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A szégyen és az eszmények

Az emberiséget a közösülés és az ölés tartja fenn.
Ezért élünk szégyenben, titkolózás és színlelés
közepette - tagadjuk azt, ami nélkül nem lehetünk
meg: a túlélés e két állatias stratégiáját.

A Troilus és Cressida az emberiség legfőbb
értékeiről szól - azokról, amelyeket két legmé-
lyebb szégyene fölé épített. A párosodás aktusá-
nak szerelemmé, a fajt és a törzset fenntartó
gyilkolásnak fair küzdelemmé kell magasztosul-
nia. Az elemi szükségletnek luxussá, az ösztön-
nek dísszé való áthazudása azonban soha nem
zajlott olyan kényszeres erővel, mint a késő kö-
zépkorban. Az etikának és a viselkedésnek ebben
a rögeszmés páni tökélykultusztól áthatott isko-
lájában a vérszomjat lovagi becsületté, a bujasá-
got szerelmi szolgálattá stilizálták. A Troilus és
Cressidában, Shakespeare-nek ebben a legéle-
sebb gúnyrajzában a legfennköltebb ősi lovagi
eposzok és Minneliedek visszhangzanak.

Már a középkor érett virágzásának idejére is
igaz, amit J. Bumke írt Udvari kultúra című mű-
vében: „Az udvarok lovagi ideálja és a nemesi élet
társadalmi valósága durva ellentmondásban volt
egymással." Ám csupán e történelmi korszak
vége felé vált a nagyvárosokban tobzódó nemi
kicsapongás, az országutakon dúló örökös fosz-
togatás és verekedés oly nyilvánvalóvá, hogy a
magasztos kettős eszmény már csak hajmeresztő
vagy mulattató kitalációként állta meg a helyét.
„Akármilyen fáradságosan próbálják is megőriz-ni
a lovagi szellem illúzióját, a valóság szüntelenül
meghazudtolja, és már csak az udvar költé-
szetében és társalgásában talál menedékre."
(Huizinga: A középkor alkonya)

Shakespeare e konstrukció letűnte után élt és
alkotott. Látomásosan merész történeti érzékkel
pontos dátumhoz is kötötte azt a mozzanatot,
amikor a lovagi világ belefulladt a polgárháború
véres iszapjába - nevezetesen ahhoz a történelmi
pillanathoz, amelyben rózsaháborús ciklusa nyitó
darabjának, a II. Richárdnak első jelenete ját-
szódik. Mindaz, ami majdan tömegmészárlásba
torkollik, ebben a jelenetben veszi kezdetét egy, az
ősi nemesi rítus szerint megvívott párbaj fias-
kójával, mégpedig egész pontosan 1397-ben,
azaz kétszáz évvel azelőtt, hogy Shakespeare az
esetet lejegyezte volna. Éppen ez idő tájt és ép-
pen Richárd udvarában fejezte be Chaucer a
Troilus és Criseydét, a szerelmi és lovagi költé-
szetnek ezt a legérettebb, a búcsú édességétől
áthatott termékét. A románccá és bajvívó tornává
szelídített trójai háború már a XII. századnak is az
egyik legkedvesebb anyaga volt, és ekként
alkalmat kínált rá Shakespeare-nek, hogy a

conditio humana önmeghamisítását a maga leg-
kifinomultabb és egyszersmind legszívósabb
művészi alakjában állítsa pellengérre.

Shakespeare témaválasztása messzemenően
tudatos, de egyszersmind a túlhabzó düh is dik-
tálja; e kettős indíttatás következtében hatja át az
egész drámát a ráció és a gyűlölet. A Trója-téma-
kör ugyanis nem csupán arra ad módot, hogy az
író általában számoljon le négy évszázad illúzió-
költészetével, hanem a legiszonytatóbb részlete-
kig menően teszi megragadhatóvá azt a kettős
világképet, amelyet Thersites így okád ki magá-
ból: az egész mindig csak „háború és bujaság". A
háború kinyilvánított oka ez esetben a nemiség, a
célja pedig „törni Trója falait, / Amelyek közt
Heléna, Menelaus / Elrabolt királyasszonya,
együtt hál / A kéjenc Parissal". Semmilyen más
történet révén nem lehetne ilyen jeges számítás-
sal és ilyen tomboló dühvel bemutatni a bujaság
és gyilkolás közös uralmát Shakespeare színpa-
da - és a magunk világa fölött.

Hősök az ágyban,

hentesek a harcmezőn

A düh és a számítás sugallta Shakespeare-nek a
drámában követett eljárást: a túlélezés általi rom-
bolást. Ellentétben a nagy tragédiákkal és vígjá-
tékokkal (de még legsötétebb színezetű „problem
play"-étől, a Szeget szeggel-től is eltérően) az
élet gazdagsága helyett az író itt a fogalmi
poentírozást, az emberi arcuiat helyett a torzké-
pet választja. Kezdjük Parisszal és Helénával,
akik miatt hajdan kitört ez a „ringyóért való vias-
kodás". Shakespeare a nagy háború e két kivál-
tóját mellékszereplőkké fokozza le. Mire a drá-
mabeli történet, hétéves ostrom után. elkezdődik,
nekik kettőjüknek már nincs történetük, jól-lehet
hajdan volttörténetükből azóta legenda lett, amely
világszerte közszájon forog.

