
Galamb Sándor

A GÖRÖG ROBINSON
Arany hajók futva szegdelik a bíbor habot. Hellén gályák

serege vonul 'frója felé, hogy a görögség a maga együttes nagy
küzdelmét megvívja Ázsia ellen. Ott van Hellas hőseinek ssíne
virága. Ott Vian Agamemnon, a királyok királya, ott van a ret
tonthetetlen Aehilleus, vele jó barátja Patroklos, ott a leleménves
ithakai király, Odysseus, ott Díomedes, a két Aias és a bölcs,
öreg Nestor.

A gályák vitorlá:i teli tüdővel élvezik a drága nyugati sze
let. amelyért olyan nagy árat fizetett Agamemnon. a fővezér.
Fel kellett áldoznia legkedvesebb leányát, Iphigeniát, Másképen
az egész sereg ott vesztegelt volna Aulisban kedvező szél nélkül.
Agamemnon lelkében szöruyű tusát vívott az apa és a hadvezér.
A vezér legyőzte az apát. Minő borzalmas családi következményei
lesznek még ennek az áldozatnak, és mennyi derék görög vitéz
vére fog még omlani llion tornya alatt l

A fényes hajóraj már több mint a felét megtette útjának.
Tiszta napszállatkor mintha mutatkoznának is a kisázsiai partok.
A sereg még egy utolsó pihenőt tart. Kikötnek Chryse parányi
szigetén a vulkanikus Lernnos mellett, Bárcsak ne, tették volna!
Egyik hősüket. a kitűnő íjazó Ph iloktetest (ejtsd: - tétészt) sze
renesétlenség éri. Egy mérges kígyó megmarja lábát és gyógyít
hatatlan sebet ejt rajta. A beteg folytonos jajveszékelése és a 800
kiállhatatlan bűze miatt a seregnek ésa nagy vállalkozásnak
csak ártalmára lenne, ha a szerencsétlent magukkal vinnék Trója
alá. Sajnálják szegényt, de mit tehetnek' Ha vezérük Agamemnon
leküzdhette magában az apai érzést. ők is túltehetik magukat ft
bajtársiasság parancsán. S a ravasz Odvsseus tanácsára, a szom
széd Lemnos szigetén, amikor a kigyómarta hős egy szikla al
jában elaludt, magára hagyják, és tovább hajóznak a végzetes
Ilion felé. -

Philoktetes számára hosszú, fájdalmas tíz Robinson-esstendé
következik.

Ime hogy mondja el később szenvedéseit Sophokles darabjá-
ban Aehílleus fiának, Neoptolemosnak:

Itt hagytak, elfutottak, némi rongyokat
Dobván elémbe, mint koldúsnak és silány
Élelmet . . . Ember nem volt e helyen,
Aki segítsen, aki szenoedésemet
Enyhítse ...
Magamnak kellett e silány fedél alatt
Szolgálatomra lennem; gyomromat ugyan
Ellátta ijam, szárnyas vadgalambokat
Ejtvén el; ám ha egyet eltalált a nyil,
Magamnak kellett érte másznom, sebhedeii
Lábam vonszolva kinnal, fáradságosan.
S ha enyhítő italra vágytam, vagy ha fát
Akartam vágni télen át. midőn a föld
Jégtől volt megdermedve: gyötrelmek között
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Kellett érette vánseoroanom; s ha tüzem
Hiányzott, a kövekből fáradságosan
(Jtöttem ki a szikrát.

(Csiky Gergely forditása)

Közben folyik az ostrom Ilionért. Elpusztul a deli Patroklos,
a hős Aehilleus, saz egyik Aias öngyilkos lesz. Igaz, elesik Trója
nagyszerű védője, Hektor is, de a vár még mindig áll. Egyszer
n görögök foglyul ejtik az ellenség jós papját, Helenost, Et ez
elmondja nekik. hogy csak akkor fognak győzni, ha maguk közé
hozzák Philoktetest s vele együtt azt az íjat, amely megöli Páris
királyfit, és elindítja a vár végzetét.

A görögöknek most szégyenszemre ahhoz a hőshöz kell for
dulniuk, 'akit tíz évvel ezelőtt hűtlenül magára hagytak. Nélküle
8 a birtokában lévő csodálatos íj nélkül, amelyet Philoktetes a
maga félisten-barátjától, Heraklestől kapott örökségbe, nem dönt
hetik meg Tróját.

De tniképen engeszteljék mega haragvó embert. miképen
hozzák őt el a táborba, együtt az íjjal ~ Együtt - mert sem az íj
Philoktetes nélkül, sem Philoktetes az íj nélkül nem lehet ered
ménvhozó.

Ezzel az érdekes és rendkívüli drámai feszi:i1tséget magában
rejtő tárggyal mindahárom Hagy görög tragikusnak egy-egy da
rabja foglalkozik. Elsőnek Aischvlos dolgozta fel, majd Burípídes
sharmadikul Euripides idősebb kortársa, a már 85 esztendős
Sophokles, A három tragédia közül csak Sophoklesé maradt ránk,
de egy Trajanus-korabeli rétornak, Dion Chrvsostomosnak mű
véből a két másik Ieldoleozásról is képet alkothatunk.

A legkevesebbet Aischylos darabjáról tudunk. Körmbelü1 csak
ennyit: az elhagyottat Lemuos szigetén Odysseus kereste fel. Phi
loktetesnek ,a szenvedéstől annyira meggyöngült az emlékező te
hetsége, hogyellenfelét nem ismerte fel, A darab folyamán a le
leményes dialektikájú íthakainak végül is sikerült a megbántott
vitézt rábeszélni, hogy mondjon le- bosszú iáról, s vonuljon a se
reghez. Hogy azonban ez a meggyőzés milven érvekkel történt,
hogy Philoktetes lelkében mílven erejű küzdelem folyt le, s hogy
a költőnek a témával szemben mi volt az álláspontja, 'azt nem
tudduk.

Euripides feldolgozása valamivel részletesebben ismert. Itt
-Odysseust Dioniedes kísérte II ssígetre. Ithaka királvának azonban
nem volna tanácsos a harag-vó ellenfél előtt a maga képében meg
jelennie. Philoktetes a soha célját nem tévesztő íjjal bizonyosan
Ienyilazná. Szerencsere Athéne istennő jön Odysseus segítségére,
és elváltostatja 'alakját. Ebben az isteni beavatkozásra történt in
kognitóban a furfangos királv a gö'rögök ellenségének tünteti fel
magát, s így akarja Philoktetest hajóra csalni. De mielőtt még
terve sikerül, trójai követség köt ki a szdgeten. Fényes ajánlatok
kal igyekeznek a remetét a maguk feIére vonni. Erre Odysseus
felfedi magát, és most nagyszerű - Dion Ohrvsostomos szerint
nagyszerű - szóharc támad tI görög ésa trójai álláspont között.
Odvsseus végre is a hellén érzésre való hivatkozással Phrloktetes
haragiát leszereli, s őt ta görög táborba való utazáara birj'll.
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Euripides darabjának kőzepponti fordulata a hazafiasság győ

zelme a magánbosszún,
Sophokles a témát etikai irányban még tovább mélvítí.' Műve

.- a. világirodalomban nyilván elsőül - veti fel azt a kérdést, ami
azután minden morálís elmélkedésnek egyik legsúlyosabb problé
mája maradt. .

Mondanívalójának kifejté~ere Sophokles új .szereplő személvt
léptet fel a darabban, a Lemes jellemű Neoptolemost, Achilleus
úrvúját,aki csak apja halála után érkezett a görög sereghez.
Terve keresztülviteléhez Odvsseus ezt 'a fiatal hőst szemeli ki
mint olyan valakit, aki Plriioktetes előtt Ismeretlen. Kioktatja:
mond.ia magáról, hogy a görögök őt is súlyosan megbántottákaz
zal, hogy apja fegyvereit nem neki ítélték oda, hanem Odysseus
nak. Ezért ott hagyva a tábort, most visszahajózik hazájába,

. Mondj reám
Tetszés ezerint rossznál rosszabb szidalmakat.
Épen nem bántasz engem ezzel; ám ha nem
Beszélsz így, lJyászba, döntöd Aruos népe'it.

(Csiky iord.)

Odysseus tudja, hogy Neoptolemosnak becsületérzese tfltakozik
iuinden úlkodás ellen. Meg'llyugtatására olyan érvelt használ,
amely a maga egész etikai felfogásába élesen belevilágít.

Tudom, fiam, boau a természet nem ilyen
Ravasz beszédre s cseltoaásr« alkotott.
De édes ám a győzelmet kiküzdeni.
Merj hát! Máskor majd ismét igazak leszünk.
Most egy kis napnyi rosszaságra add magad
Kezembe, aztán mondjanak mindenkoron
Leakimborabbnale minden. emberek között.

(C siky [ord.)

Tme Sophokles erkölcsi problémája: szabad-e és milyen határig'
szabad az erkölcsi törvényt nagy célok érdekében felfüggeszteni'

Ncoptolemos először hevesen tiltakozik, hogy csalárdságnak
szelgáljon eszközül. De idősebb barátja érveinek súlya alatt meg
tántorodik, s hajlandó a hazugságra.

Most Philoktetes közeledik. Odvsseus visszavonul, A fiatal
vitéz elmondja la koholmány t, m ire a sokat szenvedett hős arra
kéri, vigye magával vissza Görögországba. Mikor Neoptolemos ezt
megígéri, Philoktetes annyira meghatódik, hogy még az íjat is
odaadja neki.

A nagy cél tehát csalárdsac révén teljesedőben van. Trója
Illeg' fog dőlni, s.a görögség győzedelmeskedik.Mikor azonban Phi
loktetest ujra elfogja betegségének rohama, a már úgyis. megint
ingadozó Neoptolemos szive elfacsarodik, s a mélységes szánalom
jellemének régi valóját dobja felszínre. Lerázva magáról Odvsseus
hatását, a megcsalatott hős előtt, felfedi az ármányt. sőt az íjat
is visszaadja neki. A rejtekből figyelő Odysseus előrohan, s meg

, J. M: Tronszkij: A mondába Sophokles vitte bele az erkölcsi összeüt
kőz ést. Az antik irodalom története. Budapest, 1953.
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akarja akadályozni az események fordulatát. De Neoptolemos
szembeszegül vele, s Philoktetes pártjára áll. Megpróbálja azonban
a szenvedőt rávenni, hogy u görögség érdekében mondjon le bosz
8ZÚjjárÓl. Közli vele, hogya jóslat ,szel'lint a táborban a hellén or
vosok még betegségéből Í,;; kigyógyítják. Philoktetes hajthatat
lan. A megbántott emberség egész dacossága szólal meg 81Javaiban.·
Neoptolemos -Iátja, hogy itt minden hiába. Odysseus álláspont
jára lelkileg lehetetlen vissza.térnie, os la táborba sem mehet im
már - ott hagyja hát a görög ügyet s kész hajóján visszavinni
Philoktotest hazájába.

Az erkölcsi feddhetetlenség diadalmaskodott tehát! S tegyük
fel, hogy Neoptolemosnak ezzel az önlegyőzésével végződik 'a da
rab. Bátran végződhetnék is, hiszen egyfelől mindössze 63 vers
sornyira vagyunk a mű zárószavaitól. másfelői pedig lehetett vol
na a költőnek épen ez, a kifejeznivalója.

És mégis - milven elégedetlen érzéssel távozott volna a ssín
házból 2350 évvel ezelőtt az athéni közönség, s mílven érzéssel
tennők le kezünkből a könyvet mink magunk is, akiket a görög
ség álláspontjára ragadott Sophokles művészete!

Joggal zudult volna fel az attikai hallgatóság, és joggal kér
nénk számon mink is: Hát a hellén mísszíóval rni lesz' Hát ezért
véreztek tíz álló esztendeig Ilion tövében 1 Ezért lett özveggyé
annyi görög asszony és árva annyi görög gyerrnek l

Hol van hát a megoldást Kinek van igaza~ A seilárd becsű

letű Neoptolernosnak-e, vagy a nemzeti közösség érdekét rendület
l-enül képviselő Odysseusnak? Neoptolemosnak-e, aki a hazugsá
got szégyenletesnek nyilvánítja, vagy Odysseusnak, aki hazája
védelmében Zeus akaratára hivatkozik' Ki fejti meg' Ki mondja
meg' .

Sophokles nem fejti meg. Sophokles nem mondja meg. Hát
akkor talán megoldatlanul hagyja :dlarahját'

Nem! Sophokles, a mélyen vallásos lelkű Sophokles, akit ha
lála után honfitársai héroszként tiszteltek, kitolja drámája meg
oldását la transcendenciába, és alázattal az istenség kezébe helyezi
a döntést. Azt akarja moudaní, hogy ezt az etikai csomót csak
Isten szava vághatja ketté.

S a darab legvégső jelenetében felhők között feltűnik Herak
les abakja, Philoktetes barátjáé, a csodálatos íj egykori tulajdo
nosáé,

Milyen jellemző, hogy fennmaradt darabjai közdil Sophokles
ebben az egyetlenegyben fordul a deus ex machinához ! Máshol
nincs szüksége rá. itt azonban a kivülről. a Felülről jövő megol
dás az író mondanívaló iának szerves rés'zeo.1 Az,takarja vele mon
dani a költő, hogy ennek a mélységesen erkölcsi alapú bonyoda
lomnak elvi zűrzavarában csak egy Isten dönthet. Igaz, ez az
isten sem fedi fel, hogy molvík félnek vol t igaza, de Zeusra hi
Tatkozva közli Philoktetes-szel, hogy vissza kell mennie a táborba,
ahol meg fogják gyógyítani. s ahol dicsőség' vár rá.

Philoktetes meghajlik az isteni szózat előtt. s indul a hajóra.
De gyötrelmeinek szinhelyéhez, Lernnos szlgetéhes van még t}gy

1 Mintha csak erre gondolva írta volna Horatius: Nec deus intersit. nisi
dignus vindice nodus.
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utolsó szava. S ebből a szóból - milyen nagy költő Sophokles, és
milyen emberismerő! - nem a boldog felszabadulás, hanem a
fájdalmas elválás érzése tör elő. A szenvedő ember szinte össze:'
szokott szenvedésének tanúival.

Utólszor üdvözlöm e földet.
Köszöntelek, óvó sziklafedél,
Nimfák a habokban, a réten,
Hullámok haragos morraja,
Ó déli vihar, melu fejemet
Gyakorta megöntéd barlangom ölén,
Ó Hermes ormai, meluek:
Sokszor visszaverétek a kín
Bús sóhajait, panaszát!
Most ó phoebosi forrás, enyhe ital,
Elhagylak, elhagylak örökre -
Nem hittük ezt mi úgy-e soha?
Isten veled Lemnos, habverte sziget.
Küldj oda vészkerülte úton,
Hova Moera vezet, a hatalmas,
S barátaim akaratja, s az isten
Mindenható parancsa. (Csiky iord-)

Sophokles darabja nemcsak gondolati tartalma révén, ha
nem formájánál fogva is nagy' alkotás, A három főszeeeplőn kí
vül még csak Herakles, egy kalmár ésa görög hajósokból álló
Kar teszi laz egész szinpadí személyzetet, Női szereplője nincs, sze
relemről. féltékenvségről, családi ügyekről szó sem esik benne. 
meseszővése egyszerű, csak a problémát kifejtő, s log-ikus határo
zottsággal, szinte matematikai következetességgel célratörő. S HZ
a csodálatos, hogy tudatos kiszámítottságn ellenére sem marad
hidegen ésszerű: minden ízében élet lüktet. Eines von den Meister
stücken der Bühne - mondia róla jo,ggal Lessing.

Ez a rendkívüli művészi puritánság, ez a minden külső ha
tásról, minden rikító fordulatosságról lemondó szerénység kisebb
költő kivitelében bizonyára szegényesen is hatna. Scphökles kel
lett hozzá, hogy ilyen feldolgozási módszerrel remekmű jöhessen
létre. Lehetetlen, hogy nekünk, késői olvasóknak. eszünkbe ne jus
son Racine, a nagy francia mester, aki a Bérénice előszavában
épen Sophokles darabjaira - köztük Philoktetesre - hivatkozva
mondja ki azt a felséges tételt, hogy oa művészd invenció épen ak
kor nyilatkozik meg a legszebben, amikor a költő a látszatos
semmiből teremt valamit, s hogy éppen a motívumokban duskál
ko dó darabok mutatnak a költő szegénységére: nyilvánvalóvá te
szik, hogy tehetségéből nem futott odáig, hogy pusztán a szenve
dély viharával, az érzelmek szépségével és a kifejezés eleganciá
jával is meg tudjon ragadni bennünket.

- A Philoktetes-téma sorSa nem záródik le Sophokles-szel. Az
attikai tragédia kisebb jelentőségű művelői, Achaeus, Antiphon,'
Philokies és 'I'heodektes is irtak róla szinműveket, Darabjaik el
vesztek, csak címük maradt az utókorra. Velük párhuzamosan a
hellén képzőművészetnek is kedvelt tárgya volt a lemnosi Robin
son. Egész sor vázakép. sőt egykét szebor is maradt róla.

17



Antik irodalmi feldolg-ozásaik közül érdekes lehetett a római
Aecíus latin nyelvű darabja, amely a hagyomány szerint
Aisehylos, Sophokles és Euripides műveinek egybeolvasztása volt.

De foglalkoztatta Philoktetes a keresztény elméket is. A ka
tolikus irodalomnak egyik büszkesége. Fénelon cambray-i érsek
igen nagyra tartotta Sophoklesdarabját. A jeles főpap XIV.
Lajos unokájának. a burgundi hercegnek volt a nevelője. Az ő ok
tatására Irta Telemacnoe kalandjait. Az útleírás hőse Odvsseus
na, aki a bölcs Meator vezetése alatt járja a világot. A k()nyv
egyik legszebb része, amikor a királyfi Philoktetes-szel találkozik,
s ez elbeszéli neki a lemncsi történetet. A mese nyomról nyomra
követi Sophokles darabjának menetét. Odysseus alakja elég ro
konszenves -bemutatású: érthető is, hiszen egyfelől Philoktetes
Odvsseus fiához beszél, másfelől Fénelon az etilcai itélkezés tár
gyilagosságával meglátja é" kedvezően értékeli ,a hazafias indí
tékokat. A nagy katolikus író azonban nyilván mégis elsősorbau

Neoptolemos színbecsületessége kedvéért illesztette művébe ti Phi
Ioktetes-epizódot, A történet Hem is téveszti el hatását a regény
ifjú hősére. Amikor Philoktetes - mondja Fénelon - a színle
léshez nem értő Neoptolemos zavarát festette le. úgy látszott.
mintha 'I'elemachos ugyanazt a zavart élné át, és ebbeu a pilla
natban szinte Neoptolemosnak lehetett volna őt tartani.

A modern irodalom jelcsei kőzül André Gide foglalkozott II
Philoktetes esetéből kiáradó erkölcsi problémával. Műve 1904-0011
jelent meg. Alcíme: A három morál. Nem előadásna, csak olva
sásra szánt könyvdráma; voltaképen öt rövid felvonáera osztott
elmélkedés. Mindössze három szeroplője van: Philoktetes. Odvsseus
és Neoptolemos, Odvsseus morália.ra haza érdekének minden föl€
helyezése. Míkor a csalfaság' ellen tiltakozó fiatalember azt kér
dezi tőle, hogy mi hát a kötelesség, Odvsseus büszke bizonyos
ság~al feleli: a Görögországért való önfeláldozás. Neoptolemos
nincs meggyőzve. Megjelenik Philoktetes. s az ifjú vele magára
maradva. most tőle kérdi meg, hogy nri az ember kötelessége s
általában, mi hát az erkölcs. Philoktetes vísszakérdesi: hiszed-e,
hogy az istenek Görögország fölött állanak, és hogy magasabb
rendűek. mint a hellén ember-I Neoptolemos meghökkentő para
doxonnal Zeusra esküszik, hogy ezt nem hiszi. És miért nem' 
kérdi Philoktetes. Azért nem - hangzik a felelet - mert az if'
tenek osak szolg'áliák Görögországot. Phi!oktetes erre hirdetni
kezdi neki a maga mcráliát, amelyre csak mag-ányosságában jött
rá. Van valami magasabb a közősség érdekénél. ő maga sem
tudja, miesoda, de érzi, hogy magasztosabb és értékesebb aman
nál. A választ az ifjú közli Odvsseus....szal, aki fölényesen meg
jegyzi: mire való a magányos erénv I

Neoptolemos nem igazodik el a- válaszokon. Csak annyit érez,
hogy a becsület útjáról nem térhet le. És őseintéri felfedi a nagy
magányos előtt, hogy nrit parancsolt neki Odiysseus. Egy fiolában
altató szer van. ezt meg kell itatnia Philoktetee-szel, s altában el
kell vennie az íjat tőle. (Látjuk, itt az íj tulajdonosának Trójába
vitele nem Iontos.) A rendíthetetlen remete átveszi a fiolát, s hogy
megmutassa, mi az erény -- mi az ő erénye -az ifjú szemelát
tára kiissza. Neoptolemos riadtan fut el tőle, Philoktetes álomba
rnerül, Odysseus visszatér, s magával viszi a fegyyert.
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Az álmából ébredő pedig' őrőmnwl mondja magának: Nem jön
nek vissza többetl Nincs még egy íjam, amit elragadianak tőlem.
Boldog vagyok.

S a különös darabot épenúgy csoda fejezi be, akárcsak Sop
hoklesét, De itt nem valami deus ex maehina, hanem a természet
művel csodát. Philoktetes körül egyszerre csak virágba borul a
seiget (pedig tél van l), s madarak szállanak alá, és eledelül kí
nálják magukat neki.

A három morál közül a költő nyilván a Philoktetes-é felé húz.
Mintha azt akarná mondani, hogy a társadalmi együttélés ellen
sége az erkölcanek, s a valódi erény csak tár-sadalomkívüliségben
valósítható meg.

Mennyire ellenkezik ez a felfogása görög tragikusokéval. s
mennyire ellenkezik a mióukkelj- Osak a századforduló hervadt
hangulata s egyéniség kultuszának önelhatároló hajlama hirdethe
tett ennyire társadalomellenes tételt.

. .. Számunkra, magyarok számára egyáltalában nem érdekte
len, hogy Arany János is foglalkozott Sophokles darabjával. Le
fordította Philoktetes-nek mintegy a felét. A fordítás - mínt a
Szilágyi Istvánnal, folytatott levelezésből kitűnik - nagy köl:"
tőnkszalontai idejéből, 18-15--46-ból való.

- Mielőtt megválnánk Philoktetestöl, tegyünk úgy, mint ő tett,
amikor hajóra szállt. Visszanézett Lemnos szdgetére és elbúesú
-sott tőle. Vessünk mi is e~y búesúptllantáet a görög- tragédiára.

Tragédiára1 Hogyan lehet Aischvlos, Sophokles és Euripldee
Philoktetes-eii tragédiáknak nevezni1 Hiszen minden békésen ol
dódik meg bennük. Senkinek hajaszála sem görbül meg, a hős le
mond bosszújáról és harco,", társaival együtt a győzelem biztos
tudatában vitorlázik Trója felé.

Pedig a görögség' igenis tragédiának tartotta mind a három
darabot. Éppenúgy mint ahogy tragédiák voltak számukra Sop
hokiesnek megdicsőülésselvégződő Kolonosi Oedipusa és Euripides
szerenesés kimenetelű Iphigéniái.

A tragédia véres és bukásos végződését mint könyörtelen mű
faji követelményt a XVIII.-XIX. századi német esztétika hozta
divatba. A görögség nem kívánt ettől a műfajtól mást, mint a
felvetett problémának vagy a bemutatott történetnek magasztos
ságát ésa míatta vagy általa kialakuló megrendítő küzdelmet
Görög tragédia is végződött persze halállal, bukással, borzalom
mal, de nem ezért érezték tragédiának, hanem azért; mert az em
beri lét legnagyobb kérdéseit tárta a néző elé.

És éppen ezeknek a filozófikusan és vallásosan elmélyített
kérdéseknek merész felvetésében és költői bemutatásában nagyok
az attikai drámaírók. Homeros derült világ-ának "fénydús" képei

. után a görög- közönség előtt fl tragikusok szivbe markoló és elmét
emésztő történetei sorakoznak fel. S Wilamowitz-Moellendorf ta
láló analóglát állapít meg: a görögség számára az attikai tragé
dia-költőknek ugyanaz volt a jelentőségük, ami a zsidók szellemi
életében a prófétáknak.

Ezek a drámaírók, igaz, a régi mitoszokat és hősmondákat vá
lasztják tárgyul. Aíschylos a maga darabjairól azt mondta (8
mondhatta vom drámaíró társainak műveiről is), hogy csak mor
"Zsák Homeros asztaláról. Morssák, de milyen új ízű szellemi
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Toldala.Qi Pál

eledel készült belőlük! Élet és halál, istenség és emberség, transz
cendencia és valóság, végzet és szabadság, determináltság- és
egyéni felelősség, erkölcs és gonosztág, indulat és kíegvensúlvo
zottság - vadonatúj megvilágításhan sugároznak e művekből a
görögség felé.

g ezeknek a tragikusoknak hatása térben és időben messzire
nyúlik tovább. A ttikából kiterjed az egész görög földre, azután
az egész hellenisztikus világra, majd örökül kapja Róma, és végül
magába olvasstjaa, keresztény kultura is.

Több mínt szellemes egy modern francia grecistána'k mondásar
a görög tragédia nevelt bennünket emberekké. a Golgota keresz
tényekké.

ALIG ALUDTAM EL

Alig aludtam el az éjszaka
és mári» 'fölriadtam.
Ú gy rémlett. mintha egy nagy hadsereg
»onulno: szakadatlan

a sötétségben, meiu, ha iisseeállt,
hasonlóan a tenger
élő vizéhez, mindig tele van
örökös reitelemmet:

Mondom, felü7tem és az ablakon
kinéztem szívdobogva:
Sütött a hold. A Kecske-hegy fehér
volt, s minden fája, bakra

a Bécsi-út [elé fordulva állt
pucéran és meredten
s mutaita, merre mennek a soha
el nem fogyó menetben

a csöndes árnyak, arcukat s nemiik
jegyét elhagyva, mint a
seinése, kinek nem kell többé a maszk,
letépi, elhajít ja,

vakon előre lép, nincsen szava.
!fesztusa; arra vár Ő.
hogy megjelenjen rotrpant szinpadán
a mennyei Kirá·ynő.
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