
 R acine Andromaché cí mû drá má já nak elô a dás -
tör té ne te il luszt rál ja, mi ként be fo lyá sol ja év -
szá za do kon át az egyes le gen dás be mu ta tók 

em lé ke zet ben, le gen dák ban élô tör té ne te, vagyis a 
szín ház meg nem írt tör té ne te a szö veg, mindezek -
tôl füg get len nek és sza bad nak vélt ol va sa tát. Racine 
két elô szót írt har ma dik drá má ja elé. Az el sô, me -
lyet Ma dame-nak, a ki rá lyi test vér Mon sie ur fe le -
sé gé nek, te hát Ang liai Hen riet tá nak írt, ki ko pott a 
ko rai kiadá sok ból. Ez az aján lás pe dig egy szer re 
szól a po li ti kai (ki rá lyi) és er köl csi (hit ve si-nôi) ha -
ta lom nak, épp úgy, mi ként Cor neille Ho ra ce -a ján -
lá sa 1641-ben Ri che lieu-nek. Nem is az aján lás 
cím zett je ér de kes, ha nem Racine tech ni ká ja, mi vel 
a be mu ta tó utá ni gyors kiadás ban fel me ri em le get -
ni, hogy Ang liai Hen riet ta sírt az elôadá son, sírt 
Du Parc And ro ma ché -a la kí tá sán, s si rat ta Her mi o -
nét és Ac hil les fiát, mind azt, amit si rat ni le het eb -
ben a szö veg ben. Eze ket a könnye ket Racine azon -
ban nem a nôi ér zé keny ség nek tu laj do ní tot ta, ha -
nem a ki rá lyi min ta-né zô in tel li gen ciá já nak. Már 
az Elô szó ban olyan kö zön sé get fel té te lez, mely ér -
zé keny sé gét nem ne mé nek, ha nem tu dá sá nak, ol -
va sott sá gá nak, mû velt sé gé nek kö szön he ti: „És úgy 
tû nik, Ön tu dá sá val és lel ki ere jé vel épp annyi ra a 
mi ne münk fe lett áll, mint amennyi re min den bá -
já val kiemel ke dik sa ját já ból.”2 

A Ma dame azon ban nem csak ér zé keny, nem 
csak az ér ze lem megélé se eme li ôt az aján lás cím -
zett jé vé. „Szín pad ra vi he tünk-e egy olyan tör té ne -
tet, me lyet Ön nem is mer olyan jól, mint mi? El -
játsz ha tunk-e olyan cse lek ményt, mely nek nem is -

me ri min den tit kát?”3 Racine ket tôs be szé det visz. 
Egy szer re hi vat ko zik a nagy mí to szok is mert tör -
té ne tei re, s ez zel már itt le ga li zál ja min den bru tális 
mó do sí tá sát, s egy szer re ért he ti mindezt Ang liai 
Hen riet ta, a szám ûzött prin ces se sa ját tör té ne té re, 
aki ide gen ként, ide gen nyel vi, kul tu rá lis iden ti tás -
ban él ve, könnyen is mer het rá Andromaché dra -
ma ti kus stá tu szá ban sa ját ural ko dói, asszo nyi, em -
beri te he tet len sé gé re. 

Az el sô két kiadás ban még sze rep lô aján lás máris 
a tet szést, a kö zön ség nek va ló tet szést ne vez te meg 
az írás cél já nak, ez a leg fôbb sza bály. Racine ugyan -
ak kor meg ne ve zi a kö zön ség egy tag ját, ki vá lasztja 
ek ként sa ját be fo ga dói kö rét, mely nem a sza bályok 
tu dói ból, a tu dó sok ból áll, ha nem a ki rá lyi ud var 
ér tô kö ze gé bôl. 

A má sik elô szó, mely hi va ta los sá vált, s a kiadá -
sok ezt csa tol ják az Ad ro ma ché elé, ti zen nyolc sort 
idéz az Ae neis bôl. Racine mint ha itt is kö vet né Cor -
neille elô szó-tech ni ká ját, s mi ként ô a Po lyeuc te-ben 
tet te, Racine is ak ként fog lal ja össze és mu tat ja be 
a tör té ne tet ih le tô, egyéb ként meg le he tô sen is me -
ret len for rást. Racine azon ban a kor szak leg di va to -
sabb és legol va sot tabb szö ve gét, Ver gi liust idé zi la -
ti nul, s „Íme a szín, a cse lek mény, mely ben ne tör -
té nik, a négy fô sze rep lô, sôt a jel le mük is.”4 

Ezek sze rint Epi rus ban len nénk, Buth ro te vá ro -
sá nak szé lén. Itt ham vasz tot ták el Hek tort, most itt 
ural ko dik Pyr rhus. Itt él szép fo goly nô je, Ad romaché, 
ide ér ke zik Orestes, s itt vá ra ko zik Hermioné. 
Racine Ver gi lius-i dé ze té ben tény leg sze re pel ez a 
négy hôs, a hely szín, a cse lek vést bein dí tó szi tuá -

1 A ta nul mány megírá sát az OT KA tá mo gat ta (81400-as) pá lyá zat, s a Fél re né zés ese tei cí mû Ra ci ne- mo no gráfia (Pozsony, 
Kalligram, 2011.) ré sze. 

2 Racine: A Ma dame. Oeuv res complètes (OC) I. Bib li othèque de la Plé i a de, Pa ris, Gal li mard, 1999. 196. 
3 Racine: A Ma dame. OC 195. 
4 „Vo ilà le lieu de la Scène, l’Action qui s’y pas se, les qu at re prin ci paux Ac teurs, et même leurs Ca ractères” Racine: Pré fa ce. 

In. OC 197. Ma gya rul Racine összes drá mái (ÖD). Bu da pest, Ma gyar He li kon, 1963. 127. ford. Sza bó Lô rinc.
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ció, de Racine már az idé zés tech ni ká já ban más ra 
irá nyít ja fi gyel met. Re mek dra ma tur giai feladat Ver -
gi liust meg húz ni úgy, hogy a tör té net egy sze rû le -
gyen, a hely szín, a sze rep lôk és az idô egy sé ges szer -
ke ze tet mu tas son. 

Racine Tró ja pusz tu lá sa után egy év vel ját szatja 
a tör tén te ket.5 Tud juk, hogy egy éve vár Orestes 
ar ra, hogy Her mi o né ért jö hes sen, Hermioné egy 
éve vár ar ra, hogy Pyr rhus el ve gye, Pyr rhus egy éve 
rom bol ta le Tró ját, s egy éve vár Andromaché vá -
la szá ra. Egy éve nem tör té nik sem mi, ép pen a 
túlélôk pró bál ják meg be ren dez ni a csa ták utá ni 
éle tet. A múlt nagy har co sai ból Racine sen kit sem 
hagy élet ben, a négy fô sze rep lô mindegyi ke há bo -
rús ár va vagy öz vegy. Pyr rhus ap ja, Achil leus halott, 
Orestes ap ja, Aga mem non ha lott, any ját, Klü teim -
neszt rát ô ma ga öl te meg. Hermione ap ja, Me ne -
laosz tá vol. Andromaché apó sa, Pri a mus, mi ként 
fér je, Hek tor is ha lott. Tisz ta dra ma ti kus hely zet, 
ami kor a harc cal le zárt múl tat el le het fe lej te ni, s 
min dent új ra le het kez de ni. 

