész világ ?"
- zuhan csak le a függöny.

Száz év múlva a költő sikoltja Orczy-
néval: hogyan éljünk, hogy a nemzet ne
vesszen el? „Én, aki egy földrelapult ház
végéből / állok fel, a világ forró mélysé-
géből, / félve nézek körül, remegve szí-
vemben / most sejteni merem, hogy ki-
szemeltettem", hogy „törzsem jajait elre-
csegjem" „ezrediziglen e földbe gyöke-
rezve."

A különc mind Illyés Gyula drámaíró-
művészetében, mind a magyar dráma tör-
ténetében egy korszakot összegez és zár
le. Mondanivalójának hitelét a költő,
színpadi hatását a drámaírás eszközeit,
mesterségét oly biztonságosan kezelő
színpadi szerző teremti meg.

MÁRIÁSSY JUDIT

Panurge kalandjai

Ült a néző a Körszínházban, és nevetett. Ül
a néző a Thália Színházban, és nevet.
Fejcsóválva olvassa - ha ugyan olvassa - az
elmarasztaló kritikákat arról az elő-adásról,
mely neki olyan jó mulatsággal szolgált.
Hát ezeknek az ítészeknek már semmi sem
elég jó? Kazimir Károly, illetve a
Körszínház „úgy látszik, szükség-szerű
Ellenségeinek" tábora (ahogy a rendező
egy el nem küldött levélben őket
aposztrofálta) tovább gyarapszik, és min-
den kákán csomót keres ? Miből faragták
ezeket a színibírálókat, hogy az aranyos
előadáson is gondolatokat meg hűséget
kérnek számon, amikor maga a szerző sem
vette komolyan művei hetivásári sikerét,
még I. Ferenc király elismerését sem, s
akiről több irodalomtörténész állította
egykoron, hogy akárcsak Balzac, első
könyveit pusztán a pénz kedvéért írta?
Miért akarnak hát pápábbak lenni a
pápánál ? Ők ne éreznék azt, amit a nézők
zöme örömmel fogad, hogy a színpadról
olyan kedves malackodást, vaskos kiszó-
lásokat hallhat, melyeket munkahelyen
ritkán, vendégségben soha, a gyerekek
jelenlétében odahaza pedig végképp nem
lehet kimondani? S nem örvendeznek
afölött sem, hogy aki „ott fent" a nemi
szervek működéséről, a böffentés és szel-
lentés kellemességéről, bélműködésről,
emésztésről tréfálódzik, nem holmi hu-
morista, hanem ellenőrizhetően maga
François Rabelais mester, a tudós orvos és
humanista? Az a klasszikus, akinek két
ugyancsak klasszikus hőse Gargantua és
Pantagruel (tháliául Gargantüa és
Pantagrüel) egyenes leszármazottja ama
Bujáncnak, akinek nyírfából volt a here-
zacskója, és tölgyfából a hímvesszeje, s ki
maga az óriások nemzetségének hu-
szonnegyedik sarja volt (elei közt a köz-
ismert Atlaszt és az általa nemzett Góliátot
is felfedezhetjük).

Az óriásokat színházban megjeleníteni
természetesen nem lehet. Az első részben
virgoncan komédiázó Bitskey Tibor és a
mindkét részben kissé komor Nagy Attila
legfeljebb a bábszínház apró bábui tár-
saságában jeleníthetné meg hitelesen azt a
Gargantuát, akinek egyetlen odvas fogában
a király ellenségeinek egész ármá-



diája elfér. De hát a szerző is, akárcsak a
rabelais-i kalandvilágban és irodalomtör-
ténetben járatlan néző, leginkább az emberi
Panurge-ra figyel, az ő huncutságában,
tétovaságában, szemtelenségében és
elgyávulásaiban fedezi fel önnön esendő
lényének mesebeli tükörmását. Ez a Pa-
nurge pedig - tessék utánalapozni a
könyvben - viszonylag igazán ép bőrrel
úszta meg az átdolgozást; Kozák András
szokatlanul derűs és könnyed alakításában
épp oly kevéssé konzekvens jellem s épp
oly bájos hóhányó, mint az eredeti. Már a
bemutatkozásával megnyeri a néző
rokonszenvét, és itt aztán a kritikus se
kötözködhet Kazimir Károllyal. Panurge
angolul, németül, olaszul, csehül karattyol,
amidőn színre lép, holott anyanyelve,
akárcsak az óriásoké, természetesen
francia. Ez a bolondos bemutatkozás tényleg
a szerzőtől származik. Rabelais ugyan egy
ráérősebb korban s főként „ráérősebb"
műfajban, az epikában jóval több nyelv
paródiáját fogalmazta meg (így görögül,
héberül, arabul, flamandul, dánul, sőt
baszkul is halandzsáztatja a habókosan
nagyképűsködő ifjoncot), ám a lényeg és a
poén megmaradt: Panurge - magyarul:
Fortélyos - anyanyelve a színpadi revü
szerint éppúgy „frantzia" isten
kegyelméből, mint ama cafrangos ruhájú,
előkelő tartású idegené, akivel a könyvben
Pantagruel Párizs város falain kívül
sétálgatva holtomiglan szóló barátságot
kötött.

