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drámai figurákat. Az alakítások különbségein
eginkább a színészi tapasztalat hagy nyomot.
gy a mellékszereplők sorában Barkó György és
ólyom Katalin tud egy-egy mikrohelyzetből is
zituációt és karaktert teremteni, életet vinni a
zínpad holt terébe. A főszereplők közül Héjja
ándor néhány eszközből hozza létre a rokon-
zenvesen kétkedő alakot. Szalma Tamás szin-
én tehetségesen teszi konkréttá a mennyei
bsztrakciót. Az első emberpár megformálóiról
indez nem mondható el. Varga Mária sápatag,
neklő hangú; Besenczi Árpád igyekvő tanuló-
ént (de nem tanítványként) tüsténkedik Lucifer
rnyékában. Színpadi erőtlenségüket mindketten
alami mesterséges emelkedettséggel próbálják
llensúlyozni.

Az előadás zsúfolt házakkal megy. Pécs

Elégedettségünk és hiányérzetünk ugyan-
bban a jelzőben összegezhető: érdekes darab
rdekes bemutatója látható Szolnokon. Nem
ulvárdarab Pozsgai Zsolt műve, de elsősorban

történet izgalmai-ra, várakozással teli
elyzeteire, váratlan fordulataira épül. A jól pergő
ialógusokból lendületes eseménysor bontakozik
i, de a szereplőkre szakadó végzetben nem
álnak felismerhetővé a jellem és a sors
ldönt(het)etlen kérdései. A Szeretlek, cirkusz
rényeit lelkesen aknázza ki a szolnoki bemutató,
e nem pótolja hiányait, nem korrigálja hibáit.
intha csak a túlpörgetett sors-kerék forogna: az
lőadáson kissé talányosnak, de alapvetően
onzónak megformált alakok találkozásai nem
álnak sorsszerűvé, hisz a színészi játék nem
lakítja jellemekké a figurákat.

A történet

drámában három lényeges cselekményszál is-
erhető fel. Úgy indul a történet, mintha a mű

lapkérdése az lenne, hogy Stefi Herrgottnak, az
regedő légtornásznak, egy jelentéktelen ván-
ortársulat igazgatójának sikerül-e megvalósí-
ania álmait, kiemelkedhet-e végre a kisszerű-
égből - tehetséges lánya, Juanita révén. Mint-
a arról szólna a darab, hogy megvalósítható-e
z az autonóm világ, amelynek lehetősége (a

iskolaváros. A diákok most ismerkednek Ma-
dáchcsal. Meg a színházzal. Azzal a színházzal,
amelyikben a színpadgép forog, a rendező pi-
hen.

Madách Imre: Az ember tragédiája (Pécsi Nemzeti
Színház)
Kísérőzene: Petrovics Emil. Díszlet: Mira János. Jel-
mez: Wieber Mariann. Koreográfus: Uhrik Dóra. Ren-

dező: Lengyel György.
Szereplők: Besenczi Árpád, Varga Mária, Héjja
Sándor, Szalma Tamás, Barkó György, Bellus
Attila, Stenczer Béla, Bánky Gábor, Jónás Judit-
Hartmann Teréz, Sólyom Katalin, Unger Pálma-
Krasznói Klára, Németh Judit, Matoricz József,
Pilinczes József, Krum Ádám, Dimulász Miklós,
Kovács Dénes, Krizsik Alfonz, Szivler József, Ujláb
Tamás, Fülöp Mihály, Beleznay Endre, Varga Péter,
Steiner Zsolt, Rendes Zoltán, Kiss Csaba.

kulturális hagyományok és a darab utalásai sze-
rint is) benne rejlik a cirkuszban mint történelmi
szituációban és társadalmi közegben. Adottak-e
a szuverenitás belső feltételei? Rendelkezik-e
Stefi azzal a tehetséggel és azzal az autonóm er-
kölcsiséggel, amit a felesége elvitat tőle. lsabelle
azt állítja, hogy a férfi csak kihasználni akarja a
lányukat - mint ahogy őt is csak érvényesülése
érdekében vette feleségül. Juanita szavaiból vi-
szont az derül ki, hogy szíve szerint ő is azt az
utat járná, amit apja kijelölt számára. De az író
megkerüli, megválaszolatlanul hagyja ezeket a
problémákat. Egyre inkább háttérbe szorul Herr-
gotték karrierjének kérdése. Végül nem is belső
logikája szerint, hanem külső, véletlenszerű ese-
mények hatására zárul le ez a cselekményszál:
Juanita tehetségét a halálos járvány emészti fel.

György, a cirkuszban menedéket talált kato-
naszökevény cipelte be a kórokozót - ezért fon-
tos a második cselekményszál, a fiú és Juanita
kapcsolata. De György dramaturgiai szerepe és
drámai szerepköre gyengíti egymást: ő a halál
angyala, a pusztulás hírhozója és hősszerelmes
egyszemélyben. Előbbi funkciójában végzet-
szerű, de nincs kellően megindokolva a megjele-
nése, utóbbi szerepében pedig túlságosan is
konvencionális a viselkedése. Ez a cselekmény-
szál sem telítődik annyi feszültséggel, belső ér-
dekességgel, hogy elbírná azt a terhet, amit a
dramaturgia ráaggat. Sokáig látszatproblémák

körül kering, végül a végzetet szabadítja a cir-
kuszra.

A végzet siettetője, a pusztulás másik hírho-
zója - s egyszersmind a harmadik cselekmény-
szál mozgatója - Gyula, a katonaszökevényeket
kereső különítmény parancsnoka (aki - bár-mily
hihetetlen is - György testvére). Ő Hildát,
Herrgott másik lányát akarja megszerezni magá-
nak, hogy főrangú családjának szokásai szerint
az ágyasává tegye, de megjelenése minden cir-
kuszlakó számára csendes fenyegetettséget je-
lent. Hilda ugyanis azonnal elutasítja a férfit - ki-
kotyogva: van itt neki különb katonája. Így zsarol-
hatja meg Gyula Stefit: ha nem adja a lányt, nem-
csak ő kerül bajba, hanem egész társulata is.
Stefi nem tehet semmit, ezért beleegyezés he-
lyett „eladja" a lányát. Hilda látszólag elfogadja
apja döntését, de búcsúfellépése végén a kupo-
lából szándékosan a háló mellé ugrik, hogy nyo-
morékon már ne kelljen Gyulának. A járvány és a
különítményesek kettős szorításában végül fel-
morzsolódik a társulat. Fontosabb tehát ennek a
cselekményszálnak a szerepe is a történet egé-
szének alakításában, mint amennyire ezt a ben-
ne megfogalmazódó problémák indokolnák. Ez
sokat elárul Pozsgai drámaírói technikájáról. A
sokszálú cselekmény nem a világ szimultán sok-
színűségét hivatott érzékeltetni, nem a kínálkozó
sorsalternatívákat mutatja meg. Pusztán azért
fontos több történet jelenléte, hogy a szálak ki-
egészíthetők legyenek egymással. (Ez is azt jel-
zi, hogy a szerzőt jobban izgatja a cselekmény-
bonyolítás, mint az, hogy a szereplők hogyan vi-
selkednek a különféle helyzetekben.)

A szereplők

Némileg el is fedi ugyanis a figurák belső motivá-
cióját az, hogy a történetek egymásba csúsznak,
egymást egészítik ki. Ezáltal nem kényszerülnek
az alakok arra, hogy megoldják dilemmáikat,
mert mindig történik valami, ami más szintre he-
lyezi az eseményeket, ami új szempontokat von
be a történetbe - de nem teremt új összefüggé-
seket, nem tár fel új dimenziókat. Sokszor úgy tű-
nik, inkább atörténet logikája s nem jellemük bel-
ső rendje szerint viselkednek a szereplők.

Minden szereplőnek külön története van, de
egyiküknek sincs igazán sorsa. Majdnem min-
denki mesél a múltjáról, elmondja, mi történt ko-
rábban vele, de a felidézett történeteknek sem
hitelességében, sem indokaiban nem lehetünk
bizonyosak. (Carmensita, a nőimitátor által el-
mondott történetről ki is derül, hogy hazugság, s
ez visszamenőleg megkérdőjelezi más szereplők
önvallomásának őszinteségét is.)

A szolnoki előadásban a színészi játék sem
képes jellemekké mélyíteni a figurákat. Techni-
kailag jól megoldott alakításokat látunk; a színé-
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szek arcot adnak az alakoknak, de karaktert nem
kölcsönöznek nekik. Egyik szereplő sem tartogat
meglepetéseket, többnyire a már megszokott
színészi eszközöket látjuk viszont.

Gazsó György Herrgottja nem annyira cini-
kus, hogy érthető lenne az a könnyedség,
amellyel átsiklik dilemmáin, de nem is olyan
kiismer-hetetlen, hogy autonóm világát őrző
önpusztító hőst sejtsünk benne. Az a derűs,
ironikus alkat, amit Gazsó játéka jelez, inkább
csak a kisszerűség hübriszének vétkébe eshet:
átlagos tehetségű, mégis megkísérti fantáziáját
a világhír, személyiségének nincs különösebb
kisugárzása, mégis azt képzeli, irányt szabhat az
események menetének. És amikor erre mégsem
képes, gesztusai azt jelzik, többet tesz, mint
amit tehet. Gazsó játéka megteremti annak
látszatát, hogy Herrgott valami titkos, szuverén
erkölcsiség alapján cselekszik, pedig azokat a
csapdahelyzeteket, amelyekbe Stefi kerül, nem
kísérik ön-reflexiók. És a színészi alakítás sem
mutatja meg, valójában milyen alak rejtőzik a
szerep mögött. Az a figura, akit a színpadon
látunk, nem érdemli meg a megváltást, amit -
Mária szavai szerint - a (történetet záró)
megbolondulása jelent.

Meszléry Judit fáradt, kiégett feleséget for-
mál, aki nem találja helyét sem a férje mellett,
sem a cirkuszban. De otthontalanságának az
alakítás nem ad tragikus mélységet. Súlyosabb
lenne Isabelle magánya, ha sorsának tévelygé-
seiben esendősége is látszódnék. Ha kiderülhet-
ne róla, hogy férje áldozata-e, vagy csak tetsze-
leg e szerepben. Nem tudjuk biztosan, hogy iga-
za van-e akkor, amikor azt gondolja, hogy a férje
mindenkit kihasznál, vagy csak saját tehetetlen-
ségére keres mentséget ezzel.

Bajcsay Mária játéka már az előadás kezdő
pillanataiban sokat elárul Máriáról, a cselédasz-
szonyról. A cirkuszporondról behallatszó dob-
pergés alatt arcán aggodalom, majd megnyug-
vás: félti a kupolában zajló attrakció szereplőit.
És ahogy megjelenik a cirkuszigazgató, látjuk,
Mária érti a férfi minden szavát, érzi minden kí-
vánságát, valódi odaadással közeledik felé.
Ezért nem ér bennünket váratlanul, amikor kide-
rül, hogy régóta szeretője, társa Herrgottnak, aki
mellett még az utolsó, a halálon átlendítő mutat-
ványnál is kitart. Az egyetlen kifogásolható moz-
zanat Bajcsay apró rezdülésekből építkező ala-
kításában, hogy inkább finom érzékenységű, át-
szellemült polgárasszonyt formái, holott a szö-
veg szerint Mária parasztasszony.)

Mária, Stefi és lsabelle kapcsolatának izgal-
mas tükörképe és ellentéte Pali, Hilda és Gyula
viszonya. Az összetartozásnak és a beválthatat-
lanságnak, a taszításnak és az egymáshoz kap-
csoltságnak ugyanazon viszonylatai ismerhetők
fel mindkét hármasban. Az előbbi viszonyrend-
szer állandónak tetsző eldöntetlenségével

Bíró Krisztina (Juanita) és Bajcsay Mária
(Mária)

szemben azonban a fiatalok kapcsolata formáló-
dó, alakuló viszony, amely a végzetes végkifejlet
felé halad.

Kiss Andrea Hilda alakjában egyszerre jelez
büszkeséget és naivitást, könnyűvérűséget és
odaadást, felelőtlenséget és megtörhetetlen bel-
ső tartást. Mindezek azonban nem a figura
ellentmondásait, inkább csak a szerep eldöntet-
lenségeit jelzik. Nem világos annak motivációja
sem, hogy miért ugrik szándékosan a háló mellé.
„A dolgok, lám, maguktól is megoldódnak./.../
Így már nem kellek Gyulának" - mondja Stefinek
elszántság és naivitás nehezen hihető kevere-
désével. Alig hihető, hogy Pali, a másik rejtőzkö-
dő katonaszökevény szerelme miatt szánná el
magát a végzetes lépésre. Úgy tűnik, inkább
azért kockáztatja az életét, hogy szabad és be-
csületes maradhasson. Kimondva ez csak köz-
helyes szentencia, amit csak az erkölcsi dilem-
ma személyiséget próbáló stációinak megjelení-
tése hitelesíthetne. Ennek azonban nyoma sincs
sem a darabban, sem Kiss Andrea játékában.

Gyula a történetben elfoglalt helyzete szerint
az események egyik mozgatója lehetne, de váz-
latos írói megformáltsága következtében a sze-
repköre fontosabb, mint a tényleges szerepe.
Mihályfi Balázs nemis játszhat el mást, csak álta-
lánosságokat: a katonatiszt tartását, merevsé-
géből kilépni képtelen odaadását, családi ha

gyományait megkérdőjelezni képtelen jelenték-
telenségét. Szép pillanat, ahogy magából kikel-
ve sipítozni kezd, jelezve, belül milyen bizonyta-
lan ez az alak, aki kifelé tartást igyekszik mutatni.
Azt azonban Mihályfi már nem képes eljátszani,
hogy a katonatiszt ingatag szerepei mögött mi-
lyen személyiség rejtőzik.

Pali figurája is csak klisékből áll, és Szöllösi
Zoltán játéka is inkább csak karikatúrának tet-
szik: handabandázó szerencsétlenség, csupa
tehetetlen jóindulat. Rá nyilván nem számíthat
Hilda. Még az is megkérdőjeleződik, hogy sze-
relmes lehet-e egyáltalán belé a lány. (Az állítóla-
gos szerelmespárnak nincs egyetlen közös jele-
nete sem, ezért sem tudjuk eldönteni, hogy mi-
lyen a viszony köztük.)

Mária, Stefi, lsabelle, illetve Pali, Hilda,
György kapcsolatrendszerével szemben Juanita
és György viszonyában nincs jelen harmadik
szereplő. Ezért ennek a kapcsolatnak nem külső
feltételei, hanem belső tartalmai miatt kellene fe-
szültséggel telítődnie. A felmerülő problémák
azonban csak áldilemmák. (Kezdetben a lány
naivitása miatt alakul nehezen a kapcsolat. Herr-
gott csak látszólag jelent akadályt számukra.
György az állítólagos családi hagyomány miatt
utasítja el Juanita gondoskodását.)

Bíró Krisztina Juanitája az apját rajongva sze-
rető, a szerelmet riadtan vágyó, a testiségtől vá-
gyakozva borzadó kamaszlány. Az előadás egé-
szét jellemzi, ahogy Juanita viselkedik akkor,
amikor György szerelmet vall neki. Bíró Krisztina
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játéka folyton változó érzelmi állapotot,
egymás-ra torlódó ellentétes hangulatokat
jelez, kétség-beesést és önfeltárulkozást,
elutasító vágyakozást és gátlásos önátadást. A
színészi technika jelez valamit, ami emberileg
mégsem történik meg, hisz sem a szöveg, sem
a rendezés nem teremti meg azokat a
feltételeket, amelyek hihetővé tennék azt, amit
látunk. György Kaszás Mihály
megformálásában olyan határozott, önérzetes

Jelenet a Szeretlek, cirkuszból

kább karikatúraszerűen, mint sorsot és jellemet
sejtetve.

Tér és idő

De miért éppen cirkuszban játszódik a történet,
és mért pont az első világháború alatt? - kér-
dezhetjük. Az idő és a tér a történések közegét
teremti meg, vagy pusztán az események hátte-
réül szolgál?

Pozsgai Zsolt cirkusza nem reális világ, bár a
szöveg valóságos földrajzi és történelmi koordi-
nátákat is jelöl (többnyire elmosódottan). De jel-
képes értelművé sem válik, pedig néhány sze-
replő úgy beszél róla, mint eszményképei, vá-
gyai sűrítményéről, világa jelképéről. Hiányosan
ábrázolt valóság ez, elmosódottan megfogalma-
zott jelkép - mondhatnánk, ha nem lenne erős a
gyanúnk, hogy nem is annyira az ábrázolt élet-
anyag természete, mint inkább az ábrázolás
technikája kívánja meg, hogy a történet cirkusz-
ban játszódjék.

A cirkusz sziget a történelemben - állítja a
szöveg. Hozzá kell azonban tennünk: rezervá-
tum is a való világban. Mert nemcsak arról van
szó, hogy Herrgott társulata az a hely, amely so-
káig érintetlen marad a történelem viharaitól
(ezért lehet ide menekülni a háború elől), hanem
arról is, hogy olyan terep, melynek adottságait -
valóságismeretünktől függetlenül - maga a
szerző teremti meg. A darabban ábrázolt világ
sajátosságait ugyanis csakis a darabban meg-
adott információk határozzák meg. El kell fogad-
nunk, hogy ilyen avilág: artistákat nem visznek el
katonának; félkarú katonatisztek vezetik a kato-
naszökevényeket kereső különítményt; maga-
biztos főúri csemeték artistalányok után kajtat-
nak: vagy ágyasnak akarják őket, vagy a szere-
lem hevületében maguk is légtornásznak készül-
nek beállni. Minden olyan, minta mesében. De a
mű nem vállalja az egyszerű formák naiv, archai-
kus szemléletét. Pedig a szöveg erényt is épít-
hetne meseszerűségéből (mondjuk, azáltal, ha
balladaszerűvé tenné a történetet, s a mitikus
szemlélet archaizmusával telítené a szöveget,
mint ahogy ez megtörténik Mikszáth Az a fekete
folt című novellájában, a darab kézenfekvő elő-
képében). Ehelyett azonban a szerző hitelesíteni
akarja a történetet a történelem bevonásával.

Az első világháború azonban, amely az ese-
mények hátterét adja, nem valós természete,
csakis bizonytalan, izgalmas világa miatt fontos

Kaszás Mihály (György) és Bíró Krisztina (Jua-
nita) (Ilovszky Béla felvételei)

fiatalember, akiről nehéz elhinni, hogy ilyen két-
ségbeesett reménykedéssel fogadná el egy naiv
kislány szerelmi játékait.

Dramaturgiai értelemben fölösleges szereplő a
cirkusz további két tagja, hisz sem a felvázolt
viszonyrendszerben nincs helyük, sem drámai
szerepkört nem töltenek be. Így sem Magyar Ti-
vadar (Carmensita), sem ifj. Ujlaky László (Mon-
tavetti) nem tehet mást, mint jelzi a figurát - in-
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darabban. Akkor fordul a szerző ehhez a kö-
eghez, amikor belső logikája, zárt világának ter-
észete szerint nem lenne megoldható a cse-

ekmény. Gyulának csak mint a katonaszökevé-
yeket kereső osztag parancsnokának van lehe-
ősége megzsarolni Stefit. (De mért kell ehhez
élkarúnak lennie?) Stefi Herrgott vétkei csakis a
ehurcolt járvány által teljesedhetnek végzetté.
Nem is tudjuk elképzelni, mi történt volna, ha
tefi kivételesen hallgat a feleségére, és nem fo-
adja be Györgyöt? A cselekmény gerince
gyan megmaradt volna, de a történetet nem le-
etett volna lezárni.) Mivel a történelem nem rea-

itás, így a darabban megfogalmazódó erkölcsi
roblémák hitelessége is megkérdőjeleződik
issé.

És milyen cirkuszt ábrázol az előadás? Feltű-
ő a díszlet kulisszaszerűsége. Ez nem a színhá-
i önirónia jele, inkább az írói és rendezői szán-
ékok logikus következménye. Mert ebben a
arabban és előadásban a sztori az elsődleges,
zért a színpaddal szemben is az a legfőbb köve-
elmény, hogy lendületesen lebonyolítható le-
yen rajta a cselekmény. Ennek az igénynek
eg is felel a forgószínpadra szerelt sátorrészle-

ekből, eltávolítható oldalú lakókocsikból álló
íszlet (tervező Dévényi Rita), de játéktérként
emleges, inkább csak háttérnek tetszik. Épp-
gy a jelenetekre koncentrál, mint a darab egé-
ze, éppúgy nem áll össze belső viszonyai által is
eghatározható egységes térré, mint ahogy a
arab cselekményegységei sem illeszkednek
zervesen formálódó történetté.

Forog a színpad, peregnek a jelenetek, meg-
zokott formájukat hozzák a színészek. Lezajlik a
örténet - de a játék nem telítődik szöveget ér-
elmező feszültségekkel. Nem érezzük háta ren-
ező jelenlétét. (A színlap szerint ezt a funkciót
olnár György tölti be.) Csak a befejezésben
gészíti ki némileg a színpadi történés a szöve-
et. A darab elnagyolt lezárását a szürreális

átomás irányába igyekszik eltolni az előadás.
errgott itt nemcsak beszél arról, hogy
iközben minden pusztul körülötte, ő mégis
egtartja a búcsúelőadást, hanem fel is mászik

trapézra, meg is kezdi a már csak
épzeletében létező fel-lépést. Kiválasztottként
ilép tér és idő korlátai közül, de ténylegesen
yula pisztolycsöve szegeződik csak rá. Ez a

árókép azonban bizonytalan, inkább csak jelzi a
átomást, de nem ábrázolja.

Pozsgai Zsolt: Szeretlek, cirkusz (szolnoki Szigligeti
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Díszlet-jelmez: Dévényi Rita. Dramaturg: Matuz Já-
nos. Rendező munkatársa: Ungár Júlia. Rendező:
Molnár György.
Szereplők: Gazsó György, Meszléry Judit, Bajcsay
Mária, Bíró Krisztina, Moldvai-Kiss Andrea, Kaszás
Mihály, Mihályfi Balázs, ifj. Ujlaky László, MagyarTiva-
dar, Váry Károly, Szöllősi Zoltán, Czákler Kálmán,
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Vannak még klasszikusok, de Shakespeare
az egyetlen, az örök, akinek minden darabja
mindig aktuális lehet. Ez a „lehet" a
fogékonyságon múlik. Hogy a Troilus és
Cressida ma itt nagyszerű legyen, arra van
lehetőség, megértek rá a színe-visszája állapotok
(Thersites, a nyomorék és mocskosszájú görög
szavával), amelyek „az Ég kegyelméből" (ez is
idézet a darabból) a fogékonyságot is meg-
szülhetik. Ennek az előadásnak a létrehozói
azonban nem dolgoztak meg ezért, illetve nem
ezért dolgoztak. Hogy miért dolgoztak akkor? A
cél éppoly zavaros, minta darabban a trójaiak és
a görögök, a férfi és a nő küzdelmének, vagyis
véres hacacáréjának tétje. Thersites ezt draszti-
kusabban fejezi ki: hadra kelnek egy bugyogó-
ért.

Remek darab a Troilus és Cressida, elsüthető
rá az az anakronizmus, hogy műfaja szerint ab-
szurd tragikomédia, de az efféle meghatározá-
sokon rágódjanak csak tovább a tudósok. A szín-
háznak azt kell éreznie és tudnia, hogy ez a szín-
mű fantasztikusan aktuális: fantasztikus (és nem
direkt módon ránk illő) ráismeréseket merítünk
belőle. Abban az időben, amikor ez a darab ját-
szódik, romlás és zavar nő, megful a fuldokló
rend, gúnypréda minden, vész burjánzik köröt-
tünk, az emberek hajlamosak faltörő kosként vi-
selkedni. Kalmár szellem uralkodik, mindenki
egymásra uszul, az ész hájas, a vágy őrült, a
bűnben megátalkodni, az a hősiesség, a becsü-
let,a dicsőség. Micsoda alakoskodás, micsoda
szemfényvesztés, micsoda becstelenség!- ká-
rog a bolond Thersites.

Ilyen helyzetben, melyben az emberiség köz-
átka, az őrület meg az ostobaság (ismét őt idéz-
tem) dívik, nemcsak hogy nem lehet tisztázni a jó
s a rossz mivoltát(Hector), de az ember a legele-
mibb dolgokban sem tud hogy viselkedni; azt
sem tudja, férfi-e vagy nő. Az ifjú Troilus a darab
elején, mint bevallja, nőies és gyermeteg. Sze-
relmes kamasz, aki férfivá akar válni. A dolog
egyszerűnek tűnik, a nász megtörténik, a lányos
fiú is, a fiúsan szemtelen kislány is boldogan
veszti el szüzességét, a boldogság azonban
csak egy éjszakán át tarthat. Ez a mai éj mindent
e l m ú l a t - hangzik el majd a darab végén Achil-
les szájából a felismerés, hogy ebben az időben
semmi jó sem tartható meg. Az immár férfi Troi-
lus és Cressida, a megnyílt érzékiségű nő nyom-

ban hadszíntérre kerülnek, a világ prédájává vál-
nak, és semmi, senki nem mondja, nem súgja
meg nekik, hogy hogyan kell cselekedni, hogyan
lehet megmenteni a legfontosabbat, sőt még azt
is elfelejtik, amit az éjszaka leple alatt, kettesben,
egymást értve tudtak, hogy mi a legfontosabb.

Mert a látás csak úgy fordul magára,
Ha már útra kelt, s így egyesül azzal,
Ami tükrözi. Ez temészetes.

E természetesség, a kettős egység (s vele a
szépség, a szellem, mint azt Achilles egy okos
pillanatában felismeri) bomlik szét az uszító idő-
ben. A szerelmeseket elszakítja egymástól a
haditörvény, a teljesség emlékét pedig az ifjak,
külön-külön, képtelenek hűségesen és méltón
megőrizni. A pillanat őszinteségét beborítják a
feledés pelyvája és alaktalan romjai, a még ham-
vas férfi és nő, a tiszta-érzéki szerelem eltorzul a
káoszban. A nőnek rimává kell válnia; Cressida
éles esze nem bír megmérkőzni a cinizmussal,
friss érzelmeit könnyen megkeveri a mocskos
helyzet. Honnan meríthetne ellenállást? Hisz tu-
lajdon, áruló apja és kamaszból estétől reggelig
katonává érett szerelme vetette-engedte bele a
mocsokba. Lelki tartaléka nincs, hisz fiatal még,
próbálatlan. Csúful kell elvesznie, se tragikusan,
se komikusan, csúful. Troilus természetesen fér-
fi akar lenni a talpán, igazi férfi, nagyszerű, vitéz,
dicső. De a vitézség ebben az időben: virtusko-
dás, az erő: baromi, a lovagiasság: tékozló ra-
jongás, a becsület: ártó. S a tetejében még: férfi-
as vágyának tárgya kurva lett. Troilus elveszti
önmagát (azt, akit Cressida szeretett) ebben az
önmagából kiszörnyedt világban.

Lelkemben most oly idegen csata
Folyik, mely égnél-földnél távolabbra
Oszt szét valami kettéoszthatatlant;
De e hasadék tág űrén sehol sincs
Egy tűfok, oly pici, hogy beleférjen
Akár Arachné szakadt fonala.

Troilus elveszti az eszét, mert nem tud hitelt
adni szem s fül állításának, sem annak a hitnek és
reménynek, ami a szívét dúlja. Cressidával ellen-
tétben, aki megtörve át- és feladja magát, őrá
mint férfira ennek ellentéte, a vad, barbár dac jut
„az ég dühe" folytán. A cél, a tét, amihez fogada-
lom kötötte őket, oda: a szerelem, a hűség el-
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