Tró ja pusz tu lá sa után egy év vel va gyunk, lát -
szó lag sen kit nem köt sem mi a múlt hoz. Az apák 
meg hal tak, a nagy ge ne rá ció után itt a má so dik ge -
ne rá ció sze re pel, ráadá sul igen tisz ta ha tal mi hely -
zet ben: nem kell az apák kal har col ni. S ez a tisz ta 
dra ma tur giai hely zet a tra gé dia tár gya, hi szen ez a 
nem ze dék egy éve csak ar ra vár, hogy vég re te hes -
sen va la mit. Hermioné vár ja, hogy Pyr rhus el vegye, 
Pyr rhus vár ja, hogy Andromaché hoz zá men jen, 
Orestes vár ja, hogy va la mi lyen in dok kal Hermioné 
kö ze lé be ke rül hes sen. 

Ez Racine da rab já nak in du ló szi tuá ció ja, s ez 
rög tön ki je lö li a szö veg ér tel me zé si mo dell jeit: a 
tró jai há bo rú után egy év vel a hô sök gyer me kei ka -
ma szok. Ti zen éves Pyr rhus, hi szen pár éve gye rek -
ként ment Phi lok té tész hez ap ja íjáért. Ti zen éves 
Her mioné, He le né és Mé ne lá osz lá nya, akit ap ja 
Achil leusz fiának ígért. Ti zen éves Oresz tész, hi szen 
ô is kis gye rek volt a tró jai há bo rú kez de te kor. Egyedül 
Ad ro ma ché idô sebb ná luk, hi szen Hek tor öz ve gye -
ként ô az egyet len, aki az el sô ge ne rá ció hoz tartozik. 

A Racine-ját szás ha gyo má nya tel je sen fe lülír ta a 
szi tuá ció ge ne rá ciós ér tel me zé sét, de Pyr rhus min -

den bi zony ta lan sá ga, té to va sá ga, ki rob ba nó in du -
la ta, Hermioné kont rol lá lat lan dü he, ve szé lyes ma -
ni pu lá ciói, Orestes hisz té ri kus sze re pe Pyr rhus 
megölé sé ben, mind-mind az éret len sze mé lyi ség 
prob le ma ti ká ját hor doz za. A Racine-i ro da lom te -
kin té lyes ré szét azon ban annyi ra meg töl ti a dra ma -
ti kus sza bá lyok kö rü li ér tel me zé sek ap ró lé kos meta -
 reflexi ó ja, hogy még a pszi choana li ti kus elem zé sek 
sem sza ba dul tak meg a já ték ha gyo mány kli séi tôl. 
S ép pen er re, a Racine ál tal annyi ra tisz telt szabályra, 
a vra i semb lan ce- ra, a va ló sze rû ség re nem fi gyel tek 
az elem zôk. 

Pe dig Racine a má so dik ge ne rá ció ban szü le tet -
tek tör té ne tét ír ja meg az el sôk ér ték rend je fe lôl 
néz ve. Az el sô ge ne rá ció ha lott, s csak múlt be li re -
fe ren cia ként em lí tik ôket. Ek ként szó lít ja Achil leus 
fiaként Pyr rhust Oresz tész (I/2), ek ként ne ve zi ma -
gát Andromaché a „Nagy Hek tor öz ve gyé”-nek 
(III/4.).6 Mé né la oszt csak hi vat ko zás ként, az apai 
rend érez te té sé re em lí tik (Hermione III/2, III/4.). 

Racine har ma dik tra gé diá já ban ka ma szok 
játsszák új ra a tró jai há bo rút, rög tön a da rab elején 
Pyr rhus szól így And ro ma ché hoz. 

 
Gra e cia rám üzent, fegy ver rel és dü höng ve, 
De kö ve tel je bár ezer ha jó nyi had, 
víz re száll va megint, most a te fia dat, 
Vér, mint He le ná ért, hogy ha még annyi árad, 
S lás sam tíz év múl va ha mu ban pa lo tá mat, 
Nem in gok.7 
 

Pyr rhus te hát Achil leus ként har col na, csak hogy 
Orestes, a má so dik nem ze dék bôl, nem egy gyö -
nyö rû nôt, ha nem Hek tor kis fiát, egy cse cse môt8 
akar vissza kap ni, s ezért kész le ro han ni Tró ja he -
lyett az epi ru si Buth ro tum vá ro sát. A gö rö gök és a 
tró jaiak kö zöt ti harc sé má ja pa ro disz ti kus, ugyan -
ak kor ke gyet len és ér tel met len, pon to san a ge ne -
rá ciók kü lönb sé gét mu tat ja. Oresz tész azt vár ja 
Pyrr hu stôl, hogy az öl jön meg egy gyer me ket. 

A má so dik ge ne rá ció a múlt nyel vét be szé li, 
nem csak el vá rá saik ban, vi szo nyaik ban, de nyel -
vük ben is a múlt szer ke ze tei sej le nek fel. Ez a ge -
ne rá ció te hát játsz má zik, s az át me net kor sza ká -

5 Pyr rhus: I/2. „Egy tel jes éven át mi nek is élt a kis ár va?” Orestes Her mi o né nak: „Tel jes egy éve már, hogy csu pán er re vá -
gyom” II/2., Pyr rhus And ro ma ché nak: „Szí vem át szen ve dett egy bi zony ta lan évet.” III/7. 

6 Pyr rhus: „Ô Hek tor öz ve gye, én Ac hil les utó da: / E két gyû lö let közt túl nagy a sza ka dék.” II/5. 
7 I/4. ÖD 140. 
8 And ro ma que Pyrr hus nek: „Bús gyer mek, aki azt se hal lot ta so ha, / Hogy ura Pyr rhus és hogy ô Hek tor fia.” I/4. Her mionée 

Kle o ná nak: „Ne ki a tró jai kö lyök éle te kell” II/1.
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ban, mely itt Racine-nál egy szer re a há bo rú ból a 
bé ké be, a ka masz kor ból a fel nôtt lét be tör té nô át -
me net, az atyák nyel ve irá nyít ja a dis kur zust. A két 
fér fi hôs, Pyr rhus és Orestes nyel vi játsz má ja apáik 
hie rar chi kus rend jét vi szi to vább. 