Panurge néhány valódi csínytevését is
az eredetiből léptették át színpadra, így
például a zordan erkölcsös párizsi dáma
csúful tevésének történetét, akit az eluta-
sított Panurge alaposan megleckéztet a
templomban, midőn ruháját egy tüzelő
szuka bizonyos testrészének szétszabdalt
darabkáival keni meg szenteltvíz helyett. A
büntetés bizony szigorú, mert a nemes
hölgyet ezután kankutyák falkája vizeli le,
és kergeti végig a templomon s az utcán.
Mindez ugyan olvasva ízesebb, színpadon
pedig előadhatatlan, de itt sincs ok a
kötözködésre, végtére mindent elmesélnek
nekünk a szereplők, méghozzá jópofán
mesélik el; akinek épek a ne-vetőizmai, az
dűlhet a nevetéstől. Egyesek azt
nehezményezik, hogy kerülnek a
Gargantüa és Pantagrüelbe Faludy György
Villon-átköltésének sorai. A Pantagruel
címen megjelent első magyar kiadás, a
nagy egészből fontos részleteket tömörítő
Cserépfalvi-kötet fordítója is Faludy volt,
az átdolgozás az ő szövegeit is fel-
használta. A másik vád: mit keres Rabelais
ürügyén a jóízű zabálások, kettyin-

tések, ivászatok „képsorában" a kínai
kulturális forradalom, illetve Mao Cetung
kultusza, s mit a népesedéspolitikáról el-
ejtett néhány mondat meg a tegnap még
divatos sztriptíz? De hiszen a világiroda-
lomnak ez az alapkönyve is tele van - má-
ra jobbára érthetetlen - aktuális történelmi
célzással, egésze pedig határozottan állást
foglal a tizenhatodik század gazda-sági
jelenségeit és szellemi áramlatait illetően.
Hol hát a megszentségtelenítés?

Vagy az nem tetszik a fanyalgó kriti-
kusoknak, hogy a hősök végül a Nagy
Butykostól, más néven az Isteni Flaskától
kérnek orákulumot, és benne lelik meg
békességüket és tiszta örömüket?

A többes számban fogalmazott kérdé-
sekre csak egyszemélyes választ adhatok.
Senki sem fogadott fel prókátorának, rá-
adásul nem is minden ellenvetéssel értek
egyet, a háborgás hevét meg sokallom.

Nekem bizony nem szolgált örömömre a
Nagy Butykos, a happy end, melyet
kínosan festett alá Beethoven és Schiller
örömódája. Nem azért nem tetszett, mert
hűtlen Rabelais-hoz, hisz e feszélyező
zenei betéttől eltekintve nem is az.

A tizenhatodik században bizony me-
részség kellett hozzá, hogy valaki, akár
álnéven, Alcofrybas mesterként, szent-
séggé emelje a földi gyönyörök flaskáját,
hogy a protestánsok ellen folyó vak-hitben
fogant irtóhadjáratok, az inkvizíció, a
túlvilágról fecsegő, vagyont gyűjtő
egyházfiak prédikációival szembeállítsa a
szeretkezés, az evés-ivás, és nem mellesleg
a humán gondolkodás dicséretét. Ha az
átdolgozás szolgaian vagy legalábbis a
jótanulók irodalmi hűségével nyúl a
rabelais-i kincshez, nem volna vitám a
befejezéssel. Csak hogy nem vagyok zord
filosz, tehát megbékélnék a klasszikus

