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M O L N Á R G Á L P É T E R

Sulyok Mária Hekabéja

Hekabét játssza, a legyőzött trójaiak ki-
rálynőjét. Kurta, ősz parókája kiemeli
fejformája értelmes szépségét, és utal a
koncentrációs tábori foglyok lekopaszí-
tottságára. A harmadik jelenetben fény
hull a földön heverő trójai nőkre, Sulyok
középen elöl arcra borultan hever. Nincs
benne élet. Meggyilkolt ruhacsomó
mozdul meg, amikor lassan és fájdalmasan
felemeli fejét, majd fölnyúl bal karjával,
háta mögé, hogy megtámaszkodjon, szinte
kifordult vállízülettel, de mégis puha-
szépen. Lassú és gyötrött tápászkodása azt
a képzetet kelti, mintha egy letarolt város
romjai közt, ahol életnek nyomát sem
érezzük, egy-szer csak a légvédelmi
pincéből, egy bombatölcsérből vagy egy
menedékhelyül szolgáló gödörből
kimászna az utol-só, életben maradt,
végletekig kínzott, agyonsebzett emberi
lény, körülnézne a romok fölött; szárazon
és érzéketlenül számba venné a pusztítás
mértékét, könnytelenül megpróbálná
tovább vonszolni létét.

„De nem, nem lehet ebbe ' soha bele-
nyugodni!" - másik karját is fölteszi a háta
mögé - a kép a Koponyák hegyé-re utal -,
feje lazán körbejár. Amikor fölidézi a
trójai háború okait, érezhetjük, hogy
belefáradt a szenvedésbe, már a fájdalom
sem él benne élénken.

Gyász-síratójához föltérdel. Karjai la-
zán lógnak törzse mellett. Olyan lazán,
hogy szinte lötyögnek. Ez a mozgás
végigkíséri egész játékát. Puhán össze-zárt
ujjai és karjai önállóan és más ritmusban
lebegnek teste mellett. Többnyire nincs
erő felékszerezett csuklójú karjaiban, csak
ernyedt fájdalom. Sőt, a fájdalmon túli
érzéketlenség nyomorúságából hoznak
üzenetet.

„Föl, trójai nők:
ti, megözvegyült asszonyok és ti
szűzek, holtak arái".

Egy fáról vágott hatalmas ág a botja,
azzal kopog most parancsolón, egy falusi
bíró nyakasságával, és ezzel máris
exponálja sokrétű alakításának egyik
fontos motívumát, hogy nem a tragikus
fenség hatja majd át szerepformálását,
nem az, amit úgy szokott a közhely ne

vezni, hogy „egy tömbből faragott", de
megteremti ennek a királynőnek, ennek a
lesújtott királynőnek mindannyiunk életére
ismerősen vonatkoztatható formáit, le
fogja fokozni (vagy sokkal inkább
fölemelni) a királynőt egy csapásoktól
gyötört parasztasszonnyá, és ennek a
fejedelmi parasztasszonynak a fájdalmát és
gyötrelmeit életi át velünk. Tudja-e Súlyok
vagy sem, ez most egyre-megy, hogy a
polisok parasztkirályságok voltak, de
megteremti játékában ennek a
földművelés- és állattenyésztés-közeli
uralkodásnak hiteles formáját.

„Anyafecske,
égő házból kirepült anyafecske

gyanánt dalolok ..."
Itt végre megjönnek könnyei. Csak kifé-
nyesedik a szeme, inkább a hangja
könnyezik, amikor énekli ezt a részt, te-hát
nem halt meg belül, tud még sírni, él még a
lírája. Amikor megszólalnak az asszonyok,
gyorsan visszanyeli könnyeit, és rendet
teremt arcvonásain, ne lássák fölzaklatva,
földúlva, hogy tudjon irányítani,
parancsolni, ha kell.

„Látjátok lent a hajókat?" - kérdi, és
látjuk, igen, lent hajók állnak a kikötő-ben,
nemcsak a trójai nők látják ezeket a görög
hajókat, hanem mi, nézők is, és azért
latjuk, mert Sulyok Mária tekintetén látni-
tudni, hogy valóban látja a hajókat.

Mit lát a színész, ha előrenéz a néző-tér
felé? Természetesen a szemébe vakító
lámpákat, a közönség szétbomlott
körvonalait, a megfeszített figyelmű sú-
gónőt, a zenekari árok rendetlenségét,
csupa zavaró és oda nem illő,
illúziószaggató látványt. És mi, akik
szemben ülünk vele, mégis biztosan
tudjuk, hogy látja a görög katonák
zsákmányhordását, látja a vitorlabontást,
és ha szükség volna rá, le tudná rajzolni a
hajó orrá-nak díszítéseit, a vitorlák színét,
és meg tudná mondani pontosan, hány pár
evezős egy-egy hajó. Ez a láttató latás csak
akkor jön létre, ha a színésznek erős belső
látása van, ha önmagában megteremti a
látomás erőteljességét, és ezt rákényszeríti,
ráajándékozza nézőire.

Jobb karjával husángszerű botjára tá-
maszkodik. Bal válla följebb kerül most,
mint a másik. Ez a kontraposztos szép
állás még vissza-visszatér a játék során,
mindig a belső tartalom kifejezési kény-
szeréből, de minden pillanatában képző-
művészileg tökéletesen megkomponálva és
gyönyörű látványt nyújtva. Nyilván-való, a
színésznő nem törődhet azzal a

színpadon, hogy milyen képet nyújt, eléggé
beleilleszkedik-e az egész kompozíció
képzőművészeti látványába, nem ügyelhet
arra, hogy durvaszövésű , döglött-lila, hő
redőkben omló aranydíszítésű ruhája
milyen hullámokat vet, elég dinamikus
lendületet ad-e testének, vagy a megtörtség
erővonalait rajzolja ki. Mindezt a próbák
során kell kikísérleteznie, és magáévá
rokonítani a drapéria esését,
vérkeringésébe kapcsolni és fel-tételes
reflexszé tenni, érzetté átalakítani, hogy
miként hullik vissza a ruha-ujj, ha fölemeli
karját, és milyen lendületet ad testének s
mozgásának a háta mögött földet söprő
kelme rajza. Talán még korábban kezdődik
a munka, még sokkal korábban, mint az
adott darabon végzett próba, az évtizedes
színészi tapasztalat és mesterségbeli tudás
alapozza meg mozdulatainak festői-
szobrászi biztonságát.

„Prédára jutunk, bizonyos,
szegény öregasszonyt,
kinek osztanak engem?
Pelenkamosóként
ki cselédje leszek?"

Anélkül, hogy kilépne a fájdalom és a
harag lendületéből, csak egy finom új szín
telepszik most ra hangjára, a gúny, az
akasztófahumor keserűségű irónia szí-ne.
És amikor az asszonyok arról tépelődnek,
mit hoz számukra a rabság, csak áll
közöttük, fölmagasodik, és a többiek
szavai az ő tekintetétől kapnak realitást.
Szemében, mint egy fókuszban gyűl össze
a többiek iszonyodása és félelme. Sulyok
transzformálja a karvezetők érzelmeit és
gondolatait, meghatványozza és
érzékelhetővé teszi, egyszersmind aka-
démiai pontossággal elemzi, értelmezi,
valósítja meg a karvezető dramaturgiai
szerepét, aki összefoglal és felnagyít, a
cselekmény egy-egy pontján szintézisbe
foglalja a részleteket.

Megérkezik Talthybiosz, a követ, s míg
oda nem ér, Hekabe tágra feszített
szemével csodálattal és rémülettel nézi
közeledését. Talthybiosz beszámol a gö-
rögök végzéseiről, ki hova kerül rab-
szolgának, s amikor meghallja Hekabe,
hogy Polyxena (már) védett helyen van, így

válaszol: „Oh, köszönöm ..." Szeme
bepárásodik. Arca fölpuhul. A nyugalom
ellenpontja terjed szét benne, mintha azt
mondaná: akkor jó, ez rendben van.
TALTHYBIOSZ

Odysszeusz. Te az ő rabnője leszel.
HEKABE

Nem, nem, lehetetlen!



Hogy épp az a kétszínű féreg,
az a kettősnyelvű gazember,
az a minden szent dolog eltaposója, a

barátság
született méregkeverője legyen,

az a hitvány róka, a gazdám !
Ezalatt Hekabéban fokozatosan összeáll

a valóság. Megérti: nem hős áldozat lesz,
de megalázott rab. Földre zuhan a valóság
súlya alatt. Jobb karjával hátrafelé
panaszos ívet rajzol. A lángoló sátorfal,
Kasszandra tüzének láttán térdein inog,
elerőtlenedve egészen, mintha már nem
bírná ezt a baljósan közeledő újabb
csapást elviselni. Kasszandra őrületét
fáradt szomorúsággal nézi. Leül.
Láthatólag terhére van a jelenet. A
tébolyult, jóstehetségű lány egyénisége
szabálytalan színezet, nem illik bele
számára a gyászba. S ha Kasszandra
zabolátlansága fokozódik, ő derékból
térdére hajlik ültében, abban re-
ménykedve, talán így rosszabbul hallja a
szörnyűségeket. Talthybiosz keresztül-
megy a színpadon jobbról balra, hogy
elvitesse az őrült lányt, Hekabe követi a
görög tisztet, de csak a szeme megy utána
makacsul rátapadva: ő maga mozdulatlan.
Kasszandra a harcosok végtisztességéről
beszél. Hekabe arca kitisztul,
megnyugszik. Most valami az élet sza-
bályai szerint történik. Legalább a ha-
lálban helyreáll a rend.

„Dicsőség a haza védőinek.
De őnekik, a hódítóknak,
kik szennyes háborút viselve

pusztulnak cl,
haláluk ostobább még, mint az

életük."
- mondja Kasszandra, és Hekabe belső
mosollyal hallgatja, és ez a finom deren-
gés az arcon nagy erőt árul cl. Szörnyű
erejű ellenállásra számíthatunk. Ez a
magányos vénasszony elemien képes gyű-
lölni.

Talthybiosz indulásra noszogatja
(„Készülj te is"). Hekabén látszik, nem
fog elindulni: kiszökik a rabságból, ha
kell, az öngyilkosságba. S amikor a kö-
vetkező replikában Kasszandra, a látnoki
lány, elmondja a görög tisztnek, hogy
Apollo jóslata szerint anyja nem kerül
Görögországba, hanem Trójában hal meg,
már biztosak lehetünk, mert Kasszandra
Hekabe háta mögött állván, megfogja
anyja fejét, földöntúli boldogságú mosoly
jelenik meg Hekabe arcán: elszánta magát
büszkén átmenekülni a földöntúlra. Úgy
ragyog az arca, hogy talán a fényszórók is
tőle kapják fényüket.

Kasszandra őrülete fellángol. Exta-
tikusan menekül a rabságba. Sulyok arcán
zavar, szégyenkezés, elgyengülés, mintha
azt mondaná: Ezt is át kell, ezt is meg kell
élnem? Még ezt is? Hát nem volt elég? S a
lány búcsújakor („Isten veled, anyám, ne
bánkódj: meghalsz nemsokára") megint a
tiszta mosoly, a belső béke nyugalma
jelenik meg rajta. EGY ASSZONY

Könyörögjünk, királyné
az istenekhez.

HEKABE
Nem!

Rossz szövetségesek.
Fölnéz az égre, az istenekhez és ha ő
fölemeli tekintetét, az istenek látótá-
volságba kerülnek, Sulyok Hekabéjához
közel vannak az égiek. Körülhordja te-
kintetét a mennybolton. Megmagyaráz-
hatatlan, miért érezzük úgy ebben a pil-
lanatban, hogy az istenek fölött áll nagy-
ságával, erősebb és hatalmasabb náluk.
Lassan bal felé fordul törzsével, mintha
belefáradt volna a reménytelenül süket
istenekkel társalogni és visszaül helyére.
Ezután a kar Trója utolsó boldog napjáról
beszél, amikor azt hitték, Odisszeusz csele
előtt, hogy vége az ostrom-nak. Hekabe
csak ül, mozdulatlanul, de tekintetéről
leolvasható, hogy többet tud másoknál.
Mindez, ami itt elhangzik, csak történelmi
pletyka, felszínes anekdota: ő a lényeget
is látja.

„Tróját nemcsak letiporták - bemocs-
kosították" - mondja a Kar. Fölpattan
helyéről. „Tróját nem győzte le senki!" -
süvölti. „Csak elgáncsolta egy álnok,
halandó asszonynál is gonoszabb isten-
nő." - Itt kaján, kárörvendő és keserűen
gúnyolódó. Átvonul a színpad bal
oldalára, hogy megrendíthetetlen erővel
mondja: „Nem adom soha meg magamat!"
Fölnéz dacosan a z égre, kihívó, kemény,
és ebből az elszánt helyzetéből kell
észrevennie a közeledő Andromachét, a
felé közeledő újabb csapást. Amikor
meghallja menyétől, h o g y Polyxena
meghalt, arca fölpuhul, szinte
elégedettnek látszik a bizonyosság birto-
kában. Egy pillanat múlva megadja ma-
gát, és érdeklődik a halál részleteiről.

Andromache tirádájában halott Hektora
iránti szerelméről beszél, Hekabe most
nagyon törődöttnek, nagyon öregnek
látszik. Rajtakaphatatlan, milyen színészi
eszközzel éri ezt el: a lelke ráncosodott
meg iszonytatón. S amikor menyét a
győzők iránti megalkuvásra ok-tatja, hogy
unokáját megmenthesse, nagyon csöndes,
és semmi erő nincsen ben-

ne. Belenyugszik a csapások sorozatába.
Bal karja mentegetőző-magyarázkodón
tárul ki. S amikor Talthybiosz kimondja a
halálos végzést, Hekabe összeesik, mint
annyiszor az előadás során, de ezek a
földre hullások nem teátrálisan lesújtott
mozdulatok, nem kulisszaszaggató
gesztusok, hanem lágy és csonttalan moz-
dulatok, és elhisszük neki, neki elhisszük,
hogy olyan súly nehezedik testére, amit
ember már képtelen állva megtartani.

Unokáját a halálba vitték. Jajgat. Mellét
két kézzel veri, még mindig a földön
heverve, mocorog - a lelki agónia rángásai
-, de nem pillant föl, homlokát görgeti a
padlón. A színre lépő Menelaoszt sem nézi
meg, csak amikor az hosszú magánbeszéde
közepére ér, akkor emeli föl lassan a fejét
a földről, és hallgatja a pipogya király
ostobaságait. Lehet ez? Lehet - pillog a
szemével. Lehet, hogy csak ennyiről volt
szó, hogy csak ennyi jelentése volt az
egész csapássorozatnak? Hogy könnyelmű
asszony meggondolatlan lépése hozhatott
ennyi pusztulást? Menelaosz utasítást ad
Heléna elhurcolására. Hekabe égre tárja
karjait, elégedett. Térdein járva, kissé
előrejön. S hogy bosszújában biztos
legyen, erőre kap, lehetőséget lát a
támadásra. Hangja utasítja Menelaoszt,
hiszen egy latyak-jellemmel van dolga,
akit le lehet hengerelni. Itt, eb-ben a
jelenetben tűnik ki, Hekabe milyen jó és
erőteljes uralkodó, milyen pontos az
emberismerete, és milyen tévedhetetlenül
ismeri föl az emberi gyengéket, amiket
azután kihasználva, célja felé tör.
Menelaosszal szemben hirtelen
cselekvőképessé válik, hiszen nem veszett
cl minden. Most lehet cselekedni.
Elérkezett a bosszú pillanata: bosszút
lehet állni halottaiért és a szenvedése-kért.
Heléna belépésekor vár, hihetetlenül
szívós türelemmel vár, mint egy ragadozó
áldozatára, majd amikor a meg-csalt férj
kimondja a halál szót, boldogan
elmosolyodik, s ebben a mosolyában
semmi kajánság nincs, beteljesült a
küldetése, sikerült a bosszú eszközévé
válnia. De rögtön Heléna kér szót, hogy
védhesse magát, és Hekabe azonnal el-
komorul, mert tudja, hogy ez a buta és
üres asszony ravaszságával hatni fog el-
hagyott, puha férjére. Hallgatja Heléna
szavait, és fejét rázza, lágyan, mintha
pókháló ragadt volna a hajára. Szép He-
léna megvádolja őt, mint minden baj-nak
gyökerét: benedvesedik Hekabe szeme,
méltatlankodásában. Majd amikor



az asszony az Ida hegyén történt szép-
ségversenyt idézi föl, az égre emeli szemét
és fitymálva, mintha azt mondaná: már
megint ez a régi duma! Később két kézzel
botjára dűl. Aktív kibic. Elindította
Menelaoszt az úton, most már nem ő
cselekszik. Heléna panaszos men-
tegetőzései közben rosszallóan előre pil-
lant: micsoda emberek élnek! micsoda
erkölcsi normák működnek! S amikor
válaszol, álla előredűl kissé, és harapósan
sorolja vádjait. Párisról szólván, szinte
ellágyultan ejti ki szeretett fia nevét. Ez a
jelenete Helénával egy anya és egy rossz
erkölcsű, kacér nő pörlekedése.

Sulyoknak megvan az a csodálatos ké-
pessége, hogy a tragédiát le tudja fordítani
köznapi, átélhető helyzetekre. A ki-
rálynőből elő tudja csalni a mosónő
hangjait. Pazar egységet teremt a fen-
ségesség és az ordináréság között. Anélkül,
hogy megbontaná szerepépítésének
lendületét, előcsalja magából a közönséges
hangokat, és egy hétköznapi családi
veszekedés ingerültségével közvetíti e
szerepet. Mindezzel megfosztja a szerepet
hűvös artisztikumától - és éppen ezzel
teszi művészivé -, hogy megtalálja az

ókori figurában is azt, ami a miénk, is-
merősünk, mai, holnapi, tegnapi: örök. De
ez az örök vonás nem elvont, archaikus
fejedelmiségben jelentkezik, ha-nem egy
határozottan fölismerhető
lem megrajzolásában. Nem általánosságban
királynői, nem majesztétikus viselkedéssel
nagyszabású az ő Hekabéja, ha-nem az
ellentétek és az ellentétes vonások
feszítettségében bontakozik ki előttünk
robusztussága. Könnyen sodródhatna bele
színpadi közhelybe. Kézre kínálkozóbb
volna általában előkelően viselkednie,
ahogyan a színpadon szokás rangos
személyeket elvontan megeleveníteni.
Sulyok azonban mélyen ismeri, mert
beleköltözött elemzéseivel az ábrázolt alak
jellemébe és mély rétegeibe: tudja, hogy le
kell fordítania a királyi származék
tragédiáját mai jellemnyelvre, az anya, a
nagyanya és a szülőföld lányának
fájdalmát, a rabságba lökött és megalázott
asszony kínlódását és félelmét, ezeket a
közös és ismerős vonásokat

SULYOK MÁRIA MINT HEKABE, A TRÓJA NÖKBEN
(SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK)



kell bemutatnia. Könnyedén teremti meg
az ókori tragédia szertartásos-fenséges és
a Sartre-átdolgozás politikai időszerűsí-
tésének összeolvasztását, egymásmellet-
tiségét. Mitikus mélységei vannak ala-
kításának, az anyai fájdalom Nióbe-szerű
„örök" vonásait és egy algériai, vietnami,
gyarmati anya vezércikk hevületű napi
politikumát is alárejti a szerepépít-
ménynek. Miként az ő mosónői mindig
hordoznak a színpadon némi fejedelmi
vonást, úgy fejedelemasszonya is meg-
kapja a maga kofa-indulatait. Ha Heléna
védekezésül arra hivatkozik, hogy
elrabolták, ő visszavág, visszanyelvel,
hogy miért nem kiabált, miért nem hívott
segítséget? Itt gúnyol, bohóckodik, s ez
szélsőséges hang szerepében, de nem
szabja szét az elmozdíthatatlan tökéle-
tességgel megkonstruált szerepépítés
kompozícióját.

Heléna elleni vádbeszédében a dina-
mikai fokozásnak szinte tökéletes iskoláját
élvezhetjük. Zeneileg építi föl a tirádát, de
nem a szavak muzsikájának örül, nem
szépelgő szövegmondás az ő dikció-ja -
mint ahogy hiányzik gyönyörű csel-
lóhangjából a sterilitás és a kínosan kép-
zett hangzók kiejtésére ügyelés, nem, néha
a kifejezés érdekében még magyartalan
hangsúlyokat is használ -, hanem az
ellenpont szabályainak alkotói alkal-
mazásával szerkeszti meg szövegének
dallamait, és ez a rafinált zeneiség fo-
kozza föl a drámai hatást.

Mozgás és beszéd, gesztikuláció és
dikció bonyolult ellenpontját teremti meg.
Mintha ritmusban beszélne és 6/8-os
ritmusban mozogna. Ettől olyan
serkentően nyugtalanító hatású színpadi
jelenléte. Heléna felé botorkál, és hideg,
utrírozott hangon mondja: „Képedre nem
festék való, nem lisztes por, hanem köpés,
pofon!" A köpést és a pofont kidobott,
erős hangon mondja. Nem fog-ja megtenni
közülük egyiket sem, de a szavak, ahogy
mondja, fölfokozzák erejüket, minden
köpésnél nyúlósabbak, és minden
pofonnál fájdalmasabban csat-tannak.

„Nincsen igazság,
nincs becsület, Zeusz isten?"

Belső reszketéssel kérdi, majd gyűrt
szájjal átkozza meg Helénát.

Talthybiosz hozatja Asztyanax tetemét.
Szemei megmerevednek. Úgy nézi a kö-
zeledő menetet. Mi jöhet még? Téboly
villan föl a tekintetében. Úgy látszik, az ő
teherbírásának is van határa. S míg értesül
a reá váró temetési szertartás utasításairól,
arca gyászol. Nem szín-

padian, nem csináltan. Csak behorpad
arcán a ragyogás.

Leteszik elé a pajzsot s unokája tetemét.
Megpuhul a hangja. Pillog, emlékezik
Hektorra, sírást gyűr le. Kitárt karral
fogadja a kisfiú holttestét, átkarolja, fejét
ráfekteti a testre, simogatja. Arca picit
eltorzul a sírás grimaszától. S ahogy
szoptatós anyaként karolja a tetemet,
időnként megemeli, mintha súlyos volna a
test, és csúszni készülne. Ez a parányi
mozdulat a fűrész-porral kitömött kellék-
rongybabából igazi holttestet varázsol.
Nevetve gúnyolja a görögöket, hogy egy
gyermektől féltek, egy gyermeket
gyilkoltak meg, majd ringatva, mintha
csak alvó volna, leteszi a fiú testét a
földre. Hangja vált, más, lágyabb hangon
kezd a siratásba és beszélget a kis
halottal. Szelíden társalog. Hangjában
árnyéka sincs az önsajnálatnak, a
siránkozásnak vagy a panasznak.
Nyugodt, lágy és nagymamai. S itt egy
váratlan játékkal benyúl ruhájának redői
közé, előhúz mondat közben egy kis
zsebkendőt, megtörli orrát, és még később
is szív egyet orrán, szipákolva.
Meghökkentő ez a gesztus egy görög
tragédiában, de egyben mélységesen
helyénvaló. Hatása megrendítő. Egy öreg
parasztasszony térdel előttünk fáj-
dalmával. Életet, hitelt, realitást kap a
figura. Bebugyolálja a holttestet. Feláll.
Tompán, szárazon, kurtán annyit mond:
„Az istenek kísérjenek." Bal keze kissé
tehetetlen, elrándul teste mellől. Nincs itt
már könnye, tárgyilagos. Mit mond-hat
még, mit is segíthetne még ezek után? S
elbotorkál, öregen, törten. Majd
visszafordul, fölnéz az égre („Gyűlöltetek
ti mindig engem, bősz istenek.") Fájdalma
égre kiált, de ő maga nem kiált mégsem.

S itt, a végére tartalékolta minden erejét.
Ez a meggyötört öregasszony, aki most
már mindenét - jövőjét is, utókorát is -
elvesztette, elárvultan és reménytelenül
magára maradt, de egybegyűl minden
emberi energiája. A legmagasabbra jut a
dráma során. Szembe-szegül az
istenekkel. Teste megnő, föl-
hatalmasodik. A kis termetű Garrickról
meséli az anekdota, hogy társaságban,
vacsora után elmondván a III. Richárd
egyik monológját, minden segédeszköz
nélkül, a baráti kör szeme láttára növe-
kedett meg a termete, csupán a tehetség
szuggesztiójának segítségével. Így
ölesedik meg Sulyok Mária is, és válik
testben is hatalmassá. Nyakát makacsul
hátrafeszíti, amikor az Olympusz iste

neit kihívja maga ellen: „Nos üssetek le."
Szünetet tart. Vár. Majd megvetően
hozzáteszi: „A gyáva banda." Hekabe
elszántsága és félelemnélkülisége itt ra-
gyogóvá tisztul. Konfrontálni mer az
égiekkel is, bízva egyetlen fegyverében :
igazában. S van-e még magasabb lép-cső
annál, hogy harcba kezd az isteni
hatalommal? Van. Amikor a világi ha-
talommal szegül szembe. A görögök kö-
rülvették őket, hajtanák le a nőket a
hajókra. Hekabe mamuskaként rohan a
színpad mélye felé, hogy tiltakozásul ön-
gyilkosságot kövessen el. Megragadják.
Vonszolják. Földre veti magát, ökleivel
dörömböl a földön. Szeme kidülled, ereje
fokozhatatlan. És egyszerre meg-
világosodik a színésznő üzenete a sze-
reppel, művészi mondanivalója: kitartani
az igazunk mellett, nem félni a veszélyt és
a halált sem, mert csak magunkat
megőrizve érdemes élni. Emberként.

Trója falai leomlanak. Megérti, hogy
minden elveszett. Szinte eszelősen tagad:

„De nem, de soha!
Kötözzetek össze, kutyák,
hurcoljatok el,
én át nem adom
magamat, az
igazamat!"

Nem is amit mond, hanem ahogy
mondja, a magatartása, az önbecsülése
lázít a tisztaságra, uszít az emberségre.
Belekapaszkodnak a katonák. Minden
életjel eltűnik belőle. Teste meghal, s egy
rongycsomót támogatnak-rángatnak le
előre, a mélybe. Egy hősi halott tetemét.