 
S lát hat lak, ó, ki rály, sze mé lye dért, de fô képp 
Mint Ac hil les fiát s Tró ja föl per zse lô jét. 
Mint atyá déit, úgy cso dál juk tet teid: 
Ô Hek tort ver te le, te Tró ja tor nyait. 
Bol dog hôs, ér de med ér vet száz érv hez il leszt: 
Csak Ac hil les fia pó tol hat ta Ac hil lest!9 
 

A két nôi hôs, Hermioné és Andromaché pe dig fo -
lya ma to san az atyák-fér jek sta ti kus megidé zé sé vel 
de fi ni ál ja dra ma ti kus hely ze tét: „Epi rus ba jöt tem, 
koc kám ide ve tet ték:/Apám pa ran csa volt.”.10 Csak 
ép pen az apa-férj-jog ál lan dó és biz tos em le ge té sé -
vel egyide jû leg a nôk dön te nek és tesz nek is, mi -
ként majd lát ni fog juk. 

A nagy ge ne rá ciót idé zô nyel vi me cha niz mus -
ként mû kö dô harc me ta fo ra nem csak re to ri kai hely -
ze tek ben épít ke zik, ha nem a dra ma tur giai szer ke -
ze tek is a csap da- csel ve tés- vissza vo nu lás-tá ma dás 
rend jét mu tat ják. Racine Andromaché cí mû tra gé -
diá já ban a tett mint drá mai cse lek vés már mi ni má -
lis ra re du ká ló dik, s aka ra to kat sze re pel tet dön té -
sek és a be lô lük kö vet ke zô tet tek he lyett: Orestes 
meg akar ja sze rez ni Her mi o nét, Pyr rhus meg akarja 
sze rez ni And ro ma chét, több ször vég le ges el ha tá -
ro zá sok ra jut nak, Orestes szök te tést ter vez (III/1.), 
pró bá ra te szi Her mi o nét (III/2.), Pyr rhus be je lenti, 
hogy el ve szi Her mi o nét (II/4.), miu tán hiá ba ajánl -
ko zott Asty a na yx ap jául (I/4.), de vé gül mégis 
felajánl ja Ad ro ma ché nak a trónt (III/7.). A harc és 
az ál cá zás, a sze rep ki vá lasz tá sa és el ját szá sa ál cse -
lek mé nyek kel rit mi zál ja a szö ve get. Orestes a dü -
hét,11 Hermione az örö mét,12 Ad ro ma ché a fáj dal -
mát13 kell, hogy lep lez ze, de mind annyian a ha -
gyo mány ér tel mez te be széd mó dok fog lyai. 

Min den ol va só elôtt a legerô sebb és legel riasz -
tóbb drá ma ol va sá si ha gyo mány a klasszi cis ta sza -
bály rend. A sze rep já ték mint kom mu ni ká ciós for -
ma a klasszi cis ta szín ház, leg fô képp Racine kor- és 
ve tély tár sa, Mo lière írás tech ni ká ját jel lem zi, 
ugyanak kor tel je sen más dra ma ti kus mo del lek ér -
tel me zé se fe lé visz el a XXI. szá za di drá ma ha gyo -
mány ban. A XVI I. szá zad a ko mé dia ke re te ken be -
lül a masz ka já ték teát rá lis ele mei vel, a com mé dia 
dell’ar te ki be szé lô-fél re megol dá sai val vá laszt ja le a 
sze re pet a tí pus ról. Ez a sze rep já ték te hát a tí pust 
kö ve te li, mely el sô sor ban az olasz ko mé diák mû -
vé sze té bôl lé pett be a kö zös szín há zi tu dás ba, és 
bi zony a tra gé diák hôs tí pu sai, egy Cid, egy Cin na, 
egy Ho ra ce oly jel leg ze tes Cor neille-hô sök ként él -
tek a XVI I. szá za di dra ma ti kus ti po ló giá ban,14 hogy 
Racine bát ran ha gyat koz ha tott a tí pu sok is me re té -
re. Leg fô kép pen azért, mert nem egy sze rûen mi ti -
kus hô sö ket írt, ha nem azok gyer me keit. 

Mond hat nánk, hogy eb ben a tra gé diá ban min -
den ki ap ja vagy ép pen any ja sze re pét játssza, s szo -
cia li zá ciós csôd, hogy nem tud nak le vál ni a mo del -
lek rôl. Orestes olyan akar len ni, mint Aga mem non, 
Pyr rhus mint Achil leus, Hermioné mint He le né. 
De ez a nagy fo kú egy sze rû sí tés ugyan meg mu tatná 
ne künk Andromaché és a töb biek vi szo nyát, de 
Racine igen össze tett szö ve gét a csa lá di te rá pia irá -
nyá ba vin né (amit egy elôadás meg is te het), és nem 
nyit hat ná tá gab bá az ér tel me zést. 

Racine-nál a sze re pek fel vé te le és vál tá sa szél sô -
sé ges ér zel mek hez kö tô dik, me lye ket azon nal el 
kell tit kol ni, így az ér zel mi ál la pot szín pa di meg -
je le ní té se csak a dra ma ti ku san mo no lóg nak te kint -
he tô hely ze tek ben jön lét re: Hermioné négy ilyen 
je le ne tet kap, mely bôl egy iga zi mo no lóg, a töb bit 
bi zal ma sá val töl ti,15 Orestes is négy ilyen je le net -
tel bír, ben ne két iga zi mo no lóg gal,16 Pyr rhus hár -
mat,17 és so sincs egye dül, míg Andromaché ket -
tôt,18 és so sincs egye dül. Az egész tra gé dia majd -
nem fe le mo no ló gok ban és bi zal ma sok je len lé té -

19 I/2. ÖD 135. Orestes Pyr rhus nak 
10 II/2. ÖD 148. Hermioné Ore stes nek 
11 Py la des Ore stes nek: „Lep lezz! Jobb, ha ne héz lá zad csil la po dik.” és „Lep lezz to vább” (III/1) 
12 Kle o na Her mi o né nak: „Lep lezz! Jön a ri vá li sod.” (III/3.) 
13 Andromaché Ke phi sis nek: „Jön nek. Sem mi sí rás, Ke phi sis.” (IV/1.). A gram ma ti kai sem le ges ség és Andromaché be széd -

mód ja itt in kább a bi zal mas gyön ge sé gé rôl szól. 
14 Vö.: Je an Ro hou: La tra gé die clas si qu e. Hi sto i re, thé o rie, an tho lo gie (1550–1973). Ren nes, PUR, 2009. 
15 II/1, III/3., IV/4., V/1 és 2. 
16 I/1. II/3, III/1, V/4 és 5. 
17 I/3., II/5, IV/6. 
18 III/8., IV/1. (A III/5. csak dra ma ti kus át kö tés) 
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ben ját szó dik, s a pár be szé dek ará nya is a sze rep -
fel vé tel lel jel zett harc dra ma tur giát szer kesz ti. 