Kozák András (Panurge) a Gargantüa és Pantagrüelben
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ű aktualizálásával, ha az átmenti ko-
unkba a francia mester szellemének bátor-
ágát, aktualitását, játékon is átcsillogó
zilárd hitét.
De vajon miféle bátorság kell ahhoz
a, a sört-bort-pálinkát oly nemes buz-

alommal vedelő Magyarországon, hogy
ihirdessük, borban az igazság? A mo-
ikban csak nemrég aratott megérdemelt
ikert egy magyar filmvígjáték, mely bát-
an teszi gúny tárgyává az eszem-iszom
úlméretezett kultuszát. Ezt ma és itt
icsőíteni nem egyéb, mint szövetséget
ötni a szellemi kényelemmel, a falvédős
ispolgári örömökkel, koccintani a min-
en nyelvi és testi sztriptízért hálás kis-
orúsággal. Szó, mi szó: ott, ahol még
a is az a tan járja, hogy mi kommunis-

ák „különös emberek" vagyunk, s ahol a
óllakás, a jó közérzet, a szerelem és a
áték szabadságát ez idő szerint is a múlt
sökevényének vagy revizionista demo-
alizálásnak ítélik, ott bizony szellemi
aditett volna Rabelais-val hirdetni a testi
röm dicséretét; az lett volna - bár aligha
ap színpadot - ugyanez huszonöt évvel
zelőtt hazánkban is, amikor éppen a jö-
őre szegezett tekintettel húztuk egy
yukkal szorosabbra a nadrágszíjat, és a
munkások kérésére" munkanappá nyil-
áníttatott karácsony második napja.

De most? De itt? Örüljünk annak, hogy
a maoizmus ezidén alaposan meg-kapta a
magáét az egri szabadtéri szín-padon és
Gargantüa meg Pantagrüel ürügyén?
Ennyire ne volna semmi söpörnivalónk a
saját házunk táján? Félre-értések
elkerülése végett: nem holmi ellenzéki
betoldást vagy nonkonformista hevületet
hiányolok én a szabadon kezelt
szövegből, hanem az érvényes és az egé-
szet szintézisbe foglaló gondolatot.

„A legjelentősebb rendezők egyben
költők, muzsikusok, képzőművészek is
voltak. Képzeletükben legalábbis. Min-
den mű másfajta rendezőt igényel. Má-
sok az alapkövetelmények. Azonosulni
és újjászületni, inspirálni és megalkudni,
látni és láttatni, fájdalmat okozni önma-
gunknak is, hogy az öröm teljesebb le-
gyen." Ezt Kazimir Károly írta öt évvel
ezelőtt. Hát ebből a Rabelais-revüből
pontosan az azonosulás és az újjászületés,
a megszenvedett rendezői alkotás, az új

mű által megkövetelt megújult képzelet
hiányzik. Vagy finomabban szólva: ke-
véssé jelentkezik.

De hiszen az is aktuális tett, ha valaki
Rabelais-ra irányítja a néző, a potenciális
olvasó figyelmét, mondhatná az a közön-
ség, mely - nem győzöm ismételni - ál-
talában csakugyan jókat nevet az előadá-

son. Nos, lehet, hogy az Isteni színjáték

után néhányan elővették Dantét, a Kalevala

után valóban sokan kezdtek érdeklődni a
finn mondavilág iránt, de hogy a
Gargantüa és Pantagrüel nem a könyvtárak
felé mutat, az bizonyos. (A könyv melles-
leg az üzletekben hiánycikk. S ha nem
volna az ? Bizony nehéz textus, szűzszemű
olvasót aligha avat művelt olvasóvá.)

Sokan hányták Kazimir Károly szemére,
hogy az előadás túl sok effektust
alkalmaz, hogy látványosságában és tö-
redezettségében inkább varietészínpadra
való. Ezt nem hiszem. Hogy ismét egy
filmre hivatkozzam, melyet sajnos a kel-
leténél kevesebben ismernek, az 1789 című
zseniális alkotás, a francia Théátre du
Soleil lenyűgöző történelmi „revüje"

dokumentálja a legmeggyőzőbben, hogy a
színpad mindent felhasználhat a művészi
igaság szolgálatában, joga van emel-
vényről emelvényre rohantatni a színészt,
át a nézők tömegén, joga van elvontnak,
nyersnek, romantikusnak és elidegenítő-
nek lenni egyszerre, helyettesíteni színészt
bábbal és bábot színésszel, joga van még
ahhoz is, hogy ne szabályos, írott drámát
adjon elő, hanem szónoklatokból,
történelemkönyvekből, doku-
mentumokból, királyi rendeletekből szab-
dalt montázzsal közvetítse igazát. De
csakis, ha tudja, mit akar, ha a mozaik
kockáiból összeáll az egész. A mondandó.
A gondolat.

