
le tehÀt ût. Hanem inkÀbb bocsÀssÀtok Ãtra b¢kess¢gben, hogy elj´jj´n hozzÀm;
ugyanis a testv¢rekkel egy¡tt vÀrom ût.

12ApollÂs(z) testv¢rrûl: nagyon k¢rtem ût, hogy menjen el hozzÀtok, a testv¢rekkel
egy¡tt; Àm egyÀltalÀban nem volt (Isten) akarata, hogy most elmenjen, de amikor ked-
vezû alkalom kÁnÀlkozik rÀ, el fog menni.

13°beren vigyÀzzatok, (szilÀrdan) Àlljatok (meg) a hitben, legyetek f¢rfiak, legyetek
erûsek. 14Minden dolgotok szeretetben t´rt¢nj¢k.

15K¢rlek benneteket, testv¢rek: Sztephanasz hÀza n¢p¢rûl tudjÀtok, hogy Akhaia
elsû hajtÀsa (ûk), ¢s a szentek szolgÀlatÀra szÀntÀk oda magukat; 16k¢rlek tehÀt titeket,
hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek ¢s mindenkinek, aki vel¡k egy¡tt mun-
kÀlkodik ¢s fÀradozik. 17¹r¡l´k (annak), hogy Sztephanasz, Fortunatus ¢s Akhaikosz
meg¢rkezett, mert a ti hiÀnyotokat ûk pÂtolhatjÀk; 18mert felfrissÁtett¢k mind az ¢n
szellememet, mind pedig a ti¢teket. TartsÀtok tehÀt tiszteletben az ilyeneket.

19K´sz´ntenek benneteket çzsia egyhÀzai. Melegen k´sz´nt titeket az örban Aquila
¢s Prisca76 a hÀzukban mük´dû gy¡lekezettel egy¡tt. 20K´sz´ntenek benneteket a test-
v¢rek is mindannyian.

K´sz´nts¢tek egymÀst szent csÂkkal.
21A k´sz´nt¢st a sajÀt kezemmel (Árom): PÀl. 22Ha valaki nem szereti az Urat, Àtok

legyen rajta! Marana tha! 23Az ör J¢zus kegyelme veletek! 24Az ¢n szeretetem mind-
annyiotokkal a Krisztus J¢zussal!77 [çmen.]

Karsai Gy´rgy

TRAG°DIA °S KOM°DIA K¹Z¹TT ä
EURIPID°SZ àHELEN°Ê-JE

à...Euripid¢sz ä ha egyebekben nem jÂl ¢pÁti is fel drÀmai szerkezet¢t ä jÂval tragikusabbnak bi-
zonyul a t´bbi k´ltûn¢l.Ê (Sarkady JÀnos fordÁtÀsa.) Arisztotel¢sz a PO°TIKç-ban (13. fe-
jezet) Árja le, mit ¢s milyen mÂdon ÀbrÀzoljon a szerzû, hogy megfelelû hatÀst ¢rjen el
k´z´ns¢g¢n¢l. Egy¢rtelmüen nem Euripid¢sz a k´vetendû p¢lda. Trag¢diÀi t´bb ok-
bÂl sem felelhetnek meg a szigorÃan kategorizÀlÂ Arisztotel¢sz Ázl¢s¢nek: t´rt¢netei
egyÀltalÀn nem egyszerüek (a p¢lda kedv¢¢rt: a HIPPOLºTOSZ, a PHOINíKIAI NýK cse-
lekm¢nye sok szÀlon fut, AZ ýRJ¹NGý H°RAKL°SZ vagy a HEKAB° pedig sok kutatÂ
szerint k¢t, egymÀstÂl ¢lesen elvÀlaszthatÂ t´rt¢netet tartalmaz). Euripid¢sz drÀmÀi-
nak egy r¢sze (trag¢diÀi?!) zavarÂan szerencs¢s v¢gkimenetelüek, ezek az Ãgynevezett àjÂ
v¢gü Euripid¢sz-drÀmÀkÊ: ide szokÀs sorolni az IñN-t, az íPHIGENEIA A TAUROSZOK K¹-
Z¹TT-et ¢s a HELEN°-t. E sÃlyos eszt¢tikai kifogÀsok ellen¢re is tudja, ¢rzi Arisztotel¢sz,
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ami a mai napig az Euripid¢sz-kutatÀs egyik k´zponti k¢rd¢se: sem Aiszkh¡losz, sem
Szophokl¢sz, sem AgathÂn (trag¢diÀi elvesztek) darabjaiban nem uralkodik oly erûvel
a tragikum, mint Euripid¢sz szÁnpadÀn. E szerzûk mindegyike sikeresebb volt Euri-
pid¢szn¢l, t´bb gyûzelmet arattak nÀla az ath¢ni drÀmai versenyeken, s egyik¡knek
sem kellett meg¢lnie, hogy a k´z´ns¢g felhÀborodÀsa miatt f¢lbeszakÁtjÀk darabjuk
elûadÀsÀt, mint ez t´rt¢nt Euripid¢sz HIPPOLºTOSZ-Àval i. e. 430-ban! M¢gis, a tra-
gikus ¢rz¢s kialakÁtÀsÀnak hatÀsmechanizmusÀt senki nem kezelte Euripid¢szn¢l hozzÀ-
¢rtûbben. Az itt k´vetkezû elemz¢s kÁs¢rlet annak felkutatÀsÀra, hogyan mük´dik az
euripid¢szi tragikum, mi¢rt van igaza Arisztotel¢sznek, amikor ût tartja a legtragiku-
sabbnak.

P¢ldak¢nt Euripid¢sz HELEN°-j¢t vÀlasztottam, ezt a kev¢sb¢ ismert, müfajÀt te-
kintve mind a mai napig vitatott drÀmÀt. A Helen¢-mÁtoszt mindenki ismeri: a g´r´g-
s¢g ¢s TrÂja sorsÀt meghatÀrozÂ, a trÂjai hÀborÃt hütlens¢g¢vel kirobbantÂ vilÀgsz¢p
nû t´rt¢nete Hom¢rosz Âta minden irodalmi müfajban megjelent.

Ugyanakkor az euripid¢szi drÀma szÁnpadi t´rt¢nete jÂl p¢ldÀzza egy antik mü m¢l-
tatlan hazai elfelejt¢s¢t is: eml¢kezetem szerint egyetlenegyszer, az 1970-es ¢vek k´-
zepe tÀjÀn Gorsiumban, szabadt¢ren ä a sz¢ps¢ge csÃcsÀn t¡nd´klû P¢csi IldikÂ fû-
szerepl¢s¢vel ä pontos, ¢rt¢kes elûadÀsban jÀtszottÀk n¢hÀnyszor.

R´viden a darab tartalma: Helen¢ sohasem lett hütlen f¢rj¢hez, Menelaoszhoz,
mert helyette az istenek egy fantomk¢pmÀst k¡ldtek Parisszal TrÂjÀba. ý maga Egyip-
tomban ¢l, immÀron tizenh¢t ¢ve, s nem mÃlÂ szerelemmel vÀrja megmentûj¢t, f¢rj¢t,
akivel ä rem¢li ä hazÀjÀba, SpÀrtÀba t¢rhet. A korÀbbi egyiptomi kirÀly tisztelte, Âvta
ût, de amiÂta sÁrba szÀllt, fia, Theokl¡menosz, az Ãj kirÀly szerelm¢vel ¡ld´zi, feles¢g¡l
akarja venni. V¢gre meg¢rkezik Menelaosz: hajÂt´r¢s utÀn. TrÂjÀbÂl hazafel¢ tartva
ä a vÀrosrombolÂ harcban visszaszerzett (fantom) Helen¢ tÀrsasÀgÀban! ä vetûdik
partra Egyiptomban. MiutÀn a fantom Helen¢t az istenek elragadjÀk az ¢gbe, a boldog
egymÀsra talÀlÀsnak nincs akadÀlya, s immÀr f¢rj ¢s feles¢g egy¡tt k¢sz¡lhetnek a sz´-
k¢sre. Ez v¢g¡l is isteni seg¢dlettel (deus ex machina) siker¡l.

E szÀraz tartalomismertet¢sbûl is kitünik, hogy Euripid¢sz elt¢r a mÁtoszi hagyo-
mÀnytÂl, s a bün´s asszony hely¢re egy Ãj, Àrtatlan Helen¢t ÀllÁt. Nem Euripid¢sz talÀl-
mÀnya ez az ¢rtelmez¢s: jÂ szÀz ¢vvel elûtte, az i. e. 6. szÀzadban ¢lt k´ltû, Szt¢szi-
khorosz Árt elûsz´r dicsûÁtû ¢neket az Àrtatlan Helen¢rûl, k¢sûbb a t´rt¢netÁrÂ H¢ro-
dotosz ¢s a szofista szÂnok Gorgiasz is hosszan megeml¢kezik az Egyiptomba vetûd´tt
Helen¢rûl.

Aiszkh¡loszt ¢s Szophokl¢szt egyÀltalÀn nem ¢rdekli Helen¢, nyilvÀn semmif¢le
drÀmai erût nem ¢reznek benne, ez¢rt nem szerepeltetik egyetlen darabjukban sem.
Euripid¢sztûl jÂval t´bb figyelmet kap: tizenh¢t fennmaradt darabjÀbÂl nyolcban vagy
szerepel Helen¢, vagy nyilatkoznak rÂla mÀsok. A nyolc trag¢diÀbÂl h¢tben û a femme
fatale, a leggyül´letesebb l¢ny, vilÀgpusztÁtÂ, romlott nû, akit minden g´r´g ¢s trÂjai
jogos megvet¢se sÃjt.

°s akkor egyszer csak ott az Àrtatlan, f¢rj¢re tizenh¢t ¢ve t´retlen hüs¢ggel vÀrÂ
asszonyt bemutatÂ HELEN°! Ha a k´zv¢leked¢ssel ellent¢tben ez az Ãj Helen¢ Àrtatlan,
milyen drÀma sz¡lethet t´rt¢net¢bûl? Trag¢dia?! Az nem lehet, hiszen jÂ v¢get ¢r min-
den. Helen¢ ¢s Menelaosz hazat¢r, boldogan ¢lnek, mÁg meg nem halnak! Tragiko-
m¢dia?! Ehhez hiÀnyoznak mind az igazÀn kom¢diai, mind az igazÀn trag¢diai jele-
netek. Vagy egyenesen kom¢dia?! Van olyan v¢lem¢ny is, hogy a HELEN° jÀt¢kos ujj-
gyakorlat, pillanatnyi szesz¢lybûl sz¡letett ironikus melodrÀma. Megoldatlan k¢rd¢-
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sek, amelyeken ¢rdemes elgondolkozni. E gondolkozÀshoz, a mü elolvasÀsÀhoz, ¢rtelme-
z¢s¢hez szeretne kedvet csinÀlni az itt k´vetkezû elemz¢s.

A drÀma egyik kulcsszereplûje Menelaosz. Helen¢ sokat szenvedett, felszarvazott
f¢rje, aki nem habozott lÀngba borÁtani a vilÀgot, hogy visszaszerezze feles¢g¢t a gaz
csÀbÁtÂtÂl. TÁz¢vi hÀborÃskodÀs utÀn siker¡lt el¢rnie c¢ljÀt, a vÀgyott hazat¢r¢sre azon-
ban Ãjabb h¢t ¢vet kell vÀrnia, hiszen az istenek nem engedik SpÀrtÀba jutni. Fiv¢re,
AgamemnÂn bezzeg baj n¢lk¡l hazajutott TrÂja alÂl! Aiszkh¡losz ORESZTEIç-jÀnak el-
sû r¢sz¢bûl, az AGAMEMNñN-bÂl tudjuk, milyen fogadtatÀsban r¢szesÁtette ût feles¢ge,
Kl¡taim¢sztra, s ennek szeretûje, Aigiszthosz... A hosszÃ vÀndorlÀs tehÀt (m¢g ha bû-
velkedik is tragikus fordulatokban) ́ nmagÀban nem jelent tragikus v¢gkifejletet, el¢g
csak Od¡sszeuszra utalnunk, de akÀr Menelaosz is jÂ p¢lda lehet erre.

Menelaosz mint tragikus fûhûs nem l¢tezik. ElraboltÀk a feles¢g¢t. Ebbûl a magÀn-
¢letileg sajnÀlatosnak ä ha tetszik: tragikusnak... ä minûsÁthetû esem¢nybûl a g´r´gs¢g
legpusztÁtÂbb hÀborÃja kerekedett. Ami Menelaoszt illeti: csek¢ly tÃlzÀssal azt mond-
hatjuk, egyetlen csalÀd ¢l harmonikus b¢k¢ben ä ¢s teljes l¢tszÀmban! ä a sz´rnyü,
majd' k¢t ¢vtizedig tartÂ pusztÁtÀs utÀn: Menelaosz¢ (l. ODºSSZEIA, 4. ¢nek).

°rthetû tehÀt, hogy a trag¢dia szÁnpada nem sokat tud kezdeni a happy end r¢v¢be
¢rkezû Menelaosszal. Aiszkh¡losz nem is szerepelteti, Szophokl¢sz pedig, amikor szÁn-
padra hÁvja ä az AIASZ-ban ä, bizony meglehetûsen megalÀzÂ mell¢kszerepet juttat
neki, mikor azt mutatja meg, mennyire alkalmatlan a hatalom gyakorlÀsÀra m¢g egy
fattyÃ-Teukrosszal szemben is.

Euripid¢sz az ANDROMAKH°-ban (i. e. 424), a TRñJAI NýK-ben (i. e. 415 k´r¡l), a
HELEN°-ben (i. e. 412), az ORESZT°SZ-ben (i. e. 408) ¢s az íPHIGENEIA AULISZBAN cÁmü
drÀmÀban l¢pteti fel. Az ´t trag¢diÀban valÂ megjelen¢s m¢g akkor is magyarÀzatra
szorul, ha figyelembe vessz¡k, hogy Euripid¢sztûl egymagÀban t´bb trag¢dia maradt
rÀnk, mint Aiszkh¡losztÂl ¢s Szophokl¢sztÂl egy¡ttv¢ve.

Vajon mit akar Euripid¢sz MenelaosztÂl? Mik azok a drÀmai szerepk´r´k, amelyekben
¢ppen ûrÀ van sz¡ks¢ge? Mit vÀltoztat az Arisztotel¢sz szerint legtragikusabb k´ltû a
hagyomÀny Menelaosz-k¢p¢n, hogy trag¢diÀiba mint fontos szereplût be¢pÁthesse? A
HELEN° egyetlen r¢szlet¢nek ä Menelaosz megjelen¢s¢tûl a felismer¢s elsû befejez¢-
s¢ig (388ä595. sor) ä elemz¢s¢vel keresem a vÀlaszt ezekre a k¢rd¢sekre.

A HELEN°-ben Menelaosz megjelen¢s¢vel Ãjrakezdûdik a cselekm¢ny: a szÁn ¡res,
hiszen nemcsak Helen¢ indult a palotÀba Theono¢tÂl, Theokl¡menosz nûv¢r¢tûl jÂs-
latot k¢rni, de a Kar is ä egy¢bk¢nt teljesen kiv¢telesen! ä csatlakozott hozzÀ.

Ott Àll Menelaosz az egyiptomi kirÀlyi palota elûtt (432ä433. sor), s ugyanÃgy
elÀmul a gazdagsÀgot sugÀrzÂ ¢p¡let lÀtvÀnyÀtÂl, mint a darab elej¢n a szÀmüz´tt
Teukrosz (68ä70. sor). Ha a k¢t g´r´g f¢rfi egyiptomi megjelen¢s¢t ́ sszevetj¡k, a leg-
fontosabb k¡l´nbs¢g, hogy mÁg Teukrosz hatÀrozott c¢llal, isteni parancsot k´vetve
¢rkezett ide, tehÀt pontosan tudja, hol van, addig Menelaosznak fogalma sincs, milyen
vid¢ken vetette partra a vihar (416ä417. sor). Mindk¢t hûst a sz¡ks¢g k¢nyszerÁtette az
egyiptomi palotÀhoz: j´vûj¡k, sût az ¢let¡k f¡gg a fogadtatÀsuktÂl.

A mÀsodik prolÂgus (388ä436. sor) fel¢pÁt¢se szabÀlyos, megismerj¡k belûle a mitikus
elûzm¢nyeket, a jelen helyzetet ¢s a lehets¢ges megoldÀst. Ami k¡l´nlegess¢ avatja ezt
a prolÂgust, az a drÀmÀn bel¡l elfoglalt helye: nem a trag¢dia elej¢n hangzik el, hanem
epeiszodion (epizÂd!) helyen: egy prolÂgus, a parodosz (a Kar bevonulÀsÀt kÁs¢rû ¢nek)
¢s egy epeiszodion (az elsû jelenet) utÀn ker¡l rÀ sor.
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Ennek a tragikus hangv¢telü prolÂgusnak semmi k´ze sincs Helen¢hez. Ez logikus
is, hiszen Menelaosz szÀmÀra a Helen¢-t´rt¢net konfliktusfejezete lezÀrult TrÂja fel¢ge-
t¢s¢vel. Megk¡zd´tt, megszenvedett Helen¢¢rt, bosszÃt Àllt, ¢s visszaszerezte elrabolt
feles¢g¢t. Mindez a mÃlt. A jelen ä a HELEN°-ben szÁnre l¢pû Menelaosz tragikus szi-
tuÀciÂja ä mÀr Ãj t´rt¢net: tipikus hazat¢r¢s-t´rt¢net. A TrÂja alÂl hazafel¢ igyekvû, hajÂt´r¢st
szenvedû hûs az ismeretlen vid¢ken cÁmmel jel´lhetû t´rt¢net egy fejezete lÀtszik elkezdûd-
ni Menelaosz mÀsodik prolÂgusÀval.

De hiszen ismerj¡k ezt a hûst az eposz Âta! Ez Od¡sszeusz az ODºSSZEIA 6. ¢nek¢-
bûl, partra vetûdv¢n hajÂt´r¢s utÀn a phaiÀkok f´ldj¢n! TanulsÀgos felid¢zni az ottani
t´rt¢n¢seket: a sokat türt hûs a kimer¡lts¢gtûl Àjultan alszik a tengerparti nÀdasban,
midûn fiatal lÀnyok ´nfeledt jÀtszadozÀsa s egy elt¢vedt labda felriasztja. Persze e bol-
dog vilÀgban semmi sem v¢letlen: mind a lÀnyok jelenl¢te, mind az elt¢vedt labda a
Hûsre f¢ltûn vigyÀzÂ, hazafel¢ vezetû ÃtjÀt egyengetû Ath¢n¢ istennû gondoskodÀsÀ-
nak eredm¢nye.

Od¡sszeusz k¢ts¢gbeejtû helyzet¢ben minden vesz¢ly vÀllalÀsÀra k¢sz, hiszen nincs
mÀs vÀlasztÀsa: hiszen àarra is üzi a gyomraÊ (6, 133. sor, Devecseri GÀbor ford.), ¢s à...mi-
vel ennyire bajba szorongottÊ (6, 136. sor).

Menelaosz a HELEN°-ben hasonlÂ motÁvumokra hivatkozik, amikor az idegen ka-
pun valÂ kopogtatÀs k¢nyszer¢rûl besz¢l:

àA sz¡ks¢g mÀr szorongatott: nincs ¢telem
s ruhÀm se, testem fedni...Ê
(422ä423. sor, Ker¢nyi GrÀcia ford.)

Nemcsak a tartalmi egyez¢s feltünû ä a k¢nyszer ¢s az ¢hs¢g egy¡ttes emlÁt¢se ä, de a
szÂvÀlasztÀsban is kimutathatÂ a jelenetek k´z´tti rokonsÀg: a baj ¢s a sz¡ks¢g a g´r´g
eredetiben ugyanazzal a szÂval van jel´lve (χρειω ä χρεια); hasznÀlata a k¢t sz´veg
k´z´tti szorosabb kapcsolatra enged k´vetkeztetni.

Ennek a felt¢telezhetû ´sszef¡gg¢snek a f¢ny¢ben ä hogy ugyanis Euripid¢sz fon-
tosnak tartotta az Egyiptomba vetûd´tt Menelaosz sorsÀban az od¡sszeuszi elûk¢p fel-
id¢z¢s¢t ä az is jelentûss¢ vÀlik, amiben a k¢t jelenet, a k¢t hasonlÂ sorsÃnak ÀbrÀzolt
hûs magatartÀsa ¢s sorsa a hasonlÂ szituÀciÂban elt¢r egymÀstÂl. Menelaosz szÀmÀra a
legnagyobb csapÀs, hogy elveszÁtette pompÀs, kirÀlyi ruhÀzatÀt. Menelaosz rongyokat visel,
kimer¡lten, ¢hesen ¢rkezik az ismeretlen palotÀhoz, szenved¢seinek ́ sszetevûi k´z´tt
pedig kiemelt jelentûs¢gü a kirÀlyi k¡lsûs¢gek elveszt¢se.

°s Od¡sszeusz? ý is szenved, ¢hes, v¢gvesz¢lybe jutott. Sût helyzete m¢g rosszabb
is, mint Menelaosz¢, hiszen neki egyÀltalÀn nincs ruhÀja (à...Ágy kÁvÀnt Od¡sszeusz sz¢pf¡rt¡
sz¡zek sereg¢be / t´rni ruhÀtlanul is...Ê ä 6, 135ä136. sor). Csakhogy ût ez a t¢ny egyÀltalÀn
nem zavarja...

AkÀr term¢szetesnek is tekinthetû, hogy a k¡lsûs¢gek jelentûs¢ge megvÀltozik,
amint a szÁnpadra ker¡l a t´rt¢net, amely el¢nekelve, a rhapszÂdoszok Àltal elûadva a
hÀtt¢rbe rejti a hûs fell¢p¢s¢nek r¢szleteit. A szÁnen viszont elsûdleges a k¡lsû, a meg-
jelen¢s. °ppen ez¢rt tanulsÀgos lehet megvizsgÀlni, mik¢nt alakul a k¢t müfajban ä
¢s a k¢t t´rt¢netben ä a Hûs ´lt´z¢k¢nek sorsa.

Az eposzban a vend¢gbarÀtsÀg hagyomÀnyos megnyilvÀnulÀsa a vend¢g dÁszes ´l-
t´z¢kbe bÃjtatÀsa: NauszikaÀ ruhÀt ad Od¡sszeusznak (6, 228. sor). Csakhogy mÁg az
eposz hûs¢rûl, Od¡sszeuszrÂl akkor is sz¢ps¢g ¢s elûkelûs¢g sugÀrzik, amikor rongyo-
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kat visel, vagy ¢ppens¢ggel semmi sem takarja test¢t (s ¢ppen ez¢rt szÀmÀra nem is
fontos a ruha), addig a trag¢dia Menelaosza ´lt´z¢ke elveszt¢s¢ben a tragikus sors be-
teljes¡l¢s¢t ismeri fel:

       à...azt kell hordanom,
miben hajÂm roncsÀn kiÃsztam, lÀtszik is.
A t´bbi peploszom, sok ¢kes k´nt´s´m
a tenger martal¢ka lett...Ê

(423ä426. sor.)

Hogy mennyire igaza van Menelaosznak, amikor elvesztett ruhÀit siratja, bizo-
nyÁtja, hogy minden szÁnpadi talÀlkozÀsa a k¡lseje miatti f¢lre¢rt¢ssel kezdûdik. Az egyip-
tomi kapuûrnû rongyai, riasztÂ k¡lseje miatt nem ismeri fel benne az elûkelû idegent,
Helen¢ ä mint erre k¢sûbb visszat¢r¡nk ä pedig egyszerüen megr¢m¡l rongyai lÀttÀn
(556. sor). Theokl¡menosz elsû megjegyz¢se is az Ismeretlen G´r´g visszataszÁtÂ k¡l-
sej¢re, rongyaira vonatkozik: àApollÂn! Jaj de ronda rongyokat visel!Ê (1204. sor.)

Igen, errûl van szÂ: Menelaosz felismerhetetlen a kirÀlyi k¡lsûs¢gek n¢lk¡l. Menela-
oszra vonatkozÂan Àt kell fogalmazni a mondÀst: igenis a ruha teszi az embert! Mellette
ä nem Ãgy, mint koll¢gÀja, Od¡sszeusz mellett ä nincs ott Ath¢n¢, hogy a kellû pilla-
natban szemre nagyobbÀ, erûsebb¢ tegye, vÀllÀra ¢s fej¢re a nûi szÁveket megdobog-
tatÂ sz¢ps¢get hintsen. Nem, û egyszerüen egy ¢hes, fÀradt, rongyos, ijesztû k¡lsejü
hajÂt´r´tt, akit ¢ppen ez¢rt k¢ts¢gek gy´t´rnek, vajon mit rem¢lhet az ismeretlen f´ld
lakÂitÂl. Menelaosz aggodalma jogos, hiszen a palotÀbÂl kiÀltozÀsÀra elûl¢pû ¹reg-
asszony nemhogy nem ismeri fel benne a TrÂja-pusztÁtÂ Nagy KirÀlyt, de a lehetû leg-
durvÀbb hangon szÂl hozzÀ, sût meg is veri (439ä441., 447ä448. sor).

Eml¢kezz¡nk: az eposz hûs¢t is bizonytalansÀg gy´t´rte, milyen fogadtatÀs vÀr reÀ
az ismeretlen f´ld´n (6, 119ä126. sor). A nÀdasbÂl halÀlmegvetû bÀtorsÀggal elûl¢pû
ä meztelen f¢rfiassÀgÀt egyetlen lombos faÀg m´g¢ rejtû ä Od¡sszeusz gy´ny´rü fiatal
lÀnnyal talÀlkozik, aki term¢szetesen ä mÀr megint Ath¢n¢ gondos keze! ä azonnal
beleszeret a hûsbe.

Persze Menelaosz is egy nûvel talÀlkozik elsûk¢nt az idegen f´ld´n, Àm micsoda k¡-
l´nbs¢g! NauszikaÀ ¢s Od¡sszeusz erotikus felhangokkal finoman Àtszûtt, igazÀn kel-
lemes, ¢vûdû besz¢lget¢st folytat, Menelaosz partnernûj¢rûl viszont minden inkÀbb
esz¡nkbe juthat, mint az ¢bredezû szerelem lehetûs¢ge. Az eposz kirÀlyÀt szerelmes
kirÀlylÀny fogadja ä a drÀma kirÀlyÀt v¢n boszorkÀny, Od¡sszeuszt simogatÂ lÀnykezek
veszik gondozÀsba, Menelaoszt durva ¡tlegek.

Mintha Euripid¢sz azt mutatnÀ meg az eposz megfelelû jelenet¢re utalva, miv¢ lesz
a h¢tk´znapokban, a valÂsÀg keretei k´zt az eposz idealizÀlt vilÀga. Menelaosz nem
mÀs, mint egy Od¡sszeusz, de od¡sszeuszi hÀtt¢r n¢lk¡l...

Od¡sszeusz ¢s Menelaosz. A k¢t nagy hazat¢rû. Mindketten hosszÃ bolyongÀsra
vannak Át¢lve a trÂjai hÀborÃ utÀn. Od¡sszeuszt legendÀsan hüs¢ges feles¢ge vÀrja;
de hiszen Euripid¢szn¢l Menelaoszt ugyanilyen hüs¢ges, f¢rje megj´tt¢ben a megvÀl-
tÀst lÀtÂ feles¢g vÀrja! Mindk¢t sokat szenvedett hûs v¢g¡l nyugalomra ¢s b¢k¢re lel
majd szeretû hitvese mellett.

K´vetkeztethet¡nk-e mindebbûl arra, hogy a HELEN°-ben Euripid¢sz egy Ãj
Od¡sszeusz-t´rt¢netet Árt? Azt akarja-e bizonyÁtani, hogy ha a k´r¡lm¢nyek Ãgy ala-
kulnak ä ha Helen¢ soha nem ment el TrÂjÀba, mert az istenek egy fantomk¢pet k¡ld-
tek helyette az emberek pusztulÀsÀra ä, akkor ugyanolyan jellemvonÀsokkal felruhÀ-
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zott hûs ¢s hûsnû Àllhat elûtt¡nk a szÁnen Helen¢ ¢s Menelaosz alakjÀban, amilyen az
eposz P¢nelop¢ja ¢s Od¡sszeusza? A fentebb vÀzolt pÀrhuzamossÀgok alapjÀn akÀr el
is fogadhatnÀnk e megoldÀst, s ezzel csatlakoznÀnk mindazokhoz, akik a HELEN° po-
zitÁv befejez¢s¢t mint a trag¢dia müfaji kereteitûl idegent ¢rt¢kelik. így term¢szetesen
a drÀma müfaji besorolÀsÀnÀl is elfogadnÀnk a melodrÀma, k´z¢pfajÃ drÀma, netÀn
kom¢dia meghatÀrozÀst.

Ha azonban nem el¢gsz¡nk meg a k¡lsûleges azonossÀgok felfedez¢s¢vel, s m¢lyebb-
re Àsunk az Od¡sszeuszäMenelaosz, eposzätrag¢dia megfeleltet¢sek sz´vegszerüen
bizonyÁthatÂ r¢tegeiben, ¢rdekes eredm¢nyekre juthatunk.

A kapuûrnû ¹regasszony szavai ä hogy ugyanis Helen¢, T¡ndareosz lÀnya itt, az
egyiptomi palotÀban ¢l immÀron tizenh¢t ¢ve ä feldolgozhatatlanok Menelaosz szÀ-
mÀra. K¡l´nben is û nem az¢rt j´tt ide, hogy l¢telm¢leti k¢rd¢sekkel foglalkozz¢k ä
lehet-e valaki egyszerre k¢t helyen, mi a n¢v ¢s a n¢vvel jel´lt viszonya? ä; hanem mert
¢hes: mindenÀron ¢lelmet kell szereznie tÀrsai ¢s a maga szÀmÀra, k¡l´nben mind-
annyian elpusztulnak. Ez¢rt ä ¢s csak ez¢rt! ä d´nt a maradÀs mellett, az esetleges
¢letvesz¢ly ellen¢re is.

HosszÃ monolÂgban àfejti megÊ az ¹regasszony titokzatos, ¢rthetetlen szavait
(485ä501. sor), majd Ãgy d´nt, elrejtûzik, s Ágy vÀrja be a palota gazdÀjÀt, hogy majd
tûle k´ny´r´gj´n ¢lelmet.

Fell¢p ä visszat¢r ä a Kar (517ä529. sor), s r´viden ismerteti a JÂsnûtûl hallott ked-
vezû hÁreket: Menelaosz ¢l, ¢s a tenger hullÀmain hÀnykÂdik valahol. E miniparodosz
utÀn l¢p fel Helen¢. Elûsz´r elism¢tli a MenelaoszrÂl hallottakat: Theono¢ azt mondta,
f¢rje ¢l, hajÂt´r¢st szenvedett, ¢s ide fog ¢rkezni, hogy szenved¢sei v¢gre v¢get ¢rjenek
(530ä536. sor), majd olyan mondatokkal zÀrja monolÂgjÀt, amelyek k´zvetlen¡l ve-
zetnek Àt a k´vetkezû jelenethez:

àa hallott hÁrnek Ãgy ´r¡ltem: f¢rjem ¢l.
Sût, nincs is messze, mondta, itt vetette ki
hajÂt´r´ttk¢nt ût s nehÀny tÀrsÀt a vÁz.Ê

(539ä541. sor.)

Vagyis Helen¢ ä hÀla a jÂslatnak ä mindent tud! Mintha csak Theono¢ szavai eleve-
nedtek volna meg az im¢nt elûtt¡nk: lÀttuk a hajÂt´r´tt Menelaoszt meg¢rkezni, be-
sz¢lt szenved¢seirûl, elszÀntsÀgÀrÂl ä csak ¢ppen Helen¢rûl mint el¢rendû c¢lrÂl nem
ejtett egyetlen szÂt sem...

TeatralitÀsÀban fel¡lmÃlhatatlan, hogy a Helen¢äMenelaosz talÀlkozÀst megelûzû
utolsÂ mondat maga a tiszta szerelmi lÁra: a vÀgyÂdÂ szerelmes vÀrja ilyen szavakkal tÀvol
l¢vû kedves¢t... AkÀrha egy slÀgersz´veget hallanÀnk: àñ, j´ssz-e mÀr? Mikor jelensz meg,
vÀrvavÀrt?Ê (542. sor.)

Drasztikus vÀltÀst jelent emez ¢rzelmi csÃcspont utÀn Helen¢ vÀratlan sikolya:

àDe jaj, ki ez? HÀt nincs sehol bÃvÂhelyem,
PrÂteusz gonosz sz¡l´tte itt is tûrbeejt?Ê

(543ä544. sor.)

Kit pillantott meg Helen¢? Egy rongyos, ¢hs¢gtûl ¢s fÀradsÀgtÂl elgy´t´rt f¢rfit, pontosan
olyan embert, amilyennek a jÂsnû vÀrva vÀrt f¢rj¢t leÁrta! Hacsak nem felt¢telezz¡k,
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hogy Helen¢ szÀmÀra a jÂslatban jelzett bolyongÀs ¢s hajÂt´r¢s egyet jelent a gondta-
lan k¢jutazÀssal, ami utÀn a legkevesebb, ami egy jÂl nevelt f¢rjtûl elvÀrhatÂ, hogy ki-
pihenten, jÂl tÀplÀltan ¢s elegÀns ´lt´z¢kben t¢rjen meg imÀdott feles¢ge karjÀba, ak-
kor a legkevesebb, amit mondhatunk, hogy Helen¢ sÃlyosan f¢lre¢rti a helyzetet. Me-
nelaosz ugyanis pontosan Ãgy n¢z ki, ahogy egy hajÂt´r´ttnek ki kell n¢znie.

Az is figyelemre m¢ltÂ, mitûl r¢m¡lt meg ennyire Helen¢:

à...mert vad k¡lsejü
e f¢rfiÃ, s ¢nrÀm vadÀszik biztosan.Ê

(546ä547. sor.)

A k¡lseje elvadult ennek az embernek, akirûl felt¢telezi, hogy Theokl¡menosz k¡ldte
¢rte, hogy hÀzassÀgra k¢nyszerÁtse. (Egy¢bk¢nt rejt¢ly, mi¢rt gondolja Helen¢ az
egyiptomi kirÀlyrÂl, hogy egyetlen fegyvertelen, elvadult k¡lsejü rablÂt k¡ldene ¢rte,
ahelyett, hogy ä ha mÀr k¢nyszerÁteni akarnÀ a hÀzassÀgra ä Àllig felfegyverzett har-
cosokkal vitetn¢ el...)

Helen¢ a tovÀbbiakban sem Theono¢ jÂslatainak valÂra vÀltÀsÀt lÀtja Menelaosz je-
lenl¢t¢ben ä pÀrbesz¢d¡k sorÀn szÂt sem ejt arrÂl, hogy f¢rje meg¢rkez¢s¢rûl t´bb
forrÀsbÂl megerûsÁtett biztos informÀciÂkkal rendelkezik! ä, hanem maga, ´nÀllÂan
fog rÀismerni f¢rj¢re. Nem a szavaknak hisz Helen¢, hanem csak ¢s kizÀrÂlag a sajÀt
szem¢nek. Abban a drÀmÀban, ahol minden a lÀtszat-lÀtvÀny-valÂsÀg bizonytalan ka-
tegÂriÀi k´r¡l forog, Helen¢ a d´ntû felismer¢st a lÀtvÀny egyenlû a valÂsÀggal t¢tele
nev¢ben fogadja el.

A mÀsik oldalon nagyon is ¢rthetû Menelaosz d´bbenete ¢s megn¢mulÀsa: ¢let¢ben
elûsz´r fordul elû, hogy k¢t, egymÀst kizÀrÂ tapasztalat k´z´tt kell vÀlasztania. Csak
bÀmul erre a nûre, aki annyira hasonlÁt az û Helen¢j¢re (559., 561. sor), de aki persze
nem lehet az, hiszen Helen¢t egy tengerparti barlangban, kev¢s ¢letben maradt tÀrsa
ûrizet¢ben hagyta (426ä429. sor).

Most m¢gis d´ntenie kell, melyiket fogadja el az igazinak. Nem neki valÂ konfliktus
ez: Menelaosz, ha nem is m¢rhetû hûsiess¢gben, megbecs¡lts¢gben Akhilleuszhoz,
Od¡sszeuszhoz, AgamemnÂnhoz, HektÂrhoz, m¢giscsak a h¢rÂszok vilÀgÀhoz tarto-
zik, az û ¢rt¢kkategÂriÀik irÀnyÁtjÀk ¢let¢t. Egy¢rtelmü helyzetekben egy¢rtelmü tet-
tekkel vÀlaszolt a felmer¡lt k¢rd¢sekre: elraboltÀk a feles¢gemet?! hÀborÃ! bosszÃ!
BÀrmennyire rosszul alakult is olykor a sorsa, mindig tudta, mi t´rt¢nik vele, hol van,
kivel vagy mivel kell megk¡zdenie.

Egyiptom maga az elbizonytalanodÀs, Menelaosz tiszta kategÂriÀinak megk¢rdûjele-
z¢se. M¢g szem¢lyazonossÀgÀ¢rt is meg kellene k¡zdenie ä az ¹regasszonnyal egyÀl-
talÀn nem siker¡lt elhitetnie, hogy û nagy kirÀly! ä, ¢rthetetlen hÁreket kellene meg-
fejtenie, most meg itt ez a menek¡lû nû! Nem csoda, ha elsû reakciÂja az ´ntudatos
tiltakozÀs: àRablÂ ¢n nem vagyok, lator szolgÀja sem.Ê (555. sor.)

A tartalom term¢szetesen igaz, ami viszont tragikomikus, az a forma: az eredetiben
Menelaosz t´bbes szÀm elsû szem¢lyben fogalmaz, amint az egy uralkodÂhoz illik. V¢de-
kezik a m¢ltatlan tÀmadÀs ellen, s ekkor felvillan egy kev¢s a trÂjai hûs kirÀlybÂl: s¢r-
tetts¢ge, a m¢ltatlan vÀd feletti ûszinte felhÀborodÀsa h¢rÂszhoz illû.

Helen¢ k´vetkezû mondata azonban gyorsan kijÂzanÁtja: àK´nt´s helyett rongyok bo-
rÁtjÀk testedet!Ê (556. sor.)
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A nû nem is tudja, mennyire fÀjÂ pontjÀn tÀmadja meg Menelaoszt, amikor a ruhÀjÀt,
a k¡lsej¢t teszi szÂvÀ. Igen, Menelaosz ebben az ́ lt´z¢kben nem mÀs, mint egy kiszolgÀltatott
senki, akit az adott helyzettûl f¡ggûen lehet koldusnak vagy akÀr gyilkos haramiÀnak
n¢zni. Ha a f¢rfi egy pillanatra Ãgy k¢pzelhette, valÂdi ¢nj¢nek megfelelûen, kirÀlyhoz
m¢ltÂn nyilvÀnulhatott meg, e mondat kijÂzanÁtja.

LezÀrult a felismer¢si jelenet elsû, sokmozgÀsos r¢sze. Helen¢ el¢rt a biztonsÀgot nyÃj-
tÂ sÁrhoz (558. sor), s most v¢gre alaposabban szem¡gyre vehetik egymÀst: àKi vagy?
mif¢le lÀtomÀs vagy, asszonyom?Ê (559. sor), hangzik Menelaosz d´bbent k¢rd¢se. Helen¢
ä reÀ oly jellemzû mÂdon ä nem vÀlaszol, hanem visszak¢rdez: àS ki vagy te? rÂlad ¢n
is ezt k¢rdezhetem.Ê (560. sor.) A most k´vetkezû k¢t sorban (561ä562.) ä Euripid¢szn¢l
nem egyed¡lÀllÂ mÂdon ä az ́ sszecsapÀsban r¢szt vevû k¢t szereplû elbesz¢l egymÀs mel-
lett. Majd folytatÂdvÀn a pÀrbesz¢d, Helen¢ ¢s Menelaosz felismer¢si jelek n¢lk¡l,
a lÀtvÀnyra tÀmaszkodva ismer egymÀsra (565ä566. sor).  Az ezutÀni sor (567.) Mene-
laosz¢: àRÀismert¢l a sors¡zette f¢rfira.Ê A àsors¡zetteÊ, àlegszerencs¢tlenebb f¢rfiÃÊ ´nmegje-
l´l¢s mÃltja ¢s jelene ismeret¢ben jogosnak tünik. AnnÀl megh´kkentûbb Helen¢ bol-
dog kiÀltÀsa: àñ, v¢gre k¢t karjÀba zÀrhat asszonyod!Ê (568. sor.) V¢gre megvagy! TudomÀst
sem v¢ve az egymÀsra ismer¢si dialÂgus gyÀszos-fÀjdalmas hangv¢tel¢rûl, Helen¢ szÀ-
mÀra az elhangzott mondat maga a boldogsÀg, vÀgyai teljes¡l¢se.

A tÃlÀradÂ boldogsÀg jele, hogy ä mint ez Menelaosz reakciÂjÀbÂl vilÀgos ä Helen¢
megkÁs¢rli karjÀba zÀrni v¢gre visszakapott f¢rj¢t. Csakhogy az ily mÂdon megtÀmadott
Menelaosz r¢m¡lten kiÀlt fel: àMif¢le asszonyom? Ne ¢rintsd peploszom!Ê (569. sor.) V¢r-
beli kom¢diajelenet! Menelaoszt, a becs¡letes, egy¢rtelmü t¢nyekhez szokott, sokat szen-
vedett hûst r´vid idûn bel¡l mÀsodszor tÀmadja meg egy nû! A kapuûrnû ¹regasszony
megalÀzÂ ¡tlegei utÀn most k¢t ´lelû kar keresi test¢t. Az elsû esetben sÁrva fakadt ä
ez ki¢lezett helyzetben a legnagyobb hûs´kkel is elûfordul ä, most pedig nyilvÀnvalÂan
megzavarodott. Mik¢ppen lehetne k¡l´nben magyarÀzni, hogy a rongyokba burkolt
hûs minden Àtmenet n¢lk¡l a peploszÀrÂl, errûl a szÁv¢nek oly drÀga, r¢g elvesztett ru-
hadarabjÀrÂl kezd besz¢lni? Igen, a feddhetetlen erk´lcsü nagy kirÀly sohasem ala-
csonyodhat odÀig, hogy egy idegen nû ´lel¢s¢t eltürje! De hÀt ez a Menelaosz jelen Àl-
lapotÀban mindenkire inkÀbb eml¢keztet, mint h¢rÂszra. T´bbsz´r aposztrofÀlt k¡l-
seje ¢s im¢nti szavai ez¢rt egyszerre tragikusak ¢s komikusak: az Ãjkom¢dia f¢rfiassÀ-
gukkal, vit¢zs¢g¡kkel hetvenkedû f¢rfi hûsei szÂlalnak majd meg ebben a stÁlusban, hiszen
a kimondott szÂ ¢s a lÀtvÀny k´zti ellent¢tre valÂ rÀjÀtszÀs az Ãjkom¢dia hatÀsmechaniz-
musÀnak lesz fontos eszk´ze.

Menelaosz jÂl fel¢pÁtett, egy¢rtelmü vilÀgÀban ennek az Ãj Helen¢nek nincs helye, hi-
szen: à...¢n se [vagyok] k¢t asszonynak egy szÀl f¢rjura!Ê (573. sor.) Erre a nagyon logikus
¢rvre ä Menelaosz egymaga nem lehet egyszerre k¢t asszonynak f¢rje ä Helen¢ vÀlasza az
ideg´sszeomlÀs hatÀrÀra jutott feles¢g tipikus hiszt¢riasikolya a hÁrre, hogy f¢rje meg-
csalja: àMif¢le mÀs asszonnyal osztod Àgyadat?Ê (574. sor.)

K¢ts¢gtelen, Helen¢t elragadta az indulat: ha jÂzanul gondolkozna, tudnia kellene,
ki az a mÀsik nû, akire f¢rje c¢loz, hiszen a darab elej¢n ä a prolÂgusban ä û maga besz¢lt
a fantom Helen¢rûl (31. skk.). Most azonban, amikor karnyÃjtÀsnyira (´lel¢snyire...) van
a menek¡l¢st biztosÁtani hivatott f¢rj, egyszeriben azzal kell szÀmolnia, hogy neve ¢s
teste bitorlÂja k´z¢j¡k tolakszik, s boldogsÀga akadÀlyÀvÀ vÀlik.

Menelaosz a k¢rd¢sre szabatosan, iskolÀs pontossÀggal vÀlaszol: àMost barlang rejti;
ílionbÂl hoztam ût.Ê (575. sor.) çrtatlan, t¢nyk´zlû mondat, hiszen Menelaosznak m¢g
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ez elûtt az idegen nû elûtt sincs titkolnivalÂja: neki mÀr van feles¢ge, hagyjÀk ût b¢k¢n
az ilyen lÀtszat-valÂsÀg, testmegkettûz¢s ¢s hasonlÂ k¢rd¢sekkel.

Helen¢ a pillanatnyi indulatkit´r¢s utÀn magÀra talÀl, s immÀron nyugodt, tanÁtÂ
hangon, mintegy szÂtagolva magyarÀzza meg a helyzetet: àCsak ¢n vagyok, nincs kÁv¡lem
mÀs hitvesed.Ê (576. sor.) Ez mÀr a magabiztos feles¢g hangja! Nem ¢rvel, hanem felvi-
lÀgosÁt. S Ãgy tünik, most v¢gre c¢lt ¢rt: Menelaosz szÀmÀra nem szavai tartalma iga-
zolja szem¢lyazonossÀgÀt, hanem a hang, a stÁlus.

Helen¢ ebben a pillanatban magÀhoz ragadja a kezdem¢nyez¢st: a jÂ tanÀr ä vagy
egy SzÂkrat¢sz! ä k´vetkezetess¢g¢vel, mÂdszeress¢g¢vel rÀvezetû k¢rd¢seket tesz fel f¢r-
j¢nek, logikai Ãton bizonyÁtja a t¢tel igazÀt: ¢n vagyok a te Helen¢d! àHa rÀmn¢zel, nem
asszonyod n¢z vissza rÀd?Ê (578. sor), ¢s àN¢zz meg! mit kÁvÀnsz m¢g, te b´lcsek b´lcse, mondd!Ê
(580. sor.)

Az eposzi hagyomÀny k´vet¢se, hogy Helen¢n nyilvÀnvalÂan nem hagyott nyomot
az elmÃlt tizenh¢t ¢v. Euripid¢sztûl, a TRñJAI NýK cÁmü trag¢diÀbÂl ismerj¡k annak
a hÁres jelenetnek a leÁrÀsÀt, amikor m¢g TrÂjÀban Menelaosz kez¢bûl kihullott a le-
sÃjtani emelt kard Helen¢ kebl¢nek megpillantÀsakor. Most is magÀt kell megmutat-
nia, hogy Menelaosz v¢gre hajlandÂ legyen rÀismerni s megmenteni. A lÀtvÀny ä
amelynek igazsÀgtartalmÀt oly ¡gyesen tagadta le Teukrosz elûtt a trag¢dia elej¢n ä
most d´ntû, megfellebbezhetetlen ¢rvv¢ vÀlik. Menelaosz nem is tud ellenvet¢st meg-
fogalmazni, a lÀtvÀny marad¢k ´nbizalmÀtÂl is megfosztja: àEg¢szen Ãgy n¢zel ki, nem
tagadhatom.Ê (581. sor.)

Menelaosz immÀron tudja, hogy ez a nû Helen¢, hiszen szÀmÀra mindig is term¢szetes
volt, hogy a szeme tanÁtotta a vilÀg helyes megismer¢s¢re. VÀlasza ¢ppen ez¢rt kit¢rû,
nem Helen¢nek szÂl ä akÀr f¢lre is mondhatnÀ a k´vetkezû mondatot: àSÀntÁt a dolog,
mert ott a mÀsik asszonyom.Ê (583. sor.) LÀtjuk, semmik¢ppen nem tudja megmagyarÀz-
ni, mik¢ppen lehet ´sszeegyeztetni ezt a valÂsÀgot az elmÃlt tizenh¢t ¢v valÂsÀgÀval.
Ettûl m¢g a t¢ny t¢ny marad, tehÀt most mÀr valÂban nincs tovÀbb: a felismer¢s teljess¢
vÀlt, tehÀt a boldog egymÀsra talÀlÀsnak nem lehet akadÀlya. Helen¢ v¢gre karjÀba
zÀrhatja imÀdott f¢rj¢t ä gondolhatnÀnk. çm a felismer¢s helyett teljesen vÀratlan for-
dulat k´vetkezik. Menelaosz felsikolt: àEressz el! °pp el¢g bajom volt eddig is!Ê (591. sor.)
Menelaosz helyzete mindenk¢ppen tarthatatlan: az Àt¢lt fizikai megalÀztatÀs utÀn
most a szellemi ́ sszecsapÀsban is alulmaradt. Ez utÂbbi a felsejlû k´vetkezm¢nyek mi-
att mindenn¢l sÃlyosabb csapÀs. Menelaosz nyilvÀn rÀ¢bredt, hogy ennek a Helen¢nek
az elfogadÀsa lerombolnÀ eg¢sz mÃltjÀt, TrÂjÀval, a tengernyi pusztÁtÀssal, szenved¢s-
sel, hûsi tetteivel egy¡tt. Menelaosz mÀr tudja, hogy ennek a nûnek ä Helen¢nek! ä
igaza van, û az, akit annak idej¢n feles¢g¡l vett, de ez az igazsÀg egyszerüen elfogad-
hatatlan szÀmÀra.

A k¢rd¢s, amit fel kell tennie ́ nmagÀnak, Ágy fogalmazhatÂ meg: mi ¢r t´bbet, a mÃlt
vagy a jelen? Mi ¢r t´bbet: a valÂs t´rt¢nelem ä amely, mint most megtudta, hamis ala-
pokra, hibÀs kiindulÂpontra ¢p¡lt, vagy a jelen valÂsÀg, amely egy csapÀsra megsem-
misÁti, sût nevets¢gess¢ teszi a v¢rrel ¢s k´nnyekkel Árt t´rt¢nelmet? El lehet azt fogad-
ni, hogy Helen¢ soha nem jÀrt TrÂjÀban, tehÀt a hÀborÃ, jobban mondva: a hÀborÃ
¢rtelmetlen, felesleges volt?!

Lehet-e azt mondani tizenh¢t ¢v utÀn, hogy bocsÀnat, t¢ved¢s volt az eg¢sz, felejts¡k
el!? Mit szÂlnÀnak egy ilyen bejelent¢shez a TrÂja alatt elesettek hozzÀtartozÂi vagy
akÀr a tÃl¢lûk? Hogy mennyire ez Euripid¢sz k¢rd¢sfeltev¢se, bizonyÁtja, hogy Mene-
laosznak majd k´zvetlen¡l a sikeres felismer¢s utÀn szembes¡lnie is kell a TrÂjÀt meg-
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szenvedett g´r´g´k k¢pviselûj¢nek vÀdlÂ k¢rd¢seivel, amikor hajÂstÀrsa igencsak kel-
lemetlen ¢s d¡h´dt kifakadÀsaira kell vÀlaszolnia (700ä757. sor).

De itt m¢g az a k¢rd¢s: vÀllalhatÂ-e egy Àrtatlan Helen¢ oldalÀn a boldogsÀg, a tüz
melletti esti ¡ld´g¢l¢s, a vend¢gek fogadÀsa SpÀrtÀban ä r´viden: vÀllalhatÂ-e a tra-
g¢dia Menelaosza szÀmÀra az eposz (ODºSSZEIA 4. ¢nek) MenelaoszÀnak sorsa?

Nem! Menelaosz, a trÂjai h¢rÂsz nem tehet mÀst, mint hogy a valÂs mÃltat vÀlasztja
a valÂs jelennel szemben. ElutasÁtja a felismert Helen¢t, s e d´nt¢se annÀl is sÃlyosabb,
mert Ágy tudatosan vÀlasztja azt a lÀtszatvilÀgot, amelyben eddig tudtÀn kÁv¡l ¢lt: ¢lete
v¢g¢ig egy fantom tÀrsasÀgÀban akar ¢lni! De m¢g mindig inkÀbb ez a hazugsÀg ä
amirûl egyed¡l û tudna ä, mint a becsapott k´z´ss¢ggel, a hazudott mÃlttal valÂ szem-
ben¢z¢s! Menelaosz d´nt¢s¢vel felÀldoznÀ sajÀt j´vûj¢t, s ezzel egy¢ni trag¢diÀvÀ vÀl-
toztatnÀ az eg¢sz g´r´gs¢get ¢rintû trag¢diÀt. Ez¢rt akar elmenni, ez¢rt bÃcsÃzik: à°g
Àldjon, mert Helen¢ szakasztott mÀsa vagy.Ê (593. sor.)

Ne feledj¡k, a menek¡l¢si vÀgy olyan hûst fog el, aki korÀbban semmilyen vesz¢ly
vÀllalÀsÀtÂl sem riadt vissza, hogy c¢ljÀt el¢rje: hÀborÃzott, majd a hÀnyattatÀs ¢s ha-
jÂt´r¢s utÀn itt maradt, ezen az idegen, ellens¢ges f´ld´n, mert itt kellett maradnia. A
kimer¡lts¢g, a fenyegetû ¢hhalÀl ¢s a tÀrsak¢rt ¢rzett felelûss¢g nem akÀrmilyen meg-
alÀztatÀsok elvisel¢s¢re is k¢pess¢ tette.

Az igazi Helen¢vel valÂ talÀlkozÀs f¢ny¢ben mÀr semmi sem szÀmÁt: menek¡lne ¢hesen,
rongyosan, azt sem tudja, hovÀ, csak el innen! Nem szÀmÁt mÀr a barÀtok¢rt ¢rzett
felelûss¢g sem, csak min¢l messzebb ker¡lj´n e lid¢rcnyomÀstÂl, az igazi Helen¢tûl! De
vajon hovÀ menne?! Hiszen nincs hajÂja, ennivalÂja, s mindehhez a kirÀly mint leg-
fûbb ellens¢g¢t gyilkos haraggal ¡ld´zi. Mindez m¢g mindig sokkal inkÀbb vÀllalhatÂ,
mint az igazi Helen¢...

Most, k´zvetlen¡l a tÀvozÀsa elûtt mÀr nincs mi¢rt titkolnia, hogy tudja, kivel Àll
szemben. EgyÃttal szeretn¢ meg¢rtetni Helen¢vel, hogy a lÀtszatvilÀg vÀlasztÀsa ma-
gasabb ¢rdekek miatt elker¡lhetetlen sz¡ks¢gszerüs¢g. AporiÀba (kiÃttalansÀgba) ju-
tott felismer¢si jelenetet Árt tehÀt Euripid¢sz, ami dramaturgiai ÃjÁtÀs, hiszen az elma-
radt felismer¢s Âhatatlanul azzal a k´vetkezm¢nnyel jÀr, hogy v¢ge a drÀmÀnak. BÀr-
milyen megd´bbentû is, a HELEN°-ben pontosan ez t´rt¢nik: Helen¢ elmondja a tra-
g¢diÀk v¢g¢n szokÀsos bÃcsÃmondatokat, a tanulsÀgok levonÀsÀval ¢s a tragikus v¢g
r´gzÁt¢s¢vel (596ä598. sor), Menelaosz pedig elindul, hogy ´r´kre fÀtylat borÁtson az
egyiptomi Helen¢ t´rt¢net¢re.

Igencsak r´vid trag¢dia! Nem eg¢szen hatszÀz sor! ArrÂl ne is besz¢lj¡nk, hogy ezzel
a befejez¢ssel Euripid¢sz teljesen felforgatja a mÁtoszi hagyomÀnyt: Helen¢ nyilvÀn mint
egyiptomi kirÀlynû ¢l tovÀbb, Menelaosz pedig talÀn ¢lete v¢g¢ig a tengerparti bar-
langban bujdokol fantom Helen¢je tÀrsasÀgÀban.

Hogy ez m¢gse Ágy t´rt¢nj¢k, s hogy a szÁnpadi cselekm¢ny is folytatÂdhass¢k, arrÂl
a hajÂstÀrs mindent helyreigazÁtÂ megjelen¢se gondoskodik (599. skk.). E hely¡tt nem
t¢rhet¡nk ki e beavatkozÀs k¡l´nleges jellemzûire, csak annyit jegyz¡nk meg, hogy a
hagyomÀny megÃjÁtÀsÀnak szerves r¢sze ez a gyakran ä t¢vesen ä HÁrn´knek nevezett
szereplû. BeszÀmol a fantom Helen¢ eltün¢s¢rûl, megakadÀlyozza Menelaosz tÀvozÀ-
sÀt, s ezzel minden tisztÀzÂdik (624ä625. sor). Most mÀr sor ker¡lhet a sikeres felismer¢si
jelenetre, amely az amoibaionban (boldog, k¢tszereplûs ´r´m¢nekben) teljesedik ki
(624ä697. sor).

Kezdûdhet az Ãj t´rt¢net, az EGYIPTOMBñL VALñ MENEKºL°S cÁmü drÀma (sok
elemz¢s ´r´mmel fedezi fel e ponton a mÀsik menek¡l¢sdrÀmÀval, az íPHIGENEIA A

1116 ã Karsai Gy´rgy: Trag¢dia ¢s kom¢dia k´z´tt ä Euripid¢sz àHelen¢Ê-je



TAUROSZOK K¹Z¹TT-tel valÂ pÀrhuzamokat). Ebben a t´rt¢netben mÀr egy¢rtelmüen
Helen¢¢ lesz a fûszerep. ý az, aki a teljesen megzavarodott Menelaoszt irÀnyÁtja. Hogy
a nû sokkal okosabb, hatÀrozottabb, mint partnere, a hûsnek tudott f¢rfi, nem szokat-
lan jelens¢g Euripid¢sz szÁnpadÀn ä gondoljunk akÀr KreuszÀra az IñN-ban vagy
°lektrÀra az °LEKTRç-ban. A HELEN°-ben azzal eg¢sz¡l ki ez a k¢p, hogy az erûviszo-
nyok megvÀltozÀsa miatt ä Helen¢ irÀnyÁt mindent ¢s mindenkit ä folyamatosan a tra-
gikum ¢s a komikum sz¢lsûs¢gei k´z´tt hullÀmzik a cselekm¢ny.

Befejez¢s¡l csak egyetlen p¢lda a fentiek igazolÀsÀra, Helen¢ hatalomgyakorlÀsÀra,
Menelaosz kiszolgÀltatottsÀgÀra. MiutÀn a jÂsnû, Theono¢ hallgatÀst Ág¢r, s Ágy sz´vet-
s¢ges¡kk¢ vÀlt (998ä1029. sor), a menek¡l¢s elûl az utolsÂ akadÀly is elhÀrult. Mene-
k¡l¢si tervet kell kidolgozni, s ezt a feladatot Helen¢ Menelaoszra bÁzza:

àA szüz r¢sz¢rûl, MeneleÂsz, mÀr nincs vesz¢ly;
hÀt rajtad most a sor: menekv¢s¡nk ¡gy¢t
hogy ¡ss¡k ny¢lbe, ´sszejÀtszva, s¡sd ki te!Ê

(1032ä1034. sor.)

Megtisztelû feladat. M¢ltÂ a hûsh´z, aki hadat vezetett TrÂja ellen. V¢gre Ãjra szerep-
hez jut, aktÁv lehet! Nem szavakkal kell harcolnia, de tettekkel mutathatja meg, mit
¢r egy igazi h¢rÂsz a vesz¢lyben. Lelkesen, int¢zkedni k¢sz vez¢rk¢nt lÀt munkÀhoz
Menelaosz.

K¢t kitünû terv is van a tarsolyÀban: 1. Helen¢ vegyen rÀ egy szolgÀt, szerezzen
nekik egy n¢gylovas fogatot, hogy azon menek¡lhessenek:

àRÀ tudsz-e venni egy lovÀszt, n¢gyesfogat-
hajtÂ fiÃt, hogy adjon egy kocsit nek¡nk?Ê

(1039ä1040. sor.)

Ez igen! A terv kitünû, jÂl is hangzik, mind´ssze az a sz¢ps¢ghibÀja, hogy t´k¢letesen
¢rtelmetlen, mint erre Helen¢ finoman rÀ is mutat:

àRÀ tudn¢k; csak hogyan sz´k¡nk aztÀn tovÀbb,
barbÀr vid¢ken, ismeretlen sÁk mezûn?Ê

(1041ä1042. sor.)

Pillantsunk a t¢rk¢pre, s ki-ki Ázl¢s¢re bÁzhatÂ, tragikusnak vagy komikusnak lÀtja-e,
hogy Menelaosz ezzel a sajÀtos rent-a-car megoldÀssal, luxusszek¢ren menek¡lne Egyip-
tombÂl SpÀrtÀba, kereszt¡l tehÀt sivatagon ¢s tengeren...

A mÀsodik megoldÀsi javaslat m¢g jobb:

à...S ha, mondjuk, ¢n elbÃjva bent
k¢t¢l¡ kardommal meg´ln¢m zsarnokod?Ê

(1043ä1044. sor.)

Helen¢nek itt mÀr valÂban a maximÀlis tapintatra van sz¡ks¢ge, hogy e terv gyenge
pontjai k´z¡l csak azt emelje ki, hogy Theono¢ nyilvÀn nem engedn¢ meggyilkolni
fiv¢r¢t (1045ä1046. sor), s ne c¢lozzon olyan aprÂsÀgokra, mint a) Menelaosz fizikai
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Àllapota ä k¢pzelj¡k el az ¢hes, rongyos, kimer¡lt Menelaoszt, amint rÀt´r az egyip-
tomi kirÀlyra! ä, b) mint arrÂl a darab sorÀn mÀr t´bbsz´r szÂ ker¡lt, Menelaosznak
nemhogy k¢t¢lü kardja, de m¢g egy zsebk¢se sincs!

K¢sz, ennyi tellett MenelaosztÂl, a nagy hûstûl. Term¢szetesen Helen¢ lesz az, aki
a nyilvÀn mÀr r¢gen minden r¢szlet¢ben kidolgozott, egy¢bk¢nt nyugodtan zseniÀlis-
nak nevezhetû ä terjedelmi okokbÂl itt nem tÀrgyalhatÂ ä szÁnhÀz a szÁnhÀzban sz´k¢si
tervet kidolgozza, majd sikerre is viszi (1049. skk.).

Menelaosz ¢s Helen¢. Euripid¢sz a Szt¢szikhorosz Âta ismert Àrtatlan Helen¢ hagyo-
mÀnyt ¢pÁtette be HELEN° cÁmü trag¢diÀjÀba. Az Ãj Helen¢ jellemrajzÀban csupa àf¢r-
fias tulajdonsÀgotÊ: a hatÀrozottsÀgot, a c¢lrat´r¢st, a hatalommal valÂ t´k¢letes bÀnni
tudÀst emelte ki. Ennek a nûnek, aki az eposz Âta a sz¢ps¢g, a HELEN°-ben minden
f¢rfi (TeukrosztÂl Menelaoszon Àt Theokl¡menoszig) alÀ van rendelve. ögy ¢s annyi
ideig hasznÀlja fel ûket, ahogy ¢rdekei megkÁvÀnjÀk.

A mÀsik oldalon Menelaosz jellemrajzÀban is gy´keres vÀltozÀs Àll be: mÀr az eposz-
bÂl is ki lehetett olvasni, hogy Menelaosz amolyan mÀsodosztÀlyÃ hûs (Szophokl¢sznÀl
ä az AIASZ-ban ä mÀr felvillan ez a minden tekint¢lyt n¢lk¡l´zû, nem h¢rÂsz Menela-
osz). A trÂjai hÀborÃ nagy nemzed¢k¢hez tartozik ugyan, de nem annyira hûs, mint
mondjuk Akhilleusz vagy Od¡sszeusz.

Euripid¢sz ennek a sajÀtos, hûs, m¢gsem hûs szerepk´rnek szÁnpadi, dramaturgiai
k´vetkezm¢nyeit emeli ki: a hûsi k´rnyezettûl megfosztott, ismeretlen vilÀgba ker¡lû Me-
nelaosz jellemz¢s¢vel elûsz´r rajzolja meg azt a hûsk´dû, a vilÀgot ¢s benne sajÀt hely¢t
t´k¢letesen hibÀsan ¢rt¢kelû szereplû alakjÀt, akit majd az Ãjkom¢dia ÀllandÂ szerep-
lûjek¢nt fogunk viszontlÀtni Menandrosz kom¢diÀiban, m¢g k¢sûbb pedig a rÂmai
Plautus HETVENKEDý KATONç-jÀban.

MesterhÀzi MÂnika

VULKçN

Hogy jobbrÂl kanyarodott a Duna,
azt eg¢szen-utÂlag vettem ¢szre.
A B´rzs´nybûl (a t¡kr´z´tt Pilisbûl?)
feh¢r f¢nyoszlop l´kûd´tt az ¢gre.
°n ¡veges, magas teremben ¡ltem,
vulkÀn, lÀttam, de ilyen hangtalan?
ívf¢nye messze volt, m¢gis k´zel,
a f´ldreng¢s m¢g, tudtam, hÀtravan ä
aztÀn szer¢nyebb szorongÀsaimba
valahogy csak ÀtÀlmodtam magam.
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