Ha vé gig néz zük a tény le ges dia ló gu sok ban mû -
kö dô je le ne te ket, a kö vet ke zô csa ta bon ta ko zik ki 
elôt tünk: Orestes har col Pyr rhus szal (I/2.), Pyr rhus 
And ro ma ché val (I/4.), Hermioné be há lóz za Ores -
test (II/2.), majd Orestes ej ti Her mi o nét csap dá ba 
(III/2.), Andromaché rab ként kö nyö rög Her mi o -
né nak (III/4.), Pyr rhus bé ke al kut ajánl And ro ma -
ché nak (III/6 és 7.), Hermioné Pyr rhus meg gyil ko -
lá sá ra biz tat ja Ore stest (IV/3.), majd utol só ta lál -
ko zá suk kor szá mon ké ri tet tét „Bar bár, mit tet tél?” 
(V/3.) Ezek ben a je le ne tek ben a szín le lés, a sze rep -
fel vé tel a do mi náns dra ma tur giai moz ga tó erô, csak 
Andromaché a ki vé tel. Ô ép pen azért nem tud szót 
ér te ni ez zel a ge ne rá ció val, mert a hô sök nem ze -
dé ké hez tar toz va nem be szé li ezt a nyel vet. Nem 
be szé li ezt a ka masz nyel vet, így tisz tán lát: egyál -
ta lán nem vá rat lan dra ma tur giai megol dás, hogy 
Hek tor sír já tól vissza tér ve az öz vegy ki rály nô el -
dön ti: szín lel ni fog. Be szél ni fog ja ezt a ge ne rá ciós 
nyel vet. Hoz zá megy Pyr rhus hoz, hogy fia biz ton -
ság ban le gyen, majd az ol tár nál vé gez ni fog ma gá -
val. Ez a dön tés Andromaché utol só je le ne te, s akár -
mi is tör té nik, a két utol só fel vo nás ban, tíz je le ne -
ten át Racine be sem hoz za töb bé a szín re.19 

Racine az em lé ke zés és a múlt meg je le ní tésére 
dra ma ti kus tech ni ká já ban is az el sô Elô szó ban 
megis mert ket tôs be szé det vá laszt ja. Egyér tel mû 
len ne az ud var és a ki vált sá go sok be széd mo do rá -
nak és dis kur zu sá nak egye net len sé gei re em lé keztet -
ni itt, mint so kan tet ték,20 in kább a múlt le zá rá sá -
nak, megis me ré sé nek és a ha tás me cha niz mus dra -
ma ti kus ele mei nek fel tá rá sá ra te gyünk kí sér le tet. 

Pyr rhus és Orestes Achil leus és Aga mem non stá -
tu szát, az apák ter hét vi szik ma gu kon. A nyi tó- be -
a va tó- nar rá ló je le net után az el sô tény le ges dia ló -
gus ban Aga mem non fia ké ri Achil leusz fiától a fog -
lyát, em lé kez tet ve min ket az Iliász kez dô je le ne -
tére: ott Achil leusz ha rag ját az vál tot ta ki, hogy 
Aga mem nón nem ad ta ki fog lyát. Er re a múlt bé li 
je le net re ma ga Oresz tész hív ja fel fi gyel mün ket, 

mikor Achil leusz fiaként kö szön ti Pyrr huszt, s ma -
gya rázza a ve he men ciát, ami vel egy gyer mek halálát 
kö ve te li. Pyrr husz há rom szor uta sít ja el a ké rést: 

 
„Nem uram. Egye bütt les sen Gra e cia pré dát.”  
 

Majd 
 

„Nem, uram. Örül ni fo gok. Úgy van. 
Ke res sen, aki mer, új Tró ját Epi rus ban.”  
 

S vé gül: 
 
„És hogy »nem«, vidd ha za nyu god tan vá la szo -
mat.”21 
 

Itt nem is csak a re to ri kai alak za tok is mét lé se a fon -
tos,22 ha nem a múlt ban va ló (nyel vi) lé te zés rög zí -
té se, me mo ri zá lá sa és eluta sí tá sa. Pyr rhus nem 
Achil leusz, nem ál lít ha tó pár hu zam ba sem mi lyen 
dön té sük. Pyr rhus azon ban ép pen ezt a dis ku zust 
foly tat ja And ro ma ché val két je le net tel ké sôbb (I/4.). 
Be lép ne Andromaché múlt já ba, elég sze ren csét le -
nül, ahogy csak egy ka masz tud, hi szen Asty a nax 
ap jául kí nál ko zik, ráadá sul nem is ér ti, hogy a re -
to ri kai lo gi kát kö vet ve is vesz tes a hely ze te. Pyrrhus 
hi bá ja, mi ként Ore sté szé és Her mi o néé, hogy pusz -
tán a múlt iden ti tás rend jé nek kli séit hasz nál ják ha -
tal mi dis kur zu saik ban, a múlt ér ték rend jé nek is -
me re te, ér té se és el fo ga dá sa nél kül. 

Pyr rhus ról és a má so dik ge ne rá ció (nyel vi) iden -
ti tá sá nak za va ros sá gá ról Racine ön ál ló je le net ben 
gon dol ko dik (II/5.). Ez a je le net az el sô fel vo násvég 
zá rá sa után négy je le net tel ké sôbb hoz za be Pyr -
rhust, aki meg vál toz tat ta ál lás pont ját. Most kész ki -
ad ni Ore stés nek rab nô je fiát, kész le mon da ni a hadi -
 zsák mány ról, s beis me ri, hogy „Iga zad van: ha zám 
s apám nem jól be csül tem.” (II/4.). Egy ben bejelen -
ti vég le ges dön té sét, mi sze rint el ve szi Her mi o nét. 

A da rab li neá ris ol va sa tá ban ért he tet len, imp ro -
vi za tív a dön tés, Racine dia ló gus sá for mál ja, de csak 
egy je le net tel ké sôbb is mer te ti a po zí ció vál tás okát. 

19 Az Andromaché szín pad ra for dí tá sá nak el dön ten dô ele me, va jon a ren de zés vissza hoz za-e csa pa tok élén, gyôz te sen And -
ro ma chét, a ki rály nôt, ahogy ezt Bar rault 1962-es ren de zé se nyo mán töb ben te szik. An ne-F ran co i se Ben ha mou: La mi -
se en scène de Racine de Co pe au (1937) à Vitez (1981). Thèse po ur le doc to rat de II I. cyc le. In sti tut d’Étu des Thé at ra les, 
1983. IV. to me, 37. pho to 

20 A ha gi o grafiát Louis Racine kezd te. 
21 I/2. ÖD 137–138. 
22 Mi ként az sem fon tos, felis mer he tôen je len volt-e vagy van-e a be fo ga dói me cha ni mu sok ban Odüsszeusz ha rag ja vagy a 

tel jes Iliász.
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Csak a II/5-ben tud juk meg, mi tör tént, mit lá tott 
Pyr rhus, mi lyen em lék kép ha gyott oly erôs nyomot, 
hogy felál doz za Asty a na xot, a múl tat. Racine egy 
tel jes je le ne tet egyet len kép felidé zé sé re szán, s eb -
ben a lá tás mne mo tech ni ká ja ve ze ti. 

Pyr rhus ne ve lô jé hez for dul va a kö vet ke zôk kel 
in dít ja a je le ne tet: „Nos, Pho e nix, le gyôz tem a sze -
rel met?/Most se hi szel, ha rám né zel, a két sze med -
nek?” S mo no lóg já ba ugyan he lyes lôen köz be bó -
lo gat na bi zal ma sa, de fél be sza kít ja: „Lát tad, hogy 
bánt ve lem.”23 S kép leírás kö vet ke zik fel te he tôen 
az elô zô kö zös je le ne tük rôl (I/4.), ar ról, ho gyan lát -
ta Pyr rhus And ro ma chét, s sa ját ma gát. Új ra játssza 
a je le ne tet, be tét ként vé gig mond ja Andromaché 
szö ve gét, s ez a flash back- tech ni ka, ez a vissza ját -
szás szé gyen né for mál ja sze rel mét. Racine Pyr rhu -
sa ez zel a vi zuá lis mne mo tech ni ká val tud ja le vá -
lasz ta ni ér zé seit tet tei rôl. Pyr rhus te hát megidé zi 
Hek tor öz ve gyét, aki nem tud el vál ni kis fiától, s ezt 
a fáj dal mas és pá tosszal telt pil la na tot Pyr rhus, te -
gyük hoz zá megint, a ka masz Pyr rhus, egyál ta lán 
nem ér ti. Te hát gú nyo ló dik, iro ni zál, ko moly lesz, 
blöf föl, de va ló já ban meg ré mí ti, hogy az ér zel mek 
mi lyen szá nal mas és ne vet sé ges for mát ölt het nek, 
s hogy ô ma ga is gyen ge és szá nal mas le het. 

 
Pyr rhus: 
»Ez itt Hek tor« – mond ta, s csak csó kol ta to vább – 
»Hek tor szá ja, sze me! Kiüt a hô si jel leg! 
Ô az: drá gám, te vagy; fér jem, té ged ölel lek!« 
S mit vár? Gon dol? 
 

Racine Pyr rhus nya ká ba varr ja ezt a dra ma ti kus hü -
briszt, ezt a nem ér tést, ugyanak kor a flash back-
 kel ké pes megér tet ni Pyrr hus sal mind azt, amit ten -
nie kel le ne: „Ô Hek tor öz ve gye, én Ac hil les utó da: 
/ E két gyû lö let közt túl nagy a sza ka dék.”24 

Racine egész tra gé diá já ban Pyr rhus túl moz gá -
sos, még sa ját ma gát is fél be sza kít ja.25 Egyet len dra -
ma ti kus aka ra ta van: And ro ma chét, aki egyéb ként 
már jog sze rû tu laj do na, ha di zsák má nya, fe le sé gül 
ven ni. Ez a tra gé diá nak az egyik olyan mo rá lis sa -

já tos sá ga, mely ne he zen ol vas ha tó nem csak a XXI. 
szá zad ban, de a ro man ti ka óta min dig. Miért ra -
gasz kod na a bar bár, vé res, erô sza kos, a ha tal mi dis -
kur zust ka masz ként is bir tok ló Pyr rhus egy ilyen 
for má lis ak tus hoz, mint a há zas ság? „Vissza jö vök, 
hogy ol tár / elé ve zes se lek.” III/7. 

Az elôadá sok elem zé sé bôl ala ku ló szín ház tör té -
ne ti ká non több fé le vá laszt is adott e kér dés re. 
A hu sza dik szá za dig iga zi prob lé mát Hermione sze -
re pe je len tett. Ad rien ne Le co uv reur, Mlle Du mesnil 
után a Diderot-tól26 „a hi deg vé rû”-nek ne ve zett 
Mlle Cla i ron em lék ira tai ban27 is azt ol vas hat juk, 
hogy a leg ne he zebb mun ká já nak Hermione sze re -
pét tart ja. Sa rah Bern hardt 1903-ban Andromaché 
sze re pét tes te sí tet te meg, ezért Ca mil le Sa int- Saens-
 tôl kért szín pa di ze nét, de a fe ke té ben, tra gi ku san 
ját szott da rab meg bu kott. Ér de kes még, hogy André 
An to i ne 1909-ben a na tu ra lis ta ha gyo má nyo kat 
követ ve ere de ti kö ze gé ben akar ta megér tet ni és 
meg ér te ni a klasszi ku so kat, te hát ké pes volt újra -
épí te ni az H! tel de Bo ur go gne-t, mint ha a XVII. 
szá zad egyik ve ze tô szín há za lett vol na a tra gé dia 
tény le ges te re. Je an- Lo u is Bar rault- val in dul el az 
a já ték nyelv, az 1962-es ren de zé sé vel, mely a hu -
szon hét éves Racine-t tart ja szem elôtt, s a fiatal in -
du la to kat a geo met ria és az abszt rak ció esz köz rend -
jé vel for dít ja szín pad ra. Eb bôl épül majd fel An to -
i ne Vitez 1971-es le gen dás elôadá sa, mely üres tér -
ben egy sze rûen csak el me sél te ti a tör té ne tet. 
Far mer ban, ci vil ben, mint egy gya kor ló tér ben, tor -
na te rem ben, ját szó té ren. S ezután Ro ger Plan chon 
látja a da ra bot „im men se pièce po li ti que”, vagyis 
óriás po li ti ka drá má nak, s ren de zé se 1989-ben Vil -
leur ban ne- ban a ha tal mi játsz mák struk tú rá já ra irá -
nyít ja a fi gyel met. Így ke rül ez az ol va sat elô tér be.28 

A há rom ka masz kö zül Orestes a leg ter hel tebb. 
Túl van egy anya gyil kos sá gon, ül dö zik az Eryn ni -
sek. A drá ma tör té net ben mégis az an tik me lan kó -
lia fi gu rá ja ként je le nik meg. Eu ri pi dész Ore sté szé -
ben majd Elekt rá já ban a bölcs, el mél ke dô lel ke ket 
jel lem zô szo mo rú ság len gi kö rül, mely a ma gá nyos, 
el mél ke dô, kon temp lá ló tar tás után hir te len düh -

23 II/5. ÖD 152. 
24 II/5. ÖD 153. 
25 Pyr rhus Pho e nix nek: „Leg kö ze lebb majd föl tá rom a lel kem: itt jön Andromaché.” I/3. Zá rá sa. Andromaché fo há szát fél -

be sza kít ja „Menj, asszo nyom…” I/4. 
26 De nis Diderot: Szí nész pa ra do xon. Bu da pest, Ma gyar He li kon, 1966. 15. (ford. Gö rög Lí via) 
27 Mlle Cla i ron: Mé mo i res. Idé zi: Je an- Pier re Bat te sti – Je an- Char les Chau vet: To ut Racine. Dic ti on na i re. Pa ris, Larousse, 