Kazimir inspirációról és megalkuvásról
is elmélkedett idézett írásában. Rendezői
inspirációban voltaképp nincs is hiány a
Gargantüa és Pantagrüel előadásában.
Szellemesek a díszletek, a kellékek zöme
is. Néhány színész, elsősorban
Esztergályos Cecília tonzúrás barátként, a
végre játékba feledkező Kozák András és
a maga egyéniségét a kissé elszürkített
János barát figurájában is színesen kama-
toztató Szirtes Ádám szemlátomást élvezi
a nem csekély fizikai teljesítményt
követelő revüt. És élvezi, színezi Schubert
Éva, Komlós Juci, Lengyel Erzsi, Bitskey
Tibor is, néha még a színészi méltóságát
cipelő Nagy Attila se vonja ki magát a
bolondozásból. Drahota Andrea pedig
szép. A többiek buzgalommal látják cl
meglehetősen nehéz feladatukat. Mindez a
rendezőről szól elsősorban. Az
inspirációról.

De a megalkuvás is érzékelhető. Még-
hozzá nem a Körszínház vagy a Thália
térbeli adottságaihoz való alkalmazkodás-
ban, nem csak abban, hogy óriást ember-
színpadon még gólyalábbal se lehet hi-

sztergályos Cecília a Rabelais-előadásban (MTI fotók)



telesíteni, inkább a Kazimir-féle néptanítói
szerep feladásában. Már a Bal 4-es pá-

holyban is feltűnt, hogy ez az eddig
elkötelezettnek, csaknem didaktikusan
pártosnak, a színház költészetét a műve-
lődésnek olykor alárendelő, de ennek
ellenére - vagy inkább éppen ezért -

tiszteletreméltónak ismert, sajátos rende-
zőegyéniség mintha új vizekre evezne. A
közönségsiker óceánja felé. Mert hogyan is
egyeztethetnénk össze a régi Kazimirral a
jóságos nagybácsivá avatott Rákosi Jenőt,
a megható Fedák Sárit és a már-már
művészmártírrá magasztosult bohémet,
Beöthy Lászlót? S hogyan simulna a
tegnapi Kazimir életművébe az unalmas
narrátorrá degradált Rabelais figurája s az
egész gondolattalan vigasság Gargantüa és
Pantagrüel álnéven?

Minden művésznek kötelessége rendre
újjáteremteni saját világát, eszközeit,
gazdagítani kifejezésmódját. Nem köte-
lessége, de a színháztörténet szerint még-
sem egyedi jelenség, hogy olykor ne a
közönség előtt, hanem a közönség után

fusson. Mert akad-e színházi ember, akinek
nem a taps jelenti a legszebbik zenét ?

Csakhogy a kishitűekkel ellentétben,
mint azt az említett francia társulat és
néhány sikerült Kazimir-produkció is
bizonyítja, ez a zene „bejön" akkor is, ha a
produkció művészi erejével és nem
egymásra zsúfolt attrakciókkal, vagyis nem
mindenáron próbálja kivívni a sikert.

Merre vezet tovább Kazimir Károly
útja? Komoly kérdés. Komoly válaszra
váró.
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Attikai ég alatt

Két Euripidész-dráma Gorsiumban

Sok alakja van az isteninek,
sok nemreméltet is végre segit;
és mire várunk, az sose jő cl,
mig a sosemvártnak utat nyit a sors;
igy ért ime ez is a célhoz.

(Devecseri Gábor fordítása)

A mindenható véletlen uralja a világot,
kiszámíthatatlan akaratú isteneknek ki-
szolgáltatott, megkínzott lények Euripi-
dész tragédiáinak hősei, még az olyan
szerencsés kimenetelű, derűsebb hangvé-
telű drámákban is, mint a most Gorsium-
ban bemutatott kevéssé ismert Helené és
Alkésztisz.

Hová lett már a két fiatalabb pályatárs-
nak, Aiszkhülosznak és Szophoklésznek
az istenek igazságosságára és a polisz
szent törvényeire épülő szilárd biztonsága,
amelyben az elbukó hős tragédiája végső
soron a világot kormányzó áldásos erők
igazolása. Euripidésznél már meg-inognak
ezek a pillérek, bonyolultabb,
ellentmondásosabb kép fogad. Nehéz,
talán lehetetlen is ma már egyértelműen
megtalálni a hatalmas életművében meg-
nyilvánuló, egymásnak ellentmondó filo-
zófiai gondolatokhoz a biztos kulcsot.
Műveiben az új mondanivaló szétfeszítette
a már kialakult, készen kapott kereteket;
nehezen is tudott áttörni, érvénye-sülni. A
körülötte szőtt legendák és hiteles adatok
közül annyi bizonyos, hogy a hozzá közel
álló kortárs természettudó-sokat,
filozófusokat „istentagadás" vádjával
perbe fogták; volt, akit csak Periklész
közbenjárása és a menekülés mentett meg
a halálos ítélettől. A drámaköltő maga is
Athéntól távoli menedékhelyén fejezte be
életét. Tudunk olyan művéről, amelyben a
közvélemény nyomására az előadhatóság
érdekében változtatott meg felháborodást
keltő, „eretnek" kitételeket. A felvetett
megoldhatatlan problémák megoldásai
közül melyikben hitt valóban, melyik a
fenyegető kényszer szülte
kompromisszum? Ki mondja meg?
Évezredes a vita. A kétely viszont egyér-
telmű. „Nem áll szilárdan semmi, mert a
sors ilyen", a létbizonytalanságban magára
maradt ember küzd személyes
boldogságáért, emberségéért.

E két műben nem az önmagukat és

szeretteiket őrjöngve pusztító tragikus
Euripidész-hősnők jelennek meg, hanem a
mindennel dacoló hitvesi hűség, a meg-
feszített akarattal a földi boldogságért
küzdő Helené, és a férjéért végső önfel-
áldozással halált vállaló Alkésztisz, az
elmúlást túlélő erkölcsi nagyság magasz-
tosul fel.

A jövő kifürkészhetetlen, szertefoszlott a
régi babona; jóslás, jövendölés mit sem
segít. A miértet és a jövendőt halandó nem
fürkészheti ki. Küzdj azért, ami az ember
birtokában marad: eszed, emberséged, „a
tétlent máglyaláng se gazdagítja még,
legjobb jós a tetterő s józanság"

(Helené,

Kerényi Grácia ford.). Ez akár mottója is
lehetne a Helené című különös drámának,
amely szinte szembe-tűnően példázza,
hogy a még kötelezően hagyományos
mítosz már csak burok, meghökkentő
szabadsággal kezelt alap-anyag az új
mondanivaló megfogalmazásához, a
szélsőséges szituációkba sodort tragikus
sorsú, bűntelen emberek maga-tartásának
elemzéséhez.

A Helenében a trójai háborút előidéző
„szép Heléna" mítoszának a közismerttől
merőben eltérő, végsőkig „meg-csavart",
tökéletes ellentétébe fordított változatát
látjuk. Helené, Léda végzetes szépségű
leánya, itt nem a birodalmakat romba
döntő hírhedt céda, hanem az egy-mással
hadakozó istenek manipulációjának
bábjaként bűntelenül megrágalmazott
áldozat. Trójába, Parisz királyfi ágyába
sohasem került, hanem Zeusz parancsára
titkon a távoli Egyiptom földjére hozta
Hermész, ahol a király, Theoklümenosz
szerelmi ostromát szilárdan állva,
szabadulásának egyetlen reményeként
várja vissza férjét, Menelaoszt.

Trójába valódi Helené helyett csalóka
mását küldte Héra. Ezért a „szánalmas
ködképért" rombolták le porig Tróját, és
pusztult el végül a győztes görög hadak
színe-java is. Az értelmetlen, céltalan
pusztítássá leleplezett, „deheroizált" há-
ború olyan dermesztő, mintha századunk
cinikus hangú kiábrándultságával Girau-
doux vagy Shaw vette volna a tollára. A
felületes szemlélő esetleg arisztophanészi
hangra vagy plautusi mítoszparódiára is
gondolhat, mégsem erről van szó az antik
drámában. Az abszurd szituációban
bűntelenül sorsüldözött emberek küszkö-
dését, töretlen helytállását látjuk, anélkül,
hogy az isteni csodával megvalósuló
szerencsés kimenetel teljesen feloldaná az
okozott szorongást.


