
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.

1118 ã MesterhÀzi MÂnika: Versek



HOL IS VOLTAM

Hol is voltam, mÁg el nem kezdtelek
kiengesztelni a rosszkedvem¢rt?
Hol is, hol is. Mondjam a k´zep¢t?
SivÀr sorsÃ sivÀr nûk r¢mlenek
hÁvatlan Àlmaimban. R¢veteg
mosolyuk kiv¢di a feltün¢st,
de feltünnek, s foglalnak annyi r¢szt,
hogy zavarjon, ha rÀjuk ¢bredek.
°n nem vagyok ilyen. °s ezt nem ¢rtem:
hogy mitûl ¢rzem magam tetten ¢rten,
mikor Àlmodtam napf¡rdû rigÂt,
s bÀr r¢szletenk¢nt nem tudnÀm kirakni,
vÀrok is itt-ott nagy valami jÂt.
N¢ha. Nem most. Most jobb nem rÀtagadni.

LÀszlÂ No¢mi

ZUHANçS

a hinta d¢lben mindig mÀst jelentett
Àrny¢kokat a t´mbhÀzak falÀn
nagyobb kileng¢st

mert anya tiltott
messze volt az Àg
azt hittem attÂl f¢l el¢rem s megsz´k´m

mikor a rÃdrÂl lefejtette ujjam
az Àmulat ¢s szÀmban a homok
valami sÂs ¢s selymes Ázre t¢vedt

a mellkasomban megmozdult a csend
n´vekszik egyre nem t¢rtem magamhoz
egy nyÁrfaÀg arcomba hull
megfoghatatlanul
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