1999. 211. 
28 Je an- Pier re Bat te sti – Je an- Char les Chau vet: i. m. 222.
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ki tö ré sek ben, in du la tos ro ha mok ban és hal lu ci ná -
ciók ban áb rá zol ha tó. A me lan kó lia pa to lo gi kus áb -
rá zo lá sa Orestes alak já hoz kö tô dik legin kább, aki 
any ját megöl ve ál lan dó me ne kü lés re ítél te tett a fe -
ke te ru há jú, kí gyó ha jú fú riák elôl. A ter mé sze té -
ben rej lô me lan kó lia és egy sokk hely zet ben kiala -
ku ló ha rag ára dat is mert már min den ki elôtt, hi szen 
Py la des is így fo gad ja: „Sur to ut je re do u ta it cet te 
Mé lan co lie / Où j’ai vu si long temps vot re Âme en -
se ve lie.”29 S Orestes ma ga is fu reur su i ci da i re [ön -
gyil kos ha rag ról] be szél, trans ports amo u reux [sze -
rel mes ra jon gás] és trans port de ha i ne [gyû lö let-
ro ham ról]. Lé nye ges, hogy ez az Orestes, itt Racine-
nál egyál ta lán nem em lí ti Klü teim neszt rát, a 
gyil kos sá got, s Racine sem mi vel nem utal ar ra, hogy 
ez a me lan kó lia egy már be kö vet ke zett sokk ered -
mé nye len ne. Az Ore stest igen jel lem zô me lan kó -
liát a Racine-szak iro da lom a mo dern me lan kó lia 
meg je le né sé nek tart ja,30 mely nek ki vál tó oka a re -
mény te len sze re lem. Orestes azon ban nem csak me -
lan kó liá já ról be szél, de ár tat lan sá gá ról is,31 mely 
eb ben a sze rel mi kon tex tus ban el sôd le ge sen a testi 
ár tat lan sá got je len ti. Azt, hogy Orestes szûz. Ez a 
szû zi, el sô sze re lem ra gad ja el kép ze le tét: meg szök -
tet ni Her mi o nét, megöl ni Pyr rhust vagy meg hal ni 
Hermioné sze me lát tá ra.32 Így vá lik az an tik tra gé -
dia hô sei nek ôrü le te tes ti vággyá és ôrü let té. 

Orestes min den ent ré e- ja ro ha nós, ha tá ro zott. 
A tra gé dia hí res „Oui!”33 kez dé se, mely egy be szélge -
tés foly ta tá sát mu tat ja, azon nal a leg fon to sabb, s leg -
egye ne sebb dön té sek re ve zet min ket: Orestes ugyan 
kö vet ként ér ke zett Epi rus ba, hogy ma gá val vi gye 
(a ha lál ba, ter mé sze te sen) Hek tor fiát, Astya na xot, 
de iga zi cél ja Hermioné lá tá sa volt. Amint Orestes 
ta lál ko zik Her mi o né val (II/1.), azon nal sze rel mé rôl 
be szél, le ro han ja, sze rel mé vel áraszt ja el, fél té keny 
Pyr rhus ra, bi zo nyí té kot akar, s hi szi, amit nem kelle -
ne, hogy Her mi o nét csak ap ja, Me ne láosz pa ran csa 
tart ja itt Epi rus ban. Orestes len dü le te, a sze re lem 
gya ko ri felem le ge té se egye nes be széd re kész te ti, s 
va ló já ban a gö rög kö vet ta pasz ta lat lan sze re pé ben is 
egye nes be szé det ûz: fe nye get, ér vel és nem ér célt. 

Orestes egyet len egy szer lép be a töb biek sze -
rep já té ká ba: mi kor Pyr rhus tu dat ja ve le meg vál toz -
ta tott dön té sét. A legerô sebb ki tö ré se kor, az elô 
Ore stes- ro ham tom bo lá sá ban, a kö te les ség el ve té -
sé ben és az ész tel jes ki zá rá sá val34 új sze re pet ölt 
ma gá ra, új masz kot. Be je len ti Her mi o né nak: „Köz -
ben jár tam úr nôm, s ügyed jól ren de zô dött, / Lát -
tam Pyr rhust, s íme: meg lesz es kü vô tök.”35 Racine 
Orestes-figu rá já nak nagy rej té lye, s az elô a dá stör -
té ne tek át sik la nak e moz za na ton, va jon mi ként tudja 
Hermioné egy tel jes fel vo nás sal ké sôbb rá ven ni a 
gö rö gök kö ve tét, Aga mem nón fiát, hogy öl je meg 
a tör vé nyes ki rályt. Az elem zé sek36 sze re tik azt a 
Her mi o ne- pa ra do xont mû köd tet ni, mely sze rint 
Ore stes nek meg kel lett öl nie a Her mi o nét szé gyen -
ben ha gyó, a je gyes sé get meg sza kí tó Pyr rhust. Ennek 
el lent mon da nak azon ban Orestes moz ga tá sa a dra -
ma ti kus tér ben, je len lé té nek rit mi zá lá sa, s in ga tag, 
bi zony ta lan, zöld fü lû és sze rel mes meg szó la lá sai. 

Orestes Aga mem nón fiaként, kö ve ti stá tusz ban 
jár Epi rus ban, s az el sô kö ve ti meg szó la lá sá nak bá -
tor sá gát, ko nok sá gát, fér fias har cias sá gát nem lel -
jük a ké sôb bi be széd mó dok ban, igaz, hogy Orestes 
csak két je lent ben ta lál ko zik Pyr rhus szal, csak két -
szer kell az aga mem nó ni dis kur zust Achil leus fiával 
le foly tat nia. Meg szó la lá sai így rend re a kez dô sze -
rel mes bi zony ta lan sá ga és ér tet len sé ge fe lôl ér tel -
me zôd nek, s ka rak te ré nek in kább bi zony ta lan, be -
fo lyá sol ha tó, mint hô si vo ná sai ke rül nek elô tér be. 
Hiá ba be szé li Orestes Aga mem nón nyel vét Ac hilles 
fiával, ha a tör té ne tek nem ket tô jük kö zött ját szód -
nak. Hiá ba ha gyo má nyoz ná a har ci mo dellt szociá -
lis dis kur zus ként egyik ge ne rá ció a má sik ra, ha 
nincs há bo rú. 

Racine meg le he tô sen go nosz hely ze tek be hozza 
Ore stest: Hermioné uta sí tá sá ra Pyr rhus gyil ko sá vá 
kel lett vol na vál nia, de fi zi ka i lag nem lett az. 
Orestes egy sze rûen nem fért oda Pyr rhus tes té hez 
a ka to nák tö me gé ben, tô re nem ta lált raj ta helyt, 
hogy szúr jon. Ezt a ne he zen ki mon dott, s Her mio -
né dü hét és ro ha mát, majd ön gyil kos sá gát ki vál tó, 
a jel lem áb rá zo lás ko mi kus moz za na tát is fel vál laló 

29 I/1. OC 17–18.sor. ma gya rul: „Fô képp az iz ga tott, az a ke se rû bá nat / Amely a lel ke den olyan so ká eláradt.” ÖD 131. 
30 Geor ge Fo re stier jegy ze te OC 1340. 
31 III/1. „Mon In no cen ce enfin com men ce à me pe ser.” 
32 I/1. „J’ai me, je viens cher cher Hermione en ces lie ux, / La fléchir, l’en le ver ou mo u rir à ces yeux.” Py la des nak Orestes 
33 Sza bó Lô rinc for dí tá sá ban: „Csakugyan”. Racine az Iphi gé ni á ban is hasz nál ja, fel te he tôen Cor neille-i mi tá ció. 
34 „Mit ne kem kö te les ség!” III/1. 
35 III/2. 159. 
36 Je an Ro hou: And ro ma qu e. Pa ris, Pres ses Uni ver si ta i res de Fran ce, 2000.
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pil la na tot Racine mes te rien el len sú lyoz za. Az utolsó 
két je le net Ore sté sé, s az utol só, a tra gé diát le zá ró 
kép is a lá to má sok kal vias ko dó, rém ala kok kal küz -
dô, majd eláju ló Ore stest mu tat ja. S a tra gé diá nak 
így lesz tra gi kus a vé ge: Orestes Her mi o nét nem 
szök tet te meg, Pyr rhust nem ô öl te meg, s nem halt 
meg Hermioné sze me lát tá ra. Ha nem túlélt. Mint 
Andromaché. 