Az első túlélezés: Shakespeare nem kicsinyli
le a szóban forgó legendát, és még kevésbé
állítható, hogy vállrándítva ellegyintené. Ehelyett
Helénát és Parist hírnevük visszfényébe állítja
mint saját legendájuk mutogatóit és haszonélve-
zőit. Ok maguk hivalkodnak páratlan erotikus
szaktudásukkal és tekintélyükkel, és mindenki,
aki csak szól hozzájuk, a testet öltött „szerelem"
képviselőit megillető, hódolatteljesen trágár bó-
kokkal adózik nekik. A második túlélezés: kérke-
déssel és hajbókolással való felmagasztosításuk a
legőrjöngőbb becsmérlésekkel toroltatik meg.
Diomedes mondja Helénáról: „Nincs rohadt /
Dögének csipete, hogy trójait / Ne ölt volna."

A végső túlélezés egy, a kalandorságig dör-
zsölt drámaíró pajkos mesterfogása. Minél elva-
kultabban dicsőítik vagy sározzák be, gyúrják a

szerelem félisteneivé és a kicsapongás lemur-
jaivá Helénát és Parist a dráma szereplői, annál
tisztábban látja, annál élesebben hallja a közön-
ség, hogy mivé lettek valójában. Egy rikítóan
közönséges, becsípett nőszemély és egy csöpö-
gően kenetteljes, elhízott szépfiú botorkál ágyból
partyra, partyról ágyba, és az ágyukban alig tör-
ténik több, mint azokon a nonstop bulikon, ame-
lyeket Ilion hamarosan lángok martalékává váló
várában csapnak. Íme a szerelem kétfejű allegó-
riája: a megposhadt, impotens hús.

A hősi szerelmespárral szembeállítva jöjjön
most a háború hőse, testet öltött legenda maga
is: Achilles. Shakespeare meghagyta neki a nagy
homéroszi szituációt. A dühöngő (itt: sértett
presztízsvágyában pikirtkedő) hős visszavonult a
harcokból, amely tényről súlyos aggodalmaktól
emésztve tanakodnak a görög hadvezérek.
Csakhogy Shakespeare Achillese „kanszukájá-
val", a „sweet Patroclus"-szal (még egy szerel-
mes!) tölti az éjt és a nappalt, forró ölelkezésben.
Amikor aztán a Hectorral vívott tusában már kis
híján alulmarad, ám az futni hagyja, mentség
gyanánt arra hivatkozik, hogy nincs edzésben, és
ezért legyengült a kondíciója.

Shakespeare Achilles legendáját sem sik-
kasztja el. Gondterhelt feljebbvalója, Agamem-
non és egy ideig fölényben lévő ellenfele, Hector
egyaránt ezt a legendát: a világ első számú har-
cosát köszönti benne. Shakespeare nem állítja,
hogy a brutális' a nevetségességig dicsőség-
szomjas Achilles ne volna háborús hős, hanem
azt mondja: a háborús hősök mind olyanok, mint
Achilles. Csak természetes, hogy mi, nézők
(akárcsak a dráma teljes szereplőgárdája) feszül-
ten várjuk: mi történik majd, ha a hősök hőse
végre megjelenik a csatatéren. És hogy mi törté-
nik, láthatjuk: Achilles az egész hadát kirendeli,
és velük mészároltatja le a magányos, védtelen
Hectort, hogy aztán triumfátorként ünnepeltesse
magát, a holttestet pedig ocsmányabbul aprítsa
fel, mint hentes a vágómarhát.

Shakespeare nem Helénát, Parist vagy Achil-
lest gyűlöli, hanem az emberiség két hazugságát,
ezekkel pedig csak akkor birkózhat meg, ha
technikáját (a túlélezés általi rombolást) nem
korlátozza egyes szereplők jellemzésére vagy
karikírozására. Ahhoz, hogy a „szerelmet" és a
„fair küzdelmet" leleplezhesse, egész
mesetömböket, cselekmény-sorokat kell
egymással párhuzamba, illetve kontrasztba
állítania és megsemmisítő erővel össze-
szikráztatnia. A petyhüdt Paris-Heléna párral a
két fiatalt: Troilust és Cressidát állítja szembe,
Achillest, a gyilkolás pragmatikusát, a nagy
győztest pedig a lovagi tornáról álmodozó,
vesztésre ítélt Hectorral méri - és megfordítva: az
utolsó lovagot az örök mészárossal. A dráma
kaotikusnak tűnik - olyan kaotikusnak, amilyen
az emberi világ -, holott olyan szigorúan
szerkesztett, akár az átok, amelyet Shakespeare
e világra kimond.
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Párok és párzások

Cressida, a trójai lány, akinek apja a görögökhöz
pártolt, egy trójai királyfit szeret. Első szerelmes
éjszakájuk után Cressidát a trójaiak kiszolgáltat-
ják a görögöknek. A háború ennek ellenére foly-
tatódik, és Cressidát végső romlásba taszítja. Ez
a dráma meséje; ám ez a mese egy másik mese
görbe tükre előtt játszódik. Heléna, a görög nő is
egy trójai királyfit szeretett, és a trójaiakhoz szö-
kött, de ez a szerelem megszűnt: beteljesült és
elrothadt. A trójaiak azonban még hét hosszú,
gyilkossággal és gyújtogatással teli esztendő
után sem szolgáltatják ki a görögöknek. Ezért kell
folytatódnia a háborúnak, amelybe egész népek
pusztulnak bele, Heléna azonban épségben-
egészségben túléli.

A dráma különös felütéssel indul. Mielőtt a
szerelem párját ritkítóan indulatos szatírája el-
szabadulna, úgy tetszik, mintha a nyílt erőszak
és lopakodó romlás rutinjából, mintegy megfe-
ledkezve róla vagy túllépve rajta, egy fiatal, tapo-
gatózó és reményteljes szerelem emelkedne ki.
És mintha ez a szerelem nemcsak szenvedélyt,
hanem józan értelmet is szülne a világra, úgy
tagadja meg a szerelmes Troilus (az első szín
röpke perceiben) a háborút a maga minden esz-
telenségével egyetemben. A trombiták riadót
harsognak, de ő „Peace!"-t
kiált: „Hallgass, szörny lárma!
Hallgass, rút zsivaj! / Itt, s túl:
bolondok! Szép lehet Heléna, /
Ha így festi véretek napra nap.
/ E tárgyért én nem bírok
küzdeni, / Kardom számára túl
sovány a cél."

És még ezen a napon
Troilusból lesz mind közül a
legnagyobb bolond. Amikor
Hectorban megérik a felis-
merés, hogy ki kell adni He-
lénát, és ekként véget vetni a
vérontásnak, Troilus uszít a
legádázabbul bátyja bölcs
szavai ellen. Akár egy modern
párt- vagy katonai elit-iskola
neveltje, a hazafias becsület
legfőbb parancsaként
szajkózza, hogy igenis tovább
kell pusztítani és pusztulni egy
becstelen személy kedvéért.
Ugyanezen az éj-szakán
boldogan hál együtt első ízben
Cressidával, de amikor
szerelmesét pirkadatkor
elhurcolják a görögök, semmit
sem tesz ellene. A tanácsban
arról szónokolt, hogy Heléna
visszaszolgálta-

tása sértené a trójaiak hírnevét. Cressida elhur-
colásáról ugyanez a tanács döntött, azalatt, míg ő
a lánnyal hált, de ez ellen nem tiltakozik, csupán
siránkozik, és fejet hajt.

A megposhadt szerelem megér egy háborút, a
fiatal szerelmet pedig ugyanez a háború elpusz-
títja. A kettős shakespeare-i mese, legyen bár
mégoly pontosan kiszámított és megszerkesz-
tett, roppant hatásosan működhetne: édesbús
megindulást és rémült tiltakozást csikarhatna ki
a nézőből. Shakespeare azonban meghiúsította
ezt. Kétségeket ébreszt bennünk: vajon nem kis-
szerű balek-e Troilus, nem ringyó-e Cressida? A
patriarkális derekasság normái szerint ítélő
Shakespeare-kutatók már abban is a romlott
kacérság jelét látták, ahogyan a lány kezdetben
elhárítja Troilus ostromát vagy - a szexuális ver-
seny piaci törvényeire csalhatatlanul ráérezve -
Pandarus kerítői ravaszkodását, és még kemé-
nyebben elítélték a hűtlenségért, amelyet az ál-
landó nőhiány gyötörte ellenséges táborban ta-
núsít.

Cressidát élete első szerelmes éjszakáján hur-
colják el, és alighogy a görögöknek átadták, a
görög hadvezérek már nyersen nyalni-falni kez-
dik, mintegy szimbolikusan megerőszakolják.
Lépésről lépésre nyomon követhetjük a folya-
matot, ahogy a lényét megtörik. Es mégis:
Cressidának - akárcsak Troilusnak is - viselnie

kell a meghasadt színpadi alakok átkát: nem
tarthat igényt teljes együttérzésünkre. Gervinus
írja 1850-ben: „Szembeötlő, hogy ez a színdarab
nem kelt valóságos érzelmi hatást. Aligha akad
néző, akiben magától értetődő módon serkenne
részvét vagy melegség bármelyik szereplő iránt,
aki megtalálná a maga legkedvesebb jelenetét,
aki együtt érezne valamely szenvedéssel, vagy
együtt örülne valamely sikernek. Vonatkozik ez
még Troilus és Cressida kapcsolatára is, holott
ez minden más tartalmi elemnél szívhezszó-
lóbb."

Make love, not w a r - Romeo és Júlia ellen-
stratégiája ebben a darabban - láthattuk - még öt
percen át sem világít. Troilus és Cressida maguk
is túlságosan kötődnek egy, a háborútól elvakult,
a szerelemben a kelleténél felvilágosultabb
civilizációhoz: a fiút a peckes becsületdog-mák,
a lányt a szkeptikus know-how fertőzte meg.
Shakespeare maga is túl messzire távolodott
erószban és az emberben hívő fiatalságától,
amely valaha, vígjátékai happy endjében, sőt
még a vértől patakzó veronai fináléban is a maga

Gesine Cukrowski (Cressida) és Sebastian
Blomberg (Troilus) az idei salzburgi előadás-
ban
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szabadságát kiküzdő, szabadon szerető nemze-
dék pártjára sodorta, mert ezekben a fiatalokban
látta az elaggott intézmények merev hatalmi ru-
tinjától való megmenekülés reményét. Ez a re-
mény halott - honnan támadhatna hát „valóságos
érzelmi hatás"?

Shakespeare azonban még a rombolás ily
átfogó mértékével sem éri be, s a két „szerelmes-
pár" kontraszt-párhuzamát is túlélezi egy kísér-
teties ötlettel. Amikor fogolycsere keretében a
görögök Cressida, az ifjú lány ellenében kiadják
Antenort, az elfogott trójai harcost, nem más,
mint éppen Paris teszi hasznossá magát kétsze-
resen is, minta parancs vivője és mint pribék. 0,
aki kirobbantotta az általános háborút és az egye-
di szerelmi nyomorúságot, sajnálkozva jegyzi
meg: „Nincs segítség; / A körülmények keserű
parancsa / Így rendeli" - íme az egész darab
alighanem leggyilkosabb túlélezése avagy po-
énja. Paris, a legendás szerető végül, megját-
szott együttérzést olcsó hivalkodással elegyítve,
ekként temeti el Troilus és Cressida szerelmét:
„Én tudom, mi az: szeretni." Immár mi is tudjuk.

Gyilkolás és sport

Már csak a harc mibenléte tisztázandó. A színpa-
don elénk tárt hadi cselekmények Hector és Ajax
(annak rendje-módja szerint meghirdetett, fair
módon kivitelezett) párviadalától Hectornak
Achilles általi lemészárlásáig terjednek. Shakes-
peare nem magasztosítja fel Hector nemes illú-
zióit Achilles mészárszéki pragmatizmusa elle-
nében, hanem minden nosztalgiától mentesen
teszi fel a kérdést: kizárja-e egymást a lovagi
ethosz és a bestialitás - avagy ellenkezőleg, fel-
tételezi-e egymást a kettő? Válasza, a záró felvo-
nás megtervezett káoszában, egymáshoz kap-
csolja a cselekmény legdurvább mozzanatait és
minden fogalmak legélesebbikét: pulp-fiction
vérfürdőt fon össze a filozófiai antropológiával.

Mit jelent lovagi ethosz és bestialitás a cselek-
mény nyelvére fordítva? Hector életének emez
utolsó napján dicsőn küzdött - tucatnyi görög
hőst döfött le, köztük Achilles hímringyóját, Pat-
roclust is. Achilles, hogy megtorolja Patroclus
halálát, visszatér a csatatérre. Hector meg ő
szembekerül egymással; Hector Achillest is
megölhetné, de a lovagi tornák szabályaihoz hí-
ven mégis hagyja felkelni, és megkíméli az életét.
Ekkor egy arany vértbe öltözött görög jelenik
meg; Hector a zsákmány kedvéért üldözőbe ve-
szi. Achilles közben összegyűjti a maga hadere-
jét, hogy együttesen legyilkolják Hectort. Hector
elejtette a prédát, leteszi fegyverét, megpihen.
Ekkor jön Achilles, és embereivel darabokra ka-
szaboltatja.

És mit jelent lovagi ethosz és bestialitás a
fogalmak nyelvén? A tudat tisztában van vele,
hogy nincs mélyebb seb az eszmény és a gya-
korlat közötti hasadásnál, és a gyógyíthatatlanul
fekélyesedő seb álcázására kitalálja az igazság-
nak ideológia általi eltakarását. Igy alakul ki a
kettős folyamat: a szégyenletes gyakorlat be-
mocskolja a szép eszményt - a kényelmes ideo-
lógia megszépíti az elviselhetetlen valóságot. A
két ellentétpár kibékíthetetlennek látszik, holott
egymásban gyökereznek: a hazug lét hazug gon-

Jörg Schröder (Agamemnon), Vincent Leit-
tersdorf (Ulysses), Josef Ostendorf (Achilles)
és Christoph Müller (Patroclus)

dolkodást szül. Íme a gyakorlati alkalmazás:
Hector nem az eszménybe, hanem a nemes lovag
élethazugságába döglik bele. 0, a hivatásos har-
cos, azt akarta elhitetni önmagával és a többiek-
kel, hogy a háború nem gyilkolás, hanem sport.
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Sport és gyilkolás: ez a Troilus és Cressida
legmodernebb magva. Vajon mi a sport? A harci
ösztönök sikeres átterelése vagy éppen magasz-
tos szublimálása - avagy a háborúhoz való hol
elfojtott, hol nyílt és brutális hozzáedződés?
Shakespeare afféle perfid látnokként az első fel-
vonást telezsúfolja egy akkori-mai sporttevé-
kenység minden szabályszerű megnyilvánulásá-
val és minden túlkapásával. Heléna és Hecuba, a
két fejedelmi hölgy, mindjárt reggeli után a kilá-
tótoronyhoz siet; magas rangjuknak hála, a leg-
előnyösebb pontról szemlélhetik a legvéresebb
összecsapásokat. Trójában minden reggel úgy
választják ki az aznapi küzdőket, mintha a legütő-
képesebb nemzeti válogatottat igyekeznének
összeállítani; esténként pedig a nép úgy fogadja
tapssal-üvöltözéssel a hazatérő bajnokokat,
mintha a pályaudvaron a kupagyőzteseket vár-
nák. Ez az alaptéma foglalja programatikusan
keretbe - méghozzá kettős keretbe - mára nyitó
jelenetet is.

Troilus az első verssorában a szerelem kedvé-
ért leteszi a fegyvert; utolsó sorában merő sport-
szellemből a csatába siet. Ebbe a keretbe illesz-
kedik, szűkebb keretként, a két harsonaszó. Az
elsőt Troilus még békéért esengve hárítja el, a
másodiknál azonban izgatottan hegyezi a fülét -
és engedelmeskedik a dresszúrának, amelyen
mint férfi, mint vadász és mint harcos átesett. A
kontraszt és ismétlés általi túlélezés abban a
jelenetvégben éri el tetőpontját, amely, még utol-
jára, pimaszul belénk sulykolja a témát. Troilus

és bajtársa-pajtása, Aeneas két ízben is „sport"-
nak nevezi a háborút, mégpedig a szó mai értel-
mében: „Hark, what good sport is out of town
today" (a magyar szövegben: „Hallod? Jó muri
vára csatatéren!") -, hogy aztán hátborzongató
kadettbájjal nyomban bele is vessék magukat:

TROILUS: But to the sport abroad - are you
bound thither?

AENEAS: In all swift haste.
TROILUS: Come, go we then together.
(A magyar szövegben: „No, de hát induljunk -

oda siettél?" „De még hogy!" - „Akkor együtt!
Gyere, testvér!")

Másfajta sportszellem uralkodik a görög tá-
borban. Ajax töri magát, hogy harcba indulhas-
son, Achilles távol marad a csatatértől. Talán a
becsület vagy a közjó kedvéért? Ugyan.
Mindkettő arra spekulál, hogy övé legyen az első
hely a világranglistán.

Szélmalomharc és embervadászat

Roger von Hoveden, a krónikás 1200 táján úgy
tartotta, hogy királyhoz és embereihez kétfajta
szórakozás illik: „ou a bois ou a tourneier" - a
vadászat vagy a lovagi torna. A pökhendi dölyf,
amellyel a lovagi nemesség a kézműves és pa-
raszti néptől elhatárolódott, kezeskedett róla,
hogy a sport e két válfaja soha ne a munkára
készítse fel a férfitestet, hanem csakis a háború-

Gesine Cukrowski és Peter Fitz (Pandarus)

ra. A konzervatív utópia, amelyért Shakespeare
Hectora négyszáz évvel később él és meghal,
továbbra is e két nobilis sportággal ékesíti és
álcázza a háborút, és kettősségéből fakad Hector
tragikomédiája. Komédia, mivelhogy az a vágy-
rituálé, amely Hectort a lovagi párbaj színjátéká-
val kapcsolatban hevíti, időközben az élet reali-
tásai elleni bizarr szélmalomharccá vált; és tra-
gédia, mivel az, amit Hector testet-lelket erősítő,
frissítő hallali-mulatságnak szeretne látni, a mé-
szárlás mindennapjai során halálos végű ember-
vadászattá durvul, ő pedig először hajtó, majd
maga is áldozat lesz ebben a vadászatban.

A lovagi torna témáját boncolgatva parado-
xonba ütközünk. A Troilus és Cressidát éppen az
teszi oly gyötrelmesen ,,időszerűvé", hogy
Shakespeare könyörtelen pillantása a sport és a
háború középkori formáiba akaszkodik. Napja-
inkra, a Coubertintől Riefenstahlon át Sama-
ranchig terjedő évszázadnyi kultúrgiccs, propa-
ganda és vesztegetés után egyértelművé vált,
hogy sportbeli szokásainknak több közük van a
középkor haszonéhes verekedéseihez és szurká-
lásaihoz, semmint valamilyen sosem volt ókor-
hoz, amelyben a szépség és a fair szellem ural-
kodik. A kora középkorban, 1000 és 1200 között, a
játékot és a harcot alig lehetett megkülönböztetni
egymástól. Az első dokumentált lovagi tornák
lovas ütközetek voltak két állig felfegyverzett
csapat között. Voltak benne foglyok és halottak
is; mindkettőnek megvolt a maga haszna. A
foglyoknak meg kellett váltaniuk a szabadulást -
gyakran egész vagyonuk elzálogosításával; az
elesettek után pedig értékes ruhadarabok,
fegyverek és lovak maradtak, amelyeket a
győztes fél még azon frissiben, a csata-mezőn
összeszedett.

Csalóka tehát Reimar von Zweter 1245-ből való
nosztalgikus panasza, miszerint a lovagi tornák
agyonveréssé és zsákmányszerzéssé fajultak:
mindig is ez volta lényegük. Reimar siráma
csupán azt bizonyítja, hogy a gyilkolás és a pénz
utáni vágy ősimpulzusai sértetlenül vészelték át a
lovagi torna intézményének minden „civilizáló"
szándékú fordulatát (a két-két fél párviadalává
való individualizálást, a Trója- vagy Artus-
ünnepekké való irodalmias átstilizálást). Még azt
a túlontúl is aktuális ízű tézist is meg merjük
kockáztatni, hogy éppen a lovagi tornák-nak
döntőbírákkal és szabálygyűjteményekkel való
megszelídítése nyitotta meg az utat az intézmény
átfogó és szemérmetlen elüzletiesedése előtt. A
„kóbor lovag" mind ritkábban küzdött csupán
hölgye varázslatos pirulásáért; a váltság-díj és a
zsákmány mellett immár tisztes díjazás is
csábította. Egynémely utazó dalia akár az évi
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száz tornáig is felvitte, és csakúgy, mint a mai
profi sportolók, kitűnően megéltek a négy vég-
tagjukból.

Jóllehet a lovagi torna önmagában is alig
alkalmas eszményítésre, Hector a háborút esz-
ményíti lovagi tornává. Amikor a Trójából való
utolsó, végzetes kivonulás előtt Troilus a szemé-
re veti, miért hagyja oly gyakran futni a legyőzött
ellenséget, Hector úgy válaszol, akár valami sze-
nilis, nyugalmazott brit gyarmati katonatiszt egy
1960 körüli dühös színdarabból: „Oh, 'tis fair
play!" („Ez a szép játék"), hogy aztán tulajdon
öccsétől kelljen lenyelnie a visszavágást: „Fool's
play, by heavens, Hector!" („A szép - ? A bo-
lond!") Hector „bolonddá" nyilvánítása a lovagi
kor kései történelméhez, utolsó fejezetéhez vezet
el bennünket. A nyakatekerten poros frázisok-
nak, amelyekkel Hector minden görögöt párbajra
szólít (és amelyeket Achilles „trash!"-ként- „Eh,
vacak ügy!" - tüstént a lomtárba utal), világiro-
dalmi párhuzamuk is van Cervantes Don Quijo-
télában, amely 1598 és 1605 között, tehát az
1602-ből származó Troilus és Cressidaval egy
időben íródott.

Hector hírnöke megzavarja a sátraiban henyélő
görög szoldateszkát: „Hector a két sereg színe
előtt / Állítja és bizonyítani vágyik, / Hogy a
hitvese szebb, hűbb, okosabb, mint / Amilyet
görög valaha ölelt." (Az eredeti szövegben Hec-
tor ezt kifejezetten a párbajok által kívánja bizo-
nyítani -Sz. J.) Don Quijote így ront az üzleti úton
lévő kalmárokra: „Megállj! Halál fia, aki el nem

ismeri, hogy nincs a világmindenségben szebb
kisasszony La Mancha királynőjénél, a páratlan
Dulcinea del Tobosónál." E szinte egybecsengő
frázisok groteszksége egyformán inadekvát vol-
tukban gyökerezik. Hector Andromachéja a ma-
ga egyetlen jelenetében derék hitvesként és há-
ziasszonyként mutatkozik be, s a Minne-kultusz
„hölgyének" szerepére alig tűnik alkalmasabb-
nak, mint Dulcinea, a mosdatlan parasztcseléd,
akit Don Quijote hódolata övez. A harc és a
szerelem elavult felfogása együtt süllyed a sírba,
csupán hazugság mivoltuk éli túl őket a kiábrán-
dulás regényében csakúgy, mint a kiábrándulás
tragikomédiájában.

Az V. felvonás kétszeres embervadászatában
aztán el is enyészik minden különbség sport és
gyilkolás között; Hectornak együtt kell vesznie a
maga életfelfogásával, illetve élethazugságával.
Először mint vadásszal és gyilkossal, majd mint
üldözöttel és áldozattal találkozunk vele. Az arany
vértes görögöt nem mint embert, hanem mint
szabad prédául szolgáló vadat veszi űzőbe és
teríti le: „Remek cél vagy (...) Szöknél, gyáva
állat? / Fuss hát: vadászod, repülök utánad." Es
utána maga is alattomos hajtóvadászatnak esik
áldozatul, amikor Achilles és emberei őt veszik
űzőbe, őt terítik le: „Ha a véres Hectorba ütkö-
zöm, / Cölöpözzék körül dárdáitok." Hector zsák-
mányszomját Shakespeare a száz évvel idősebb
Caxtontól kölcsönözte, aki viszont a kétszáz évvel
idősebb Guido delle Colonnétól merítette a mo-
tívumot; ami pedig Hector lemészárlását illeti, azt

Shakespeare annak a Lydgate-nek a Trója-köny-
véből másolta át, aki viszont az 1160 és 1170
között íródott Roman de Troie-ból írta ki a jele-
netet. A költők, akiket költőnk felhasznált, még
megélték a nagybajvívó „boom" harci szokásait
és zsákmányolásait, de míg ők még tisztább
lovagi erkölcsökre buzdítottak, Shakespeare azt
ábrázolja, hogyan süllyed el az egész lovagi világ
a kapzsiságban és az erőszakban.

Ezzel kiteljesedik a Troilus és Cressidaban
végbemenő rombolási koncepció. A záró aktus
a szerelem és a fair küzdelem romjain siklatja
végig rémülettől dermedt tekintetünket - nem a
históriában, hanem a jelenben. Mert azóta sike-
rült a tökélyig fejlesztenünk az ellenség háborús
megsemmisítését csakúgy, mint a presztízsért
és díjakért, az érvényesülésért és a pénzért foly-
tatott versengést. A gyilkolás mechanizálódása
napjainkban a sport elüzletiesedésével egészül
ki, ízig-vérig Achilles kettős, technikai-gazdasági
kérdésfeltevésének szellemében: hogyan ölhe-
tünk a leghatékonyabban anélkül, hogy saját bő-
rünket vásárra Vigyük - és hogyan adhatjuk el
magunkat a legmagasabb áron a harci időpontok
ravasz megválasztása, valamint a reklám, a sza-
bályok és a ranglisták manipulálása révén?

Wolfgang Brumm (Menelaus), Josef Osten-
dorf, Gesine Cukrowski, Christoph Müller és
Thomas Reisinger (Diomedes) a salzburgi
Troilus és Cressidában
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A kerítő és a defetista

Aki Shakespeare Troilus és Cressidájában az
egyediséget keresi, óhatatlanul beleütközik ab-
ba, ami ebből a drámából hiányzik; ez pedig
éppen a bárminemű egyediségbe vetett hit. Vi-
selkedjenek bár a szereplők a különcködésig fur-
csán, jussanak el cselekedeteik, botorkálva vagy
egyetlen ugrással, az önkényességig - a ritka,
különös vonások nem egyesülnek átszellemített,
összetéveszthetetlen személyiséggé. Úgy van,
ahogyan azt már Gervinus felpanaszolta: még a
címszereplőkből is hiányzik az a sajátos lehelet,
amely- e dráma megírása előtt és után - Hamlet
(1601) és Othello (1604) minden replikáját, min-
den tettét átlengi: a minden művészeti határon
túllépő művészeti alak autonóm életlendülete. Ha
lenne bátorságunk a Troilus és Cressida szerep-
lőinek legbensejébe pillantani, szabad lelkek he-
lyett üres, fekete kiszámíthatatlanságot látnánk,
amely bábszerűen vonagló automatizmusoknak
engedelmeskedik. Shakespeare-ben elhamvadt a
rokonszenv a magát embernek nevező lény iránt.

Az átszellemítés eszköze Shakespeare drámá-
iban a nyelv zeneisége. A Troilus és Cressidaban
ez a zene nem dalol, hanem zörög. Kiszikkadt,
körülményes látszatműveltséget fitogtató szavak,
frázisok, tirádák súrlódnak egymáshoz, egy-mást
felmorzsolva. Shakespeare-nél a zene nem
csupán az egyéni szenvedélyeket, hanem a sors
egyetemes hatalmait is áthatja. A Romeo és Júlia
vágyat és odaadást zengő énekével a Szentiván-
éji álom és A vihartermészeti mágiájának hang-
zásai meg a Macbeth horror-duettjei, pokol-kup-
léi állnak szemben. Még Jago is nagyszabású
recitativókat talál a gonoszságra, még Vackor is
dúdolva adja elő a maga bohóc-favicceit. Csak a
Troilus és Cressida rombolás-koncepciója zárná
ki, hogy akár egyetlen szereplőnek is saját zenéje
legyen? Szó sincs róla: a két igazi romboló ösz-
szetéveszthetetlen, csikorgóan fülbemászó dal-
lamokat kántálhat - Pandarus a maga ragacso-
san piszmogó fecsegésével, Thersites a siváran
recsegő szitkaival és átkaival.

A szerelem és a háború elleni gúnyrajz két
hőse csak antihős lehet: a kerítő és a defetista -
így akarta ezt Shakespeare, a maga tudatosan
kiszámított gyűlöletétől vezérelve. Pandarusban
és Thersitesben megvan az az egyediség, az a
szuggesztív életteliség, amely partnereikből hi-
ányzik. Születhet-e azonban ekkora lenyűgöző
erő - még ha az a taszítás vonzása is - pusztán
egy dramaturgiai koncepció eltökélt tudatossá-
gából? Mindkét figura lényének legmélyén szati-
rikusan számító logika helyett feneketlen rejtély
lappang: elképzelhető-e, hogy az érték valame-
lyes végső maradványa (amely közvetlenül csak
vitális jelenlétként érzékelhető) éppen azokba az
alakokba menekült, akik a szemünk előtt tiporják

sárba a „szerelem" és a „fair küzdelem" értékeit?
Lehetséges, hogy a szenvedély és a bátorság
ebből a mocsokból - és csakis onnan - sugároz
még felénk életjeleket? Szó mi szó: bizony
könnyebb semmire nem kötelező módon, a
magunk begyakorolt langyos cinizmusával és
„kritikai" attitűdjeivel rábólintanunk a szatíra
nihiljére, mint elfogadnunk, hogy Erósz és Mars
a saját ürülékükben, bujaságba és gyávaságba
süppedve éljék túl istenségük bukását.

Rettenjünk csak meg: ebben a drámában Pan-
darus szeret igazán. Troilust és Cressidát szereti.
A kerítőnek az ad gyönyört, ha mindkét szeretőbe
és sóvárgóba beleélheti magát - és ezzel maga
is a szerelem és a vágy kétszeres tárgya lesz. A
fiatal pár fáradságosan előteremtett nászágyá-
ban Pandarus is helyet, sőt mindjárt két perzse-
lően forró helyet is biztosított magának: lelkében
ő is magáévá teszi Cressidát, és odaadja magát
Troilusnak. A kerítő titka a kétneműség. Ahogy
Rojas Celestinája és Goya Caprichosain látható
utódai gonosz kis aggastyánokká töpörödve
mintha szakállt viselnének, úgy képeszt el ben-
nünket Shakespeare Pandarusa férfiruhába bújt
minden lében kanál pletykanéniként és kerítőnő-
ként. Fáradozása jutalmául Troilus és Cressida
gyermekét kéri - ha fiú lesz. Abban a világban,
ahol a háború irtózatát „becsületnek" nevezik, a
humánum utolsó menedéke a szerelem lesz
(nem mint eszmény, hanem mint két fiatal em-
beri lény közötti nemi aktus), és a kerítőre hárul
a feladat, hogy a szerelmet a maga igazi, iszapos-
szennyes talajába rejtse, és onnan titkon ismét a
magasba emelje.

Es most rettenjünk meg másodszor is: a drá-
ma legbátrabb harcosát Thersitesnek hívják. A
Shakespeare-kutatás gyakran az Ajaxénál is ke-
ményebb ütésekben-rúgásokban részeltette ezt
a mocskos szájú haderő-bomlasztót. Míg Pan-
darus nyúlós fecsegése csak önmagát árulja el,
Thersites obszcenitásai a legmagasztosabb esz-
mények: a becsület és a haza ellen vétenek. Ám
legfőbb bűne nem az, hogy egyenlőségjelet tesz
hősiesség és ostobaság közé, és tartalmukban
rombolja a háborús értékeket - hanem az, hogy
beszédmódja szemérmetlenül robbant szét min-
den hazug értéket, sőt magának az értéknek a
kategóriáját is tagadja. Thersites a mocsok hang-
ján szól, és innen szökken fel szembeszegülése a
nyugati világ két legnagyobb hősével (négy
legkeményebb öklével). Nem ez volna az igazi
hősiesség? Még Hector hősiessége is egy profi
autóversenyzőéhez fogható, aki a következő
Grand Prix-n csúnyán megütheti a bokáját. Ther-
sitesszel viszont a saját fészkébe piszkító értel-
miségi történelme veszi kezdetét - az ő hősies-
sége a gyáván remegő íróé, akit naponta kínval-
latásra hurcolnak. A nyomorék inkább nyomo-
rékká vereti magát, mintsem eltűrje, hogy száj-
kosarat rakjanak rá.

Ben Jonsonnak, a nagy színpadi szatirikusnak a
pályája a kilátástalanul keserű Bertalan-napi
vásárral végződött, amelyben nemcsak ez az egy
dráma zuhan a káoszba, hanem a dráma műfaja
is reménytelenné válik a költő szemében. Ugyan-
így jutott el a Troilus és Cressidaban Shakes-
peare is addig a mérhetetlen haragig és kétség-
beesésig, amely már nem teszi lehetővé, hogy a
mű bármilyen elfogadható (akár tragikus, akár
komikus) befejezéshez jusson, és amely ezáltal
az egész drámaírás kimúlásával fenyeget. A drá-
ma szereplőibe való írói belehelyezkedés válsága
egyszersmind a befejezés válságával is jár. Azt a
tényt, hogy a Troilus és Cressidának nincs befe-
jezése, és ehelyett az immár semmilyen fordulat-
ban nem reménykedő túlélők pusztán csak tehe-
tetlenül szétszélednek, már Ulrich Braeker, atog-
genburgi szegény bölcs is felismerte: „Troilust
éppenséggel a csatatéren veszítem szem elől,
anélkül, hogy tudnám, hová lett, Cressidával pe-
dig egyszerűen senki sem gondol többé. Ha vé-
gigmesélik nekem a sorsukat, együtt tudtam vol-
na érezni velük, de így sem Troilus, sem Cressida
nem érdekel különösebben."

Nem egy adott színdarab hibáiról van itt szó,
hanem egészen másról: arról, hogyan tört be az
iszonyat annak az egyetlen embernek a munkás-
ságába (talán az életébe is), aki emberek százaiba
tudott behatolni, és akiben emberek százai fértek
el. Énnek most vége: ő, aki mindent megértett,
saját faja hazugságát és gonoszságát már nem
hajlandó megérteni. Az undor és a letargia siva-
tagában végül már csak a kényszeres drámaírói
késztetés marad meg számára, hogy akár az
elembertelenedett emberiség képviselőivel is, de
benépesítse a színpadot. Ekként a totális veszte-
ség űrjéből itt nem születik sem filozófia, sem
hallgatás, hanem valami egyéb, ami nyilván kis-
szerűbb és zavarba ejtően tökéletlen: egy színda-
rab, amelyet (kis méretei, mindenkori színpadi
alkalmassága felől nézve) egyaránt nevezhetünk
a szerelemről szóló szeretetlen szatírának avagy
a fairség elleni nem fair pamfletnek.

Árnyékos vagy pokolbeli oldala felől nézve
azonban a Troilus és Cressida nyitja meg a két-
ségbeesésből fakadó művek sorát, azokét, ame-
lyekben a szerző minden értelmi képességét
mozgósítja, hogy ha negatívban is, de valahogy
ábrázolhassa mindazt a kimondhatatlant és ért-
hetetlent, ami a világot betölti és uralja. Gogol
Holt lelkek, Kafka A per című műve töredék ma-
radt. Hiába rontott neki értelem és kétségbeesés a
valóságnak - az immár megoldhatatlanná vált
befejezés előtt mégsem a valóságnak, hanem a
műnek kellett cserepekre törnie.

Fordította: Szántó Judit

A drámából vett idézetek Szabó Lőrinc fordításából
valók.


