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ELROMLOTT ROMÁNC
TROILUS ÉS CRESSIDA-OLVASAT

Mondd, Apolló, Daphnéd szivére: mi
Cressida, s Pandarus, s mi mik vagyunk?

(I. 1.)

Dalolj a szerelemről: ez a szerelem
még valamennyiünket tönkretesz.

(Ill. 1.)
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A Troilus és Cressida története két mondatban
összefoglalható. Fiú szereti lányt, lány szereti
fiút. Lányból kurva lesz, fiúból mizantróp tucat-
katona. Közben háborúznak, szerelem és becsü-
let dolgairól vitáznak, bosszút esküsznek (erről
később megfeledkeznek), élik az életüket. Kevés
Shakespeare-dráma van, amiben mindenki ilyen
jól érzi magát. „Jó muri" - ezt ugyan nem az
életre, hanem a háborúra mondják, de Trójában,
ahol hét éve háborúznak, a kettő egyet jelent. És,
úgy tűnik, egyik sem éppen kellemetlen. Mi is
remekül szórakozunk, hisz kabarétréfák és mű-
fajparódiák váltakoznak látványos színpadi
gegekkel. Két lábon járó karikatúrákat látunk.
Csupa hálás szerep. Az utolsó két felvonás ugyan
kissé ízléstelen - mégiscsak nyílt színen csinál-
tak kurvát egy édes kislányból és acsargó gyil-
kost egy tiszta királyfiból. A Romeo és Júlia
megnyugtatóbb volt.

A végére ügyel Shakespeare. Ez bohóctréfa,
nem tragédia. Nem hal meg senki. A világ tovább
forog, egyszerűen csak nem tűrte meg a szerel-
meseket. De nem is tett ellenük semmit. Elég volt
hozzá a két szerető szív. Cressidát senki sem
kényszerítette arra, hogy megcsalja Troilust.

Mielőtt könnybe lábadna a közönség szeme,
Shakespeare még hátulról ledöfet egy mellék-
szereplőt, aztán befejezi a darabot. De nincs le-
zárás. A nézők a sok szörnyűség után nem tér-
hetnek meg az igazság és az erkölcs képvise-
lőjéhez. Nincsen Escalus, veronai herceg, nin-
csen, aki imát mondana a halott felett, még halott
sincs, senki sem mondja ki, hogy tragédia tör-
tént. Ha nincs tragédia, nem jár erkölcsi megtisz-
tulás sem. Shakespeare megfoszt minket a ka-
tarzishoz való jogunktól, viszonyítási alap híján
pedig saját morálunkban sem hihetünk. Kit
könnyeznénk meg? Egy szajhát? Egy neurotikus
katonát? Egy nárcisztikus és hazug Grál-lova-
got? Egy kerítőt?

Nem tudjuk, mit gondolt Shakespeare, amikor a
Troilus és Cressidát írta. De azt a lelkiállapotot
ismerjük, amikor valaki minden eddiginél söté-
tebb rosszkedvében kezd el viccelődni...

Nem szükséges részletezni a minden egyes so-
ron átütő kiábrándulást és megvetést; azt, hogy a
háborút egy szajháért indította a felszarvazott
férj, s ezzel mind a görögök, mind a trójaiak
tisztában vannak; hogy a harcoló felek akkor

mennek ki a csatatérre, amikor kedvük tartja;
hogy a vezérek annyira jelentéktelenek, hogy
még rangjelzésről sem ismerik fel egymást; hogy
a görög mitológia legnagyobb hérosza fiúszere-
tőjével hentereg az ágyban - s hogy egyáltalán,
mindenki annyira hiú, hogy az egész háborús
helyzetet személyes hatalmuk és privát bosszú-
hadjárataik érdekében tartják fenn alárendeltjeik
kisszerű manipulálásával. Es persze a jó muriért,
ami a csatatéren várja őket ebben a kedélyes kis
háborúban. Ha kimennek a csatatérre.

Érdemesebb kezdetként Troilus és Cressida
sorsának fordulópontjait számba venni. Cres-
sidát könnyű született szajhának elkönyvelni, hi-
szen első megszólalásai, ezek a serdülőkori, még
felfedezésszámba menő fejtegetések női prakti-
káról és szerelmi számításokról így is olvasha-
tók. Ráadásul ebből kiindulva átváltozása sem
olyan váratlan. De nem érdemes őt így olvasni.
Ha Cressida született szajha, és nem a tör-
téntektől válik azzá, nem sok értelme van a
darabnak. A szerelmes éjszaka
előttiviselkedésére egyszerű a magyarázat:
tizenhét-tizennyolc éves kora ellenére
különlegesen okos és művelt, rafinált leány, aki
már majdnem mindent tud a szexről és a
férfiakról (legalábbis azt hiszi). Még ártatlan, s
majdnem mindegy, ki veszi el ártatlanságát - csak
vegye már el valaki. Troilus persze tetszik is
neki.

Cressida alapvetően bájos jelenség a darab
kezdetén. Egy modern, intelligens lány esetében a
„már mindent tudok, de még nem tudom, milyen"
érzete sürgető vággyá erősödik; Cressidát
érzékei is, tapasztalathiánya is sürgetik, hogy
lefeküdjön Troilusszal. Látni való (és köz-

tudott), hogy Troilus is szűz, Cressida tehát mind-
végig megőrizheti helyzeti előnyét. Ráadásul
még nevelhető, a Trójában fellelhető fásult mili-
tánsoknál mindenesetre emberibb típus. Kezdet-
nek megteszi. Ez persze nem jelenti azt, hogy
Cressidában „érlelődik a szajha" - Troilus szép és
kedves fiú. (A darab végén megjelenő, ideg-
összeroppanás szélén álló katona egyébként is
ilyen előzményt követel.) S hozzá éppen elég
vakmerő, tele ifjonti hévvel, ezt a trójai hadita-
nácsban is megállapítják; bele lehet szeretni min-
den „hátsó szándék" nélkül.

Cressidát a harmadik felvonás második jele-
netében tulajdon nagybátyja löki Troilus karjaiba.
Amikor a nagybácsi még szavatol is a lányért, a
fiú hasonló adok-veszek hangnemben válaszol.
Miután az üzletet nyélbe ütötték, a fiú viszi a lányt
a kölcsönkapott ágyba. Ha van lírai pillanat ebben
a brutális tréfában, ez az: a kezdete bizarr módon
mindennapi. Két. fiatal áll egy hálószoba ajtajá-
ban. Valami meghatározhatatlan küszöböt ké-
szülnek átlépni, talán a felnőttkorét. Részük lesz
valamiben, amit még sosem próbáltak, csupán
sóvárogtak és féltek. Tele vannak várakozással
és szorongással, a helyzet suta és kínos, mégis
minden eddiginél erősebb összetartozást teremt.
Az első csók, az első érintés, az első összemo-
solygás pillanata. A csöndet Cressida töri meg;
őszintén és halkan beszél, feltárja szívét
Troilusnak, de már próbálgatja is a tanult
eszközöket.

Sarlai Imre (Nestor) és Kálmán György (Ulys-
ses) (Nemzeti Színház, 1980)
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Balkay Géza (Troilus) és Csomós Mari (Cres-
sida) a Nemzeti Színház előadásában

(Háború van; ő is sejti, hamarosan szüksége
lehet rájuk.) Igyekszik kívülről szemlélni a dolgot;
okosabb, mint Troilus, és fél. Nehezen kiszakadó
vallomást tesz, és könnyedén erőt fitogtat. Aztán
a párbeszéd mintha már túlságosan is lírai lenne;
az egymást túllicitáló hűségeskük szerzői iróniát
és enyhe stílusparódiát sejtetnek, nem szólva
arról, hogy a reneszánsz angol közönség Cressi-

dát, Troilust és Pandarust emblémaként, közne-
vesített formában ismerte. (A pander szó a mai
napig kerítőt jelent.) Shakespeare pontosan
tudta: közönsége nevetni fog a fogadkozások
hallatán. Ha minden néző ismeri a történet
végét, mégiscsak másként szól a szöveg:
„Valahány állhatatlan férfi legyen mind Troilus, a
hűtlen nő mind Cressida, s minden kerítő
Pandarus!"

A negyedik felvonásban Cressidát szabályo-
san kicserélik egy trójai katonára. Fiúja maga
adja őt őrzője kezére; előtte - meglehetősen
otrombán és hisztérikusan - még jelzi is tulaj-
donjogát a lány felett. Röviddel ezután Cressidát

végigcsókolja a görög tábor kivénhedt és szenilis
vezérkara. Ez az egy éjszaka (amely a harmadik
felvonás második jelenetével kezdődött és a ne-
gyedik felvonás ötödik jelenetével ér véget)
könnyedén megmagyarázható folyamatokat in-
díthat el egy átlagon felül eszes és érzékeny
lányban, akinek hirtelen megváltozik a világról
alkotott képe, s a történtek hatására önmagáról
alkotott képét is kénytelen átértékelni.

Cressida bukása kegyetlen és ironikus. Mégis:
egy ritka szépség és intelligencia fásul a szemünk
láttára fáradt cinizmussá. Persze senki sem kény-
szerítette; egyszerűen csak egyetlen éjszaka alatt
felnőtt. Elvesztette ártatlanságát (ez az élmény
végre felruházta őt a régen várt tapasztalattal),
aztán reggel egy katonai különítmény állt meg a
hálószoba ajtajában, hogy magával vigye az el-
lenség táborába. Hol azaz ész, amely tudomásul
veszi ezt, s mindazt, ami ezután következik? Es
Cressida a legkevésbé sem élvezi új „életmód-
ját". Amikor megérkezik a görög táborba, bármi-
nek is tűnjék kacér viselkedése, fél. Aztán rájön,
hogy nincs mit félni. Ezek csak férfiak. És Dio-
medes ágyába sem ugrik kapásból. Kiszáradt
ajakkal teszteli önmagát és ellenfelét, akár az
előző jelenetben; vajon meddig megy el? S med-
dig megy el ő? Vajon összedől a világ, ha lefek-
szik vele? (Ez lenne a második alkalom.) Az
aktusra végül nem kerül sor. Cressida ott marad
elsiratni Troilust (a rejtekhelyen meghúzódó fiú
nem látja a könnyeket), míg Diomedes dühödten
elsiet. Könnyebb esetekhez szokott. De Cressida
már sejti, hogy a világ nem dől össze.

Troilus ez alatt a rövid idő alatt nem kevesebb
felismerésre kényszerül. A második felvonás má-
sodik jelenetében fiatalon és lelkesen tanúja lesz,
hogyan készül a nagypolitika. A trójai vezérkar
Heléna hazaküldéséről tanácskozik. Amit Troilus
eddig értéknek vélt, az senkit sem érdekel. Helé-
nát nem az értékéért tartják Trójában (hisz nincs
neki, ebben mindkét fél egyetért), nem is becsü-
letből (ez szóba sem kerül), egyszerűen csak
bosszúból és a presztízs miatt. (További érvek:
hírnév, dicsőség, görög kincsek.) A negyedik
felvonásban Troilusnak le kell nyelnie, ahogy
szerelmét - merő háborús érdekből - kiöregedett
politikusok és kiöregedett szeretők zúzzák szét.
Igaz, Troilus nemcsak a háborúnak lelkes híve,
de a trójai vénségekre is felnéz. (Ez határozat?-
kérdezi kötelességtudón, amikor tudomására
hozzák Cressida eltávolítását.) Mindezen túl
elképedten tapasztalja, hogy Cressida máshoz is
barátságos. Ezt siet ellensúlyozni, s máris meg-
alázza Cressidát (Diomedesszel való szópárbajá-
ban egyrészt csúfosan alulmarad, másrészt ismét
hiúsága tárgyaként kezeli a lányt). Troilus sorsa
végül a görög táborban pecsételődik meg, ahol
az ő világról alkotott képe hullik szét végér-
vényesen. Végignézi Cressida és Diomedes flört-
jét, a szerelmi zálog elajándékozását. Kevésbé
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bonyolult alkat, mint Cressida - hiányzik belőle
az intellektuális tapasztalásvágy, nem siratja el
magát a tudatos lesüllyedés gesztusával. Egy-
szerűen csak gyöngék az idegei mindahhoz, amit
átél. Amikor legközelebb találkozunk vele, tekin-
tete neurotikust sejtetőn ég; éppen fegyvert csa-
tol, s a bosszúról meg az ölésről tart zavaros
szónoklatot. Ámde nem képes bosszút állni Dio-
medesen, nem hal hősi halált, nem is őrül meg;
Shakespeare a tragikus hős minden attribútumá-
tól megfosztja. Mindezek helyett feladja nagylel-
kűséget és becsületet hirdető elveit, s elindul a
csatába, hogy öléssel vigasztalja magát.

Troilus nem okos. A levél, melyet Cressida
végső kétségbeesésében küld neki, valószínűleg
őszinte. Mindenesetre meg kellene adni az
esélyt; hátha ez a lány végső segélykérése (ne
feledjük: még nem feküdt le senkivel a görög
táborban), s ha elutasítja, mindkettejük romlását
visszafordíthatatlanná teszi. Troilus végzete az-
tán Hector halálakor válik végérvényessé. Most
már egy világ omlott össze benne.

Két erkölcsi vesztes. Két felnőtt. Marad egyál-
talán olyan szereplő, akit Shakespeare gúny nél-
kül vagy legalább kevésbé ironikusan ábrázol?

Ha Pandarust tragikus figuraként fogadjuk el,
marad. Noha könnyű vén kéjencként értelmezni
(akár Cressidát született rimaként), kezét dör-
zsölgető kerítőként, aki - egy kritikából idézve -
„egyetlen összeakaszkodott, párzó gomolyagban
szeretné látni a világot". Ez a Pandarus aztán
megbántottan és sértődötten monologizálhat
mellőzöttségén. Pandarust azonban másképpen
is lehet olvasni: jólelkű tréfacsinálónak, aki azért
boronálja össze a szerelmeseket, hogy legalább
egyetlen éjszakájuk legyen, mielőtt a világ el-
pusztítja vagy megrontja őket. Pandarus a maga
szempontjából jogosan vár hálát Troilustól, ami-
ért segített neki összehozni egy éjszakát az imá-
dott leánnyal, akinek-egy áruló lányaként- meg
vannak számlálva a napjai a trójai várban. S ha
mégsem, hát Troilus eshet el a csatában, vagy
egyszerűen csak beszippantja őket a feje tetejére
állt világ. Pandarus megszállottan hisz abban,
hogy jót tesz, hogy ő a fiatal szerelmesek bástyája
és segítője. S amikor a csatába induló Troilus ezt
vágja hozzá: „EI, kerítő, lakáj! Bűn mocska,
szennye, amíg élsz, rád s örökké a nevedre!" - ő
csak bénultan, semmit sem értve, elveszetten áll a
zűrzavarban; csak jót akart, de mindent elron-
tottak, s ő már soha, soha nem lesz képes meg-
érteni ezt a világot. Az utolsó jelenetben fulladva,
nyavalyáira panaszkodva lép be. Eddig nem hal-
lottuk magáról beszélni, csupán tréfálni, szervez-
ni, duruzsolni. Maga volt a tobzódó vitalitás. Most
a halálát jósolja.

Egy Don Quijote nevű lovag gályára induló
rabokat kérdez, mit követtek el. Különösen egy
szürke szakállú vénember ragadja meg a figyel-
mét. „Ami a kerítőséget illeti - mondta a jóképű

öreg -, azt nem tagadhatom. Én azonban azt
gondoltam, senkinek nem teszek ezzel rosszat,
csak az volta szándékom, hogy a világ örvendez-
zék, s békében és nyugalomban éljen minden
civakodás és gyötrődés nélkül. De ez a jó szán-
dék mit se használt, s most már mennem kell
oda, ahonnan többé sohasem fogok visszatérni,
mert nagyon rám súlyosodtak az évek, és a
hólyagbaj egy percig sem hágy nyugodnom. -
Ezután sírva fakadt."

A darab többi szereplője is több elrajzolt karika-
túránál. Még fenyegetőek is lehetnek, mint a
hideg és okos Ulysses, aki jól beszél, ijesztően
tud bánni az emberekkel, profi katona és mesteri
politikus. Tudja, hogyan játszhatja ki egymás
ellen társait -- nem önérdekből, csupán a győ-
zelemért. (A mitológiából tudjuk: Ulysses már
kezdetben vonakodott háborúba indulni, s a ha-
zatéréshez is több érdeke fűződött, minta többi-
eknek.) Nagyobb formátum ő mindenkinél,
mindkét tábort számításba véve. Ezt tudja is ma-
gáról. Veszélyes ember, ez első megjelenésekor
kiderül; a görög vezérkar tanácskozásán némán,
mintegy outsiderként hallgatja végig Agamem-
non és Nestor dagályos szónoklatát, majd las-
san, megfontoltan beszélni kezd Improvizál;
egyelőre nem akar mást, mint feldühíteni a ve-
zérkart Patroclus és Achilles ellen, előáll tehát
egy paródiával, amit Patroclus szájába ad (meg-
lehet, van alapja; Ulysses mindenesetre tudja,
hogyan bővítse ki és hogyan tálalja, hogy célt
érjen). Ulysses egyformán megveti a kivénhedt
vezéreket és a csak fegyverforgatáshoz értő ka-
tonákat, akik „köpnek az előrelátásra", akiknek a
stratégia nem több „térképesdinél" és „szalon-
csatánál". Ulysses az egyetlen „értelmiségi kato-

na" a görög táborban: számára a nyugodt, meg-
fontolt stratégia többet ér mindennél. Stratégia
kell ahhoz, hogy megnyerje a háborút. Stratégia
kell, hogy végre hazajusson. Gondoljuk csak meg:
Nestor és Agamemnon ügyesen - és aljasul -
kijátsszák egymás ellen Achillest, Patroclust,
Ajaxot s a többi alárendelt katonát; ám eközben ők
sem valami okosak, hisz Ulysses ugyanígy
játszik velük. Tulajdonképpen van ebben valami
hideglelős: Ulysses az, aki a háttérből irányítja a
görög tábort - s az sem mindegy, miért.

Fenyegetőnek kell vélnünk Achillest is: maga
az önérzetében sértett hiúság ragad fegyvert,
hogy hátulról döfesse le gyűlölt ellenfelét, Hec-
tort. Amikor csendesen figyelmezteti segítőit: ő,
Achilles dobta q gyilkos fegyvert - már nem is
olyan nevetséges.

Hectort legalább sajnálhatjuk. Elvégre becsü-
letes volt, törvényre és szokásra hivatkozott a
Tanácsban, és nem harcolt halálig Ajaxszal, ami-
kor kiderült, hogy rokona. De Hector volt az,
akinek döntő szava lehetett volna a háború befe-
jezésében, mégis saját meggyőződése ellen be-
szélt a Tanácsban: „Ha tehát Heléna a spártai /
Király felesége s tudjuk, hogy az-, / Természetes
és nemzetközi jog / Követeli, hogy kiadjuk; a
bűnben / Megátalkodni nem csökkenti, de / Nö-
veli a bűnt. A tiszta igazság / Szempontjából ez
Hector véleménye: / Mindamellett, bátor véreim,
én is / Mellétek állok: tartsuk meg Helénát; / Mert
ez az ügy már súlyosan kihat / Egyéni és közös
becsületünkre." Troilust életkorának hevülete és

Szakács Eszter (Cressida) és Farády István
(Troilus) a kecskeméti előadásban (1973)
(Ikládi László felvételei)
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Jakab Csaba (Troilus), Kristóf Tibor (Pan-
darus) és Udvaros Dorottya (Cressida) a szol-
noki előadásban (1981) (MTI-fotó)

szerelme hajtja a háborúba, Paris a viszály kirob-
bantójaként kénytelen harcolni, „a hősködésnek
nála nincs érdeme" - de ki kényszeríti Hectort?
Ennyit az elvek emberéről, aki a trójai táborban
egyedüli józanként kimondja a végső szót: hábo-
rú. A Grál-lovag idéz a Törvényből, azután meg-
szegi. Mindezt tíz soron belül. Kínos.

Thersites az egyetlen szereplő Ulyssesen kí-
vül, aki realista, tehát olyannak látja a világot,
amilyen. Csak éppen túlságosan gonoszkodó.
Ennek persze megvan az oka: Thersites testi-lelki
nyomorék. Az tette ilyenné, amit látott, s ez a
mérhetetlen keserűség ütközik ki rajta. Mellesleg
általában igaza is van; Ajax tényleg buta, Achilles
tényleg hiú, Nestor tényleg kivénhedt, és ami
különösen fontos: miután Ulysses és Troilus
távozik Diomedes és Cressida flörtjének színhe-
lyéről, Thersites keserűen siratja el a szerelmet.
Thersites (látszólagos) aljassága arról szól, hogy
egy becsületes ember belerokkant a szemlé-
lődésbe. Thersites valójában egy olyan Apeman-
tus-típus, akinek úgy-ahogy sikerült függetlení-
tenie magát, csakhogy a véleménye minduntalan
kiütközik viselkedésén, nem egyszerűen kelle-
metlenül, hanem valóban aljasul. S még ebben
az aljasságban is maradt humor: mondatai kife-
jezetten szellemesek. A darabban Ulysses mellett -
bármily különösnek hangzik - Thersites a másik
értelmiségi.

Ajax a legelrajzoltabb figura; ő az, akit még
csak meg sem érint a saját és a mások drámája.

Olyan, mint egy nagyra nőtt csecsemő: tágra
nyílt szemével bambán és csodálkozva mered a
világba, gyermeki nyíltsággal igyekszik megérte-
ni azt, ami körülveszi. Ez nemigen sikerül - ő
aztán mindenre kihasználható. „Nem kevésbé
nemes, mint Achilles... s végeredményben sok-
kal kezelhetőbb" - mondja Agamemnon, egye-
nest a szemébe. Es miért ne? Ajaxról lepereg ez
a fajta bántás, mert nem jut el a tudatáig; minden
további nélkül sértegethető, hiszen nem kell te-
nyérből etetni ahhoz, hogy manipulálhassák.
Ajax színpadi ábrázolásához hozzátartozik, hogy
gyermeki őszinteséggel tett megjegyzéseit durva
röhej követi. Ami persze megint csak nem jut el
a tudatáig és így tovább.

Heléna egyetlen jelenetben szerepel, de ennyi is
elég ahhoz, hogy belássuk: Diomedesnek és
Hectornak igaza van. Ezért semmit sem
érdemes.

Felületes olvasásra egyszerű megfejtést kínál a
darab. A kegyetlen, romlott világ megfertőzte és
elpusztította a két ártatlan szerelmest, örökre
tönkretett két szerető szívet. Ám az olvasó hamar
rájön, hogy a Troilus és Cressida világa inkább
nevetséges, mint aljas vagy ijesztő. És bár-
mennyit intrikálnak is a szereplők, hiába keresi
azokat a pontokat, ahol a szerelmesek ártalmára
volnának. A háború soha nem zavarta a két fiatalt.
Diomedes sem szóval, sem tettel nem kényszeríti
Cressidát arra, hogy lefeküdjön vele. Egyiküket
sem korlátozzák szabadságában, sőt, a Romeo
és Júlia groteszk ellenpontjaként valósággal egy-
más karjába taszítják őket. S bizony a sírás-rívás
is el van túlozva: „Megfizetem a görög őrsöket, s

fölkereslek éjszaka" - mondja Troilus az elválás
reggelén. Ez a mondat nagyon fontos. Nincs

veszély. A kedélyes háborúban gyakran találkoz-
gatnak a felek harcmezőn kívül. Aznap éjjel
Troilus már a görög táborban van, s még csak
fizetnie sem kellett: legális baráti látogatásról van
szó. Meghívták. Ha épp nem látja Cressidát Dio-
medesszel, másnap, harmadnap, akár minden
éjszaka felkeresheti.

Es amikor az olvasó eljut Troilus és Cressida
pontosan kimutatható egyéni felelősségéhez, rá-
ébred, hogy döbbenetes tragédia játszódott le,
talán megrázóbb, mint azokban a Shakespeare-
művekben, ahol az előadás végére hullahegyek
magasodnak a színpadon. A felnőtté válás meta-
forája a világ metaforájává bővül. A tragédia nem
üt át a buffo-hangnem és az álnokul mellőzött
műfaji sajátosságok szövetén - még a szereplők
közül is csak ketten érzékelik. Thersites azonban
réges-rég belefásult a látottakba. Pandarus az
egyetlen, aki meglátja az igazságot. Minta darab
kezdetén. Hiszen ezért hozta őket össze.

„Mondd, Apolló, Daphnéd szívére: mi /Cressida, s
Pandarus, s mi mik vagyunk?" Troilus, bár
csupán egy hasonlatot vezet fel, a lényegre
tapint. Központi probléma ez egy olyan darabban,
ahol színésznek-rendezőnek egyenként kell
megküzdenie a karikatúrának tűnő szerepekkel,
mert csupa fenyegető bohócra nem lehet elő-
adást építeni, egy olyan darabban, amelyben
mindenki (mi magunk is) a háborúra vezetünk
vissza mindent, holott pontosan tudjuk, az puszta
ürügy hoppon maradt erkölcsi érzékünk meg-
nyugvásához. „Mi mik vagyunk", akik végigrö-
högtük ezt a bizarr komédiát, amelyben fiatalok
vesznek el örökre, és fásult vénemberek filozo-
fálnak a megváltoztathatatlanon?

Mert a rideg távolságtartás látszat. A Troilus és
Cressidában igenis vannak értékek, emberi
értékek éppúgy, mint erkölcsiek. Enélkül ugyanis
semmi értelme nem lenne a darabnak; s hogy a
háború teszi őket semmissé, az túlontúl kényel-
mes álláspont. Ebben a darabban a szerelem, a
bosszú (amely Shakespeare-nél még rendelke-
zett egyfajta önmagát igazoló „abszolút érték-
kel", jogosultságára és világrendnyi tétjére az
Othello az igazi példa), az igazság, a becsület és
minden efféle világrendező elv önmagát érvény-
teleníti és gyalázza módszeresen, „öngerjesz-
tőleg" fordul ki magából, Troilus és Cressida
szerelme éppúgy, mint Hector becsülete vagy
Ulysses bölcsessége. A színpadon azonban nem
elvek és értékek csapnak össze a szöveg fölött,
hanem mindebbe emberek pusztulnak bele, ha
nem is szó szerint - és az összeomlás, legtágabb
értelemben vett környezetük és önmaguk össze-
omlása még csak meg sem érinti őket, még csak
észre sem veszik (Pandarus és talán Cressida
kivételével). Ezért nem lehet a darabnak halálos
áldozata. (Ebből a szempontból Hectornak is
életben kellene maradnia.)
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Romeo és Júlia halála, a kriptában elhangzott
beszédek és az emlékükre emelt szobrok nem
siratják el a szerelmet, mert a darab a szerelem
mindent elsöprő erejéről és apoteózisáról szól.
Éppen a befejezése miatt: Romeo és Júlia sírján
rózsák sarjadnak majd, amelyek összefonódnak
a rideg kő felett. Ez a darab viszont a szerelem
bukásáról szól, mégpedig önmagáért való buká-
sáról. A Troilus és Cressida a szerelem elsiratása.

Es elsiratása mindennek, ami bármilyen mo-
rális tartalommal bírhat. Othello bosszúja, ha
önkényes is, az erkölcsi világrendet állítja helyre.
Troilus nem áll bosszút, csak esküdözik. De hát
miért is állna? Soha nem fogjuk megállapítani,
Diomedes volt-e a kezdeményező fél vagy Cres-
sida. Esetleg Diomedes, de Cressida
magatartását félreértve? Vagy Cressidát csupán
Troilusban való csalódása indította erre a
viselkedésre? (Ha igen, miért viselkedett Troilus
kiábrándítóan?) Es ha már itt tartunk: Cressida
nem csalta meg Troilust. Ezzel a történettel
kapcsolatban két megállapítást szoktunk tenni: a
háború tönkre-tette a két szerelmest, és
Cressida megcsalta Troilust. Márpedig a háború
önmagában nem tett tönkre senkit, Cressida
pedig (még) nem feküdt le senkivel.

Akkor hát mi történt?
A kor hangulata talán magyarázattal szolgál.

A reneszánsz egyik neuralgikus pontja az lehe-
tett, mihez kezdjen az éppen hogy letűnt lovag-
korral. A Troilus és a Don Quijote megírása kö-
zött mindössze két év telt el. Nem véletlen; mind-
két mű a lovagi eszmények és törvények kiürülé-
sét mutatja meg egy olyan világban, amelyben a
romantika anakronisztikus. Shakespeare korában
a trójai háború hősei lovagnak számítottak (Don
Quijote is hivatkozik rájuk). A darab voltaképpen
mindvégig egy lovagregény paródiája. Pandarus
kertjében a szerelmi lugast, Ajax és Hector
birkózásában a lovagi tornát persziflálja, a két
főhős története pedig maga az elromlott románc.
De ennél lényegesebb az az érzés, hogy
visszahozhatatlanul elmúlt az a kor, amikor a
halálnak és a bosszúnak, a barátságnak és a
szerelemnek szertartása, pompája és méltósága,
mi több, jelentése volt. Mosta halál mocskos és
felesleges, a bosszú beteljesíthetetlen, mert fél-
úton elfelejtik, a szerelem pedig nem teljesülhet
be - legfeljebb kerítő segítségével kielégül, és
hamar meggyalázódik.

Ezek között a keretek között Troilus Don
Quijotéhoz hasonlóan nevetséges figura, hisz az
utolsó pillanatig a lovagkor fogalmaiban gondol-
kodik: szerelmi zálogban, keszkenőben, bajví-
vásban... Amikor kissé szertartásosan Diomedes
lovagi gondoskodására bízza Cressidát, kon-
venciójegyében cselekszik; csakhogy Diomedes
már nem ismeri ezt a konvenciót.

Az „elromlott románc" jegyében íródott a Don
Quijote egyik epizódja, ami a Troilus mottója is

lehetne. Az erőszakkal házasságra kényszerített
Lucindáról szól, aki esküt tesz szeretőjének: a
pap kérdésére nem a boldogító igennel, de
tőrdöféssel felel majd. Az esküvőn felhangzik a
kérdés, és a lány sápadtan, remegve, de kimond-
ja az igent. És a világ itt sem omlik össze.

Esett már szó Pandarus és Thersites különös
„rokonságáról"; arról, hogy a Trójában (és kör-
nyékén) uralkodó háborús morális-érzelmi zűr-
zavart egyedül ők szemlélik a kívülállók tudatos-
ságával; Troilus és Cressida sorsával kapcsolat-
ban is egyedül ők tanúsítanak számottevő érdek-
lődést. Outsiderségükben azonban lényeges
különbség van: Thersites régen belefásult abba,
amit tapasztalt, s miután megvan a véleménye a
világról, tisztában van azzal, kire mi vár; így aztán
a két fiatal sorsa sem érdekli különösebben.
Pandarus viszont, aki hasonló éleslátással ren-
delkezik, szeretne legalább egyetlen kivételt,
egyetlen párt látni; ő is érzi (még a darab kezdete
előtt), milyen végkifejlet felé haladnak az esemé-
nyek, viszont azzal áltatja magát, hogy az emberi
természet kijátszható. Ha csupán időlegesen is.
Összeomlása a darab utolsó jelenetében (külö-
nösen a szétroncsolt Troilus átkozódása után), a
sértődött kerítő felszíni komikumán túl, mérhe-
tetlenül tragikus. A dráma zárt világában (amely.
Shakespeare-ről lévén szó, teljes univerzum) az
utolsó olyan ember - szándékosan nem-egzisz-
tenciális - pusztulása ez, aki még reménykedett
az emberi természet determinálta végzet feltar-
tóztathatóságában. Összeomlásával valószínű-
leg olyanná válik, mint Thersites.

A Troilus és Cressidát előadva nem mellékes
döntés a két „bolond" viszonyának ábrázolása,

Kun Vilmos (Pandarus), Pogány Judit (Cres-
sida) és Mihályi Győző (Troilus) a kaposvári
produkcióban (1977) (Fábián József felvétele)

hisz bizonyos értelemben ők ennek a darabnak a
pillérei. Nem fontos. hogy Shakespeare nem irt
nekik dialógust. Ha Trójában és a görög táborban
van olyan ember, akinek érdekelnie kell Thersi-
test, az Pandarus; ám ahogy a két szerelmes
megjósolható sorsát is szenvtelen (ha szenvte-
len) kívülállássah szemléli, úgy látja előre: a ked-
ves trójai bolond „sírni fog". Talán valaha ő is
átesett ezen a felismerésen.

Amennyiben Thersites és Pandarus tudnak
egymás létezéséről (vagy legalább az előbbi az
utóbbiéról), úgy az utolsó jelenetben, ha csak
egy másodpercre is, találkoznia kell a
tekintetüknek. Ebbe a pillanatba sűríthető minden
dráma, ami ebben a többórás darabban rejlik.

2

A fenti olvasat szükségképp elfogult. Az alábbi
jelenettöredékek még inkább azok lesznek, de
kérdésfelvetéseik talán éppen ezért színházsze-
rűek.

I. 2.
Minden ember férfi a talpán, „ha nem veszí-

tette el a lábát", mondja Cressida. Ez két dolgot
is jelent: Cressidának markáns humora van, to-
vábbá tudja, mivel jár a háború. Annyira meg-
szokta már, hogy viccel vele. Súlyos mondat: egy
tizenéves lányról szói, aki háborúban nőtt fel.

Az első néhány jelenetben Cressidát, Troilust
és Pandarust nem lehet nem szeretni. Cressi-
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dáról később kiderül, hogy valójában nem tekinti
partnernek Troilust; a fiú a gyűlölt parancsnak is
aláveti magát, Pandarust pedig a legjobb esetben
is tapintatlannak véljük majd. De Shakespeare
kezdetben hallgat mindezekről, sőt, szeretni való
mondatokat ad a szájukba. Fontosnak tartja az
első benyomást. Mielőtt az események sodrába
dobná hőseit, biztos akar lenni abban, hogy nem
közömbösek számunkra.

I. 3.
A legfontosabb: Ulysses improvizál. Nestor és

Agamemnon reakcióiból merít újabb ihletet. A
szöveg ritmusa lassú és megfontolt: egyrészt,
mert Ulysses most találja ki, másrészt, mert
Agamemnon és Nestor nem túl gyors felfogású...
Aeneas érkezése után pergőbbé válik a párbe-
széd; ez az a pillanat, amikor a fővezérek nem
ismerik fel egymást. (Ennek csak akkor van ér-
telme, ha mindenki díszben van.) Amikor Nestor
ajánlgatni kezdi lankadt képességeit a trójaiak-
nak, mára görögöknek is kínos.

II.1.
Thersites szerepe már most felvet néhány

kérdést. Mennyire ótvaros, béna, tetves figura?
Hogyan maradhat kívülálló valaki, akit örökösen
vernek? Es miért bocsátkozik beszélgetésbe olya-
nokkal, akiket mélyen megvet? - A seb felte-

Hector és Ajax párviadala a szolnoki előadás-
ban (MTI-fotó)

hetőleg háborús eredetű. De ha nemcsak a lélek,
hanem a test is „fekélyes", úgy éreznénk, lelki
nyomorékká is ez tette Thersitest. Enyhe sántítás
és egy mankó sok mindent megmagyaráz: hábo-
rús sebet feltételez, indokolja Thersites harckép-
telenségét, és meghúzza azt a „szintet", ameddig
rúgják (egy nyomorékot legfeljebb „szimboliku-
san" vernek meg).

II. 2.
Hector az emberéletértékéről beszél. Döntése

csak akkor „hübrisz", ha maga a szónoklat
őszinte. Nem pózolás vagy önigazolás - Hector
valóban hisz az emberi élet értékében. Pontosan
tudja, hogy nem kellene megtartani Helénát. Még-
is az ellenkezőjére szavaz; de nem azért, mert
enged a felhevült közhangulatnak. (A darab vé-
gén egyébként megöli Patroclust, akiről köztu-
dott, hogy gyenge harcos. Hector valószínűleg
szeret ölni.)

Cassandra jóslata mindössze tíz sor, s látni
való, hogy a vezérkar nem veszi komolyan. De
ez azzal a veszéllyel jár, hogy megjelenése
nevetségessé válik. Márpedig Cassandrának
mitológiai súlya van, és bárhogyan forgatjuk ezt
a tíz sort, nem könnyű komikus betétnek olvasni.
De képzeljük el, hogy a tanácskozás rossz
hangulatú. Mindenki fáradt, egész nap harcoltak,
újabb jelentések érkeztek jó pár ember haláláról.
És ráadásul itt ez a forrófejű kölyök, aki
gyerekésszel gondolkodik. Ha nem-csak
Priamus és Hector szeretné befejezni a

háborút, de más tábornokok is, akkor Troilus
hőzöngése elég kínos légkört szül. Néhány tiszt
fel akar pattanni, de Hector int nekik, és
kedvesen, érvekkel próbál hatni Troilusra. A
helyzet pattanásig feszült. Es ekkor érkezik
Cassandra. Nem tudja, mi a vita tárgya, nem
látja, hogy rossz pillanatban jött. Tehát nem
érdekes, hogy ebben a darabban nyilvánvalóan
senki sem hisz a jós-latokban, mert ilyen
légkörben az a néhány másodperc is, amit
Cassandra a színpadon tölt, kellemetlen a
jelenlévők számára. Még többen húzódnak el az
asztaltól, Troilus felhevülten hallgat, mindenki az
iménti érvekre gondol, és várja, hogy Cassandra
kimenjen. A viták hangzavara után most
nyomasztó csönd van. Hector kihasználhatná a
pillanatot arra, hogy a maga (és a béke) javára
fordítsa a vitát. Ehelyett csatlakozik Troilushoz és
Parishoz.

II. 3.
Thersites valószínűleg mulat saját bolond-

gondolatmenetén. Szórakozottan kikapcsol. Ta-
lán ez az oka annak, hogy megvetett és ostoba
katonákkal is szóba áll. Thersites nem átkozódó
vadember - átkai, kesergései elsősorban önma-
gának szánt megállapítások, ráadásul túlságo-

san éles elmére vallanak ahhoz, hogy végigordít-
son egy előadást. Egyszerűen csak nyugtázza a
dolgokat - a változtatás igénye nélkül. (De ami-
kor Cressida és Troilus a görög táborba érkezik,

düh és kétségbeesés érződik rajta.) Talán valaha
esze ágában sem volt mással megosztani szitko-

zódásait. Aztán rájött, hogy mulatnak rajta, így
sajátos módon részévé válik a közösségnek,

és elfogadják
„különvéleményét" is. Kép-
zeljük el Alceste-et, aki be-
látja, hogy a világon kívül nem
lehet élni, és egyetlen
választása marad: „udvari
bolondnak" lenni Céliméne
körében. Thersites vállalja ezt
a szerepet; udvari bolondként
legalább megfogalmazhat
bizonyos dolgokat, néhány
előjogot is biztosíthat
magának - például bármit
kimondhat az agyonveretés
veszélye nél-kül.
(„Kivételezett személy!" -
mondja Achilles a feldühödött
Patroclusnak.)

Ajax nyílt színi
manipulációja a darab egyik
leglidércesebb jelenete. Ajax
a maga ártatlan, bugyuta
gyermekségével tényleg nem
érti, hogy lehet valaki gőgös.
Megint nevetnek rajta, de ő
azt hiszi, Achille-
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sen nevetnek. Arcába mondják, hogy könnyen
kezelhető, de ő bóknak veszi. Talán érzi, hogy
valami nincs rendjén, ő is beáll tehát Achilles
gyalázásába („Kutyadisznó!"), de nem saját
dölyfe beszél belőle, hanem a megfelelés kény-
szere. Persze lehet, hogy még csak el sem bi-
zonytalanodik; egyszerűen szeretné valahogy
megköszönni azt, amit bóknak vesz, pedig gúny,
s szeretne méltónak bizonyulni rá. Diomedes,
Agamemnon, Nestor, Ulysses nehezen fojtják
vissza a nevetést. Amikor Ulysses Ajaxot dicséri
Nestor ellenében, Nestor pedig édes fiának ne-
vezi őt, alig bírják ki, hogy ki ne pukkadjon
belőlük a röhögés, félő, hogy Ajax is észreveszi,
Ulysses tehát gyorsan intézkedik. Még mindenki
nevetgél, ahogy kimennek a színről, néhányan
vállon is veregetik Ajaxot. Egyedül ő nem nevet -
sugárzó arccal, büszkén, peckesen vonul kifelé.
Lám, végre megmondták neki, milyen nagyra
becsülik. De azért egy kicsit fél is, mint mindig.
Butának tartják; lehet, hogy most is csak mu-
latnak rajta? Nem, nem lehet, hiszen az imént
maga Nestor nevezte őt édes fiának. Ha eddig
voltak is kételyei, most eloszlottak - példaképei, a
hatalmas fővezérek végre befogadták őt szűk
körükbe.

III. 1.
Heléna egyetlen jelenete. Legfeljebb öt perc -

ennyi jut annak a megmutatására, hogy miatta
tört ki és húzódik hét éve egy háború. Ezért a
nőért pusztul el naponta több száz katona. Ta-
gadhatatlanul van valami
nőies varázsa; de édeskés, és Paris
„Nellykémnek" szólítja.

Még Paris is tudja, hogy
Troilus ma Cressidánál éj-
szakázik. Mióta húzódik te-
hát ez az ügy, s miféle nyílt-
ságban? Ez valószínűleg már
Cressidának is kínos.
Pandarus a szerelemről be-
szél: „Ez a szerelem család-
fája? Forró vér, forró gon-
dolatok és forró
cselekedetek? Ördögöt, ez
mind vipera: viperafajzat hát
a szerelem?" Pandarus
naivitásával csak Ajaxé
vetekszik. Már ez is sejteti,
milyen hatással lesz rá a
végkifejlet. (Hacsak nem
gúnyosan mondja.)

IV. 2-4.
Különösen hatásos a je-

lenet dramaturgiai környe-
zete: a két fiatal végre
összebújhat, s rögtön ez-után
a görög táborban dön-
tenek Cressida kicse-

réléséről. A két esemény feltehetőleg párhuza-
mosan zajlik. Most következik a darab legkomi-
kusabb jelenete, Achilles megleckéztetése (de a
végén a legbaljósabb monológ hangzik el, Ulys-
sesnek az érzelmek és az emlékezés bomlását
hirdető látomása). Mi már tudjuk, mi lesz a ro-
mánc vége. A két fiatal még nem sejti. És ehelyett
végig kell néznünk egy valódi kabarétréfát.

Megérkezik a különítmény, s ettől kezdve
semmi sem úgy történik, ahogy történhetne.
Troilus túlságosan hamar magához tér; tudja,
hogy a döntés határozat (rá is kérdez), másrészt
biztos benne, hogy hamarosan viszontláthatja
Cressidát. A lányról viszont lefoszlik a háborús
közeg minden keménysége; nyoma sincs a féllábú
katonáról tréfálkozó közönynek. Gyámoltalanság
van a helyén; s amikor az akaraterő, a dac újból
helyreáll (egy óra múlva, a görög táborban),
kétségbeejtően véglegesnek tűnik.

Cressida nem hajlandó természetesnek venni,
hogy ez a dolgok rendje: hogy mindezt megtehetik
velük, hogy Troilus, ahelyett, hogy közbelép-ne,
„majd meglátogatja"-nemcsak Troilus, hanem
Paris és Diomedes viselkedése is sokkolja. Ráadásul
amikor megtudja a hírt, Troilus nincs is ott. Antenor
elé ment, hogy ki ne tudódjék, hol töltötte az éjszakát.
Ez az első furcsaság - önmagában is megalázó. A
második: Troilus válaszaiból eddig nem tapasz-
talt határozottság érződik. Mintha felcserélődtek
volna a szerepek: Cressida gyámoltalanabb lett,
Troilusból pedig előbújt a katona.

IV. 5.
Cressida érkezése. Jó darabig meg sem szó-

lal, hagyja, hogy csókolják. Utána viszont magá-
hoz ragadja a kezdeményezést: az egyetlen lehe-
tősége arra, hogy ne alázzák meg végképp, ha
visszatarthatja a csókot. Ha megjegyzéseket te-
het a férfiakra. Ha egy lányt erőszakkal megcsó-
kol valaki, megalázza. De ha a lány válaszul közli,
hogy az illető rosszul csókol, ő nyert. Cressida
saját védelmében, félig-meddig öntudatlanul űz
efféle játékokat. Közben igenis fél; mégis sikerül
úrrá lennie a helyzeten. Öt perce érkezett, de nem
hagyja, hogy bolondot csináljanak belőle. Köz-
ben egyre Troilus viselkedése és a reggeli ese-
mények zakatolnak a fejében. (Ez a nap is egy
szeretkezéssel kezdődött; azóta legfeljebb egy
óra telt el.) De magatartása Ulysses szemében a
szajháé. Érdemes elgondolkodni azon, miért nem
kell neki Cressida csókja. Ulysses az egyet-len
férfi a darabban, akit soha, egyetlen szóval sem
hoznak kapcsolatba nőkkel; még a vén Nestor is
említi' régvolt szeretőit, sőt, Cressidát is
megcsókolja. Később Ulysses megkérdi Troilust,
hiszi-e csupán félig is saját átkait. Mindez arra
utal, hogy Ulyssesnél valami nincs rendjén e
tekintetben. Troilusnak már azt mondja, Cressida
szajha lett. Nem fontos, hogy ez nem igaz-

Hector megölése a kaposvári előadásban (Fá-
bián József felvétele)
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a közlés puszta fogaskerék a gépezetben, amely
Cressidát valóban kurvává teszi.

A birkózás és az utána következő ismerkedési
jelenet idilli hangvételű. De Achilles és Hector
szópárbaja minden jelenlévő számára kellemet-
len. Egy pillanatra megfagy a levegő. Achilles a
fővezérek leckéztetése óta kész megölni Hectort, s
ez látszik rajta.

A felvonás végén Troilus higgadt józansága egy
pillanatra felvillantja, milyen felnőtt válhatott volna
belőle. (A szöveg egyébként arra utal, mindössze
egy-két óra telt el azóta, hogy Cressidával egy
ágyban ébredt. Napoknak tűnik. Shakespeare-nél
ritka, hogy minden egy nap alatt történjen.)

V. 2.
Egyszerre zajlik a darab két legfeszültebb jele-

nete: az egyik Cressida és Diomedes, a másik
Troilus és Ulysses között. Cressidában az első
szexuális élményt követő felfokozott érzelmi ál-
lapot dolgozik, másfelől alig hiszi el magáról,
hogy képes ekkora aljasságra. De ma több aljas-
ságot látott, mint egész életében. Egy biztos:
nem Diomedes vonzza. A férfi visszataszító tréfái
és ocsmány primitivizmusa nálánál kevésbé kifi-
nomult lányt is elriasztanának. Ez Cressida egy-
személyes jelenete. Róla szól. Arról, megteszi-e
vagy sem. Mintha maga is kíváncsi lenne a vá-
laszra. Ezt a „meddig-megyek-el"-játékot ismer-
jük az Ahogy tetszikből. Egyébként most látjuk
utoljára Cressidát.

Thersitesszel kapcsolatban két dolog merül
fel. Miért érezte szükségét, hogy jelen legyen?
Önkínzásból? Saját tapasztalainak, tételeinek
igazolását kívánta látni? A jelenet végén minden
eddiginél keserűbben beszél. Most igazán átko-
zódik. Először látjuk a görög tábor kiábrándult,
realista filozófusát szembesülni azzal, amit hir-
det. Eddig csupa olyasmiről beszélt, ami az évek
során leülepedett benne. Ez viszont most
történik; és amit látott, mégiscsak rosszabb, mint
ostoba vezérek pöffeszkedése.

V. 3.
Troilus olyan ijesztő látványt nyújt, hogy Hec-

tornak meg kell kérnie: „Troilus, szeretném, ha
ma nem csatáznál." Mint amikor egy részeget
figyelmeztetnek, ne üljön autóba. De Troilus ka-
tona, mindennap harcol - sokkoló lehet az álla-
pota. Ez az egyik oka annak, hogy nem olvassa
el Cressida levelét; a másik feltehetően az, hogy
Pandarus rosszulléte miatt nem képes rá hatni.
Bármennyire is elméleti feltevés: ezen a ponton
fordul meg a darab. Ha Troilus másképp dönt, ha
megérzi, hogy a lány valószínűleg egy
kivételesen józan pillanatban írta a levelet (talán
csak ennyi áll benne: „Könyörgöm, vigyél haza,
nem maradhatok itt tovább egy percet sem!"),
más-ként ér véget a történet.

V. 4-10.
Shakespeare egyetlen darabja, amely elejétől a

végéig háborúban játszódik. De csak a legvé-

gén látunk csatajelenetet. Az eddigiek alapján
nem ilyennek képzeltük. Hector úgy hámozza ki
áldozatát szép páncéljából, mintha csirkét belezne.
Aztán Achilles és myrmidonjai valósággal
széttrancsírozzák, miután Hector levetkőzött, hogy
áldozata vértjébe bújjék. És csupa diadalittas,
őrjöngő ámokfutó, köztük Troilus, aki vérszomjas
tombolásában még közülük is kirí („őrült s
képtelen vérengzést művelt", mondja Ulysses).
Nyilvánvaló: ha az összecsapást követően meg is
nyugszik, már helyrehozhatatlan károkat
szenvedett. Egyetlen hatalmas kavarodás ez a
hét jelenet, a felvillanó képek pedig
gusztustalanabbak és ijesztőbbek, mint eddig
bármi. Most látjuk igazán, miféle háború folyik
hét éve. Az utolsó kép: Troilus és Pan-

A Titus Andronicust századokon at vagy
kirekesztették a shakespeare-i kánonból
minta szerző géniuszához méltatlan
alkotást, vagy leírták mint borzalmas
eltévelyedést, amely talán a közönség barbár
ízlésének kielégítésére követődött el.
Napjainkban a
művet végre a színház is, a kritika is rehabilitálja.
A Royal Shakespeare Company 1987-es
előadását, amelyet Deborah Warner rendezett a
Stratford upon Avon-i Swan Színházban,
revelációként üdvözölték: eszerint kitűnt, hogy a
dráma
meghúzatlanul ugyanolyan elemi erővel hat,
mint abban a Peter Brook-féle, 1955-ös,
magában
a Királyi Shakespeare Színházban bemutatott,
ugyancsak revelatív erejű, ám erőteljesen
megkurtított és átformált változatban, amely
Laurence Olivier-t pályája egyik legdiadalmasabb
sikerű alakítására ihlette. Eugene Waith 1984-
ben, még a Swan bemutatója előtt megjelent
oxfordi kiadása óvatosan védelmébe veszi a
művet: „Bármennyire alatta marad is ez az első
shakespeare-i tragédia a következőknek,
mégsem az a kezdetleges próbálkozás, amelynek
olykor hiszik." Alan Hughes a maga 1994-es
New
Cambridge-kiadásában, valamint Jonathan Bate
az 1995-ös Ardenben (Harmadik sorozat)
egyaránt hivatkozik Brook és Warner
rendezésére,
bizonyítandó, hogy a dráma hagyományos
elmarasztalása méltánytalan. Hughes „egy
ragyogó

darus. A bácsi valószínűleg újabb levéllel érkezik.
Talán már járni is alig bír. Az biztos, hogy Troilus
búcsúja után sokáig dermedten áll. Neki már
vége, de azt hitte, Troilus valamiképp megmene-
kült. Nem. Megint nem találni senkit, akiben az
ártatlanságnak csupán a szikráját is fellelhetné. Es
Pandarus nem is keresi többet: öreg, beteg és
csalódott. A befejezés nem sírós, hiszen Pandarus
újból tréfálkozni kezd. De nem véletlen, hogy ő
maradt a színpadon. Huszonnyolc szereplő közül
az egyetlen, aki végiggondolta, mi történt.

A Troilus és Cressida-idézeteket Szabó Lőrinc, a Don

Quijote-idézetet Benyhe János fordításában közöljük.
A szerk.

színpadi mesterember" művének értékeli, amely
érzékeny tolmácsolásban a színpadon is „kitű-
nően beválik". Bate elismerése még lelkesebb;
bevezetője végén egyértelműen utal „a Ti tus

Andronicus nagyságára". A szöveg három emlí-
tett kiadója természetesen nem csupán egyes
sikeres előadásokra alapozza véleményét, ha-
nem azokra az egyre szaporodó számú kritikai
tanulmányokra is, amelyek ha nem tanúsítanak
is feltétlen csodálatot a darab iránt, de legalább
komolyan veszik. Bizony, sokat változott a hely-
zet azóta, hogy T. S. Eliot „minden idők egyik
legostobább és legüresebb színdarabjának" ne-
vezte.

A mű elleni kifogások elsősorban a benne
szereplő erőszakos cselekményeket vették célba,
és a védelmére siető szakírók is tudják, hogy
mindenekelőtt ezzel a problémával kell
megküzdeniök. Különösen azt érzik
szükségesnek, hogy elhárítsák az erőszak
„öncélúságának" vád-ját, amely, feltételezésem
szerint, olyasmit jelent, hogy az erőszak csak
önmagáért, mintegy csiklandós ingerforrásként
létezik, és nincs cselekményépítő funkciója,
nem járul hozzá a szerzőnek a kritikus által
felismert és meghatározott komoly művészi
célkitűzéséhez. Waith tehát a következőképpen
érvel: „Az olykor komikusan árnyalt brutális
erőszak több művészi célkitűzést is szolgál.
Bemutatja, mennyire elfajult politikai
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