Racine a tra gé dia meg le he tô sen szo kat lan (illet -
len és hi bás) zá rá sá val is mét a túlélés moz za na tá ra 
irá nyít ja a fi gyel met, de Orestes túlélé se sem mi lyen 
ke gyel mi ál la po tot, sem mi lyen re ményt nem közve -
tít, hi szen a fú riák jár nak nyo má ban. Ezt ér dem li 
egy anya gyil kos, ezt Racine tra gé dia le zá rá sa hang -
sú lyoz za, s így idé zi ide az Iphi gé ni á ban majd meg -
íran  dó Klü ta im neszt rát. De ma rad junk az And ro -
ma ché nál. Racine itt két nô nek ad ja meg az akaraton 
és dön  té se ken túl a tett vég re haj tá sá nak dra ma tikus 
le  he tô sé gét. Hermioné fel biz tat ja Ore stést Pyr rhus 
meg ölé sé re, majd sze rel me el vesz té se kor megöli 
magát. Andromaché pe dig hoz zá megy férje gyil -
kosá hoz, hogy megóv ja fia éle tét, s ön gyil kos ság ra 
készül. 

Nyil ván va ló, hogy mind két nô fel ve szi a fér fi tár -
sa da lom har ci be széd mód ját, mi ként az is egyér -
tel mû, hogy csakis fér fiak ál tal hajt hat ják vég re tet -
tü ket. Andromaché a ha lott Hek tor hoz for dul ta -
ná csért, Hermioné Orestes fi zi kai ere jét hasz nál ja. 

A két nô dra ma ti kus stá tu sza két ge ne rá ció kü -
lönb sé gé vel ugyan, de megegye zô nor má kat ál lít 
elénk, s ap ró, de jel leg ze tes rep li kák kal Racine el -
he lye zi ôket le he tô sé geik me ze jén. Mind ket ten vagy 
a lány és je gyes, vagy az öz vegy sze re pé ben mo zog -
nak, tá vo li apák, ha lott fér jek, ki szol gál ta tott kis -
fiúk ve szik kö rül ôket, s min den meg szó la lá su kat 
a tra di cio ná lis tár sa dal mi szo ká sok mo del lál ják. 
Hermione Mé né la osz min den ha rag já val for dul 
Andromaché el len, s Ore stes nél is erô seb ben akarja 
a fiú és az anya ha lá lát. Csak hogy Hermione nem 
lép het fel Me ne la os ként, mint Orestes Aga mem -
non ként és Pyr rhus Achil leus ként, hi szen megidéz -
ve sem az apák rend je, ha nem az anyá ké a sa ját ja. 
Hermione He le né lá nya, de ezt ô ma ga nem, in -
kább Ad ro ma ché em lí ti fel. A töb biek is, pél dául 
Orestes már az el sô rep li ká ban az apá ra hi vat ko -

zik: „Me ne la os csa lád ja bosszu ló ját, / Pyr rhust tün -
tet te ki lá nyá val.” (I/1.). Ez az apa nincs je len, csak 
üze net jön tô le: 

 
Kle o na: 
De nem mond tad, mi lyen pa ran csa jött atyád nak. 
Hermioné: 
Ha Pyr rhus ma kacs és to vább is egy re vá rat 
S ne ki a tró jai kö lyök éle te kell, 
Men jek, mond ja, ha za a kö ve tei vel.37 
 

Me ne laosz tá vol ról, le vél lel ren del ke zik, bra vú ros 
megol dá sa ez a ma ni pu lá ló, a ha tal mi be szé det tá -
vol ról is mû köd te tô apai rend nek. A tra gé dia elô -
a dá stör té ne té ben so kan va ló di, fel mu ta tott le vél lel 
jel zik,38 hogy az apa me to ni mi kus ér te lem ben tény -
le ge sen a szí nen ma rad. S így ért he tôbb, hogy Trója 
új ra ját szá sá ban Hermione He le né sze re pét vi szi, a 
szen ve dé lyes, gyö nyö rû nôét, any jáét, s ezért tud -
ja be moz gat ni Ore stest, Aga mem nón fiát és He lené 
só go rát, s ezért hagy ja hi de gen eb ben a rep ri se- há -
bo rú ban Achil leus fiát. 

Hermioné ter mé sze te sen nem csak el szen ve di, 
de hasz nál ja is az apai ha tal mat – eb ben a dis kur -
zus ban igen jól eliga zo dik, s min den sze rep já ték -
nál for máz ni tud ja: „Epi rus ba jöt tem, koc kám ide 
ve tet ték: / Apám pa ran csa volt.”39 Vagyis nem lázad 
az apai ha ta lom el len, ha nem hasz nál ja. S mi vel 
Orestes nem tud Me ne la os üze ne té rôl, Hermioné 
ap ja szá já val (szá ja ként) uta sít hat ja: 

 
Fel tá rom hát ma gam: de te az tán a tett légy! 
Tu dod: hogy itt va gyok, az csu pán kö te les ség; 
Az tart itt ma is: én ad dig nem me he tek, 
Míg Pyr rhus vagy atyám in nen el nem vi tet. 
Je lentsd ne ki atyám vég sô köz lé se kép pen, 
hogy ha zaáru lást nem tûr het a ve jé ben: 
A tró jai gye rek vagy én: dönt sön: ki kell;40 
 

Hermioné megôrü lé se könnyen le ve zet he tô len ne 
a fel vál lalt-vá gyott sze rep (Me ne la os) és a rá osztott 
sze rep (He le né) összeegyez tet he tet len sé gé bôl, de 
Hermioné alak ja en nél sok kal össze tet tebb. Ha telje -
sen el fo gad nánk, hogy a drá ma tör té ne tek az identi -
tás tör té ne tek ala ku lá sán ke resz tül ér tel mez he tôk,41 

37 II/1. ÖD 144. 
38 legutóbb Dec lan Don nel lan lille-i és pá ri zsi ren de zé se 2007-ben. 
39 II/2. ÖD. 148. 
40 II/2. ÖD. 150. 
41 Vö.: Eri ka Fis cher- Lich te: A drá ma tör té ne te. Pécs, Je len kor, 2001. ford. Kiss Gab riel la. 
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ak kor itt megáll hat nánk, s a pszi choana litikus elem -
zé sek fe lé te re lôd ve az azo no su lás si ker te len sé gé -
nek ro vá sá ra ír nánk Hermioné ön gyil kos sá gát. De 
ép pen Hermioné dra ma ti kus alak já ban kell ész re -
ven nünk mind azt, ami Racine-t ma iz gal mas sá, s 
új ra játsz ha tó vá te szi. Hermioné megôrü lé se az ap -
ró lé kos, lé lek ta ni na tu ra liz mus re mek mû ve. Goer -
ges Fo re stier sze rint42 a ter mé szet re to ri ká ja már 
Ovi dius Hé roïdes mun kái ban tet ten ér he tô, de 
Racine az, aki szín pad ra lép te ti. Cor neille hôs nô-
dra ma tur giá ja után olyan her ceg nô áll elôt tünk, aki 
új (hôs)nôi ti po ló giát ve zet be. 

And ro ma ché ról az el sô do log, amit Racine el -
mond, em lé ke ze tünk be idé zi, hogy már Tró ja vé -
res ost ro ma kor Andromaché az egész gö rög se reg 
eszén túl járt. 

 
Meg té vesz tet te a le le mé nyes Ulys sest, 
Kar já ból ve le egy ide gen gyer me ket 
té pe tett ki s az halt meg az övé he lyett.43 
 

Andromaché esze és bá tor sá ga, le le mé nyes sé ge és 
ra vasz sá ga és a múlt hoz kö tô dô ér té kei kon zer vál -
ják drá mai stá tu szát, s Racine dra ma ti kus jós lás sal 
utal így a vég re: Andromaché majd megint túl jár a 
tel jes gö rög se reg eszén, mint tet te azt Tró já ban. 
Nyil ván va ló eb bôl a struk tú rá ból, hogy Andro -
maché na gyobb harc vi se lé si ta pasz ta lat tal ren del -
ke zik, mint a né gyes töb bi tag ja, s fel lé pé sei ver bá -
li san és poé ti kai lag ugyan az em lé ke zô, a túlélô nôé, 
de dra ma ti kus he lyi ér té kük ben és re to ri kai lag a tá -
ma dó, az ak tív fér fié. 

Lát juk, hogy Andromaché ent ré e -i is meg le he -
tô sen erô sza ko sak, min dig ke res va la kit, megy va -
la ki után – ez is a cél tu da tos ság dra ma ti kus esz kö -
ze.44 Ô az egyet len fel nôtt túlélô, s mo no lóg jai nem 
is szól nak más ról, csak a túlélés pil la na tá ról, a csa -
tá ról, Tró ja vé res le rom bo lá sá ról, vagyis a trau má -
ról. El telt a gyász év, egy port- ro y a li el ve ken ne vel -
ke dett szer zô nél ezt megem lít het jük, és Andro -
maché csak itt, az utol só, a IV/1. je le ne té ben a halál -
ról dönt ve tud ja le zár ni a múl tat, aho va tar to zott. 

De ad dig, va la hány szor meg szó lal, a múlt és az 
em lé ke zés irá nyít ja sza vait, s a jö vô jé re csak egyet -
len for ma li zált ké ré se van: szám ûz zék45 ôt fiával. 
Min den más rep li ká ja a múlt ból jön és a múlt ról 
em lé ke zik: Pyr rhus nak felem le ge ti, hogy „Hek tor 
ha lá lá tól hal ha tat lan atyád: / Fegy ve rei csak az ô 
vé ré tôl ra gyog nak, / S két hôs hír ne ve csak az, hogy 
egy nôt zo kog tat.” (I/4.) Her mi o nét em lé kez te ti 
arra, hogy any ját, He le nét Tró ja be fo gad ta,46 és a 
túlélô ke ser ve for máz za kép pé a múl tat. Andro -
maché min den je le ne te ké pek, erô sza kos és vé res 
ké pek fel mu ta tá sá ból áll. 

 
Lát tam hal ni apám; az iz zó fa la kat; 
Lát tam, ször nyû vé get hogy ért egész csa lá dom; 
Vér zô fér jem por ban hur col va bok ron-ár kon;47 
 

Majd a kö vet ke zô je lent ben Ke phi sis nek: 
 
Fe lejt sem a ha lott Hek tort, a te me tet lent, 
Amint Tró ja kö rül por ban hur col va fet reng? 
Fe lejt sem Pri a most, ki lá bam nál he vert, 
Vé ré vel fest ve az ol tárt, amit ölelt? 
Gon dold, gon dold csak át azt a ke gyet len éjet, 
Amely egész né pünk szá má ra örök éj lett, 
Kép zeld el Pyr rhust, lásd föl ra gyo gó sze mét, 
Hogy égô ter meink fé nyé be épp be lép, 
S le szúrt test vé reim közt utat tör ve-vág va 
Vér le pet ten tü zel még iszo nyúbb csa tá ra. 
Halld: a gyô zô ri kolt, hal dok ló hogy si kolt, 
Ki láng ba fúl s ki nek vé re vas tól ki folyt. 
S kép zeld And ro ma chét az ész bon tó özön ben.48 
 

Andromaché so sem sza ba dul a ké pek tôl, min den 
meg szó la lá sát be lô lük in dít ja, s az em lé ke zés im -
pe ra ti vu sza ural ja be szé dét. Andromaché nem köt -
het komp ro misszu mot, mert nem nô ként áll Pyr -
rhus elôtt, ami re bio ló giai stá tusz ból egyéb ként kö -
vet kez tet het nénk, ha nem há rom fér fi, Pri a mus, 
Hek tor és Asty a nax há rom ge ne rá ció ja meg tes te sí -
tô je ként. Nem vé let len, hogy Andromaché kül se -
jé rôl, eset le ges szép sé gé rôl, vonz ere jé rôl sem mit 

42 OC 1338. 
43 I/1. ÖD 133. 
44 I/4. Pyr rhus And ro ma ché hoz: „Ke res tél? Ho gyan? En gem?”, II/4. Andromaché Her mi o né hoz: „Asszo nyom, futsz elô -

lem?”, III/6. Andromaché Pyr rhus hoz: „Ah! Uram, mit te szel?! Állj meg! Utad ho vá visz?” 
45 Andromaché Pyr rhus nak: „Uram: szá mü ze tés kell a sí ró anyá nak. / El hagy va a gö rög föl det, sôt té ge det, / Hadd rejt sem 

fiamat, si ras sam fér je met.” I/4. És Her mi o né nak: „Hadd rejt sem, hadd vi gyem el el ha gya tott szi get re.” III/4. 
46 Andromaché Her mi o né nak: „A mord tró jaiak anyád meg fe nye get ték, / Én meg nyer tem ne ki Hek to rom tá ma szát.” III/4. 
47 III/6. ÖD. 164. 
48 III/7. ÖD. 167.
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sem tu dunk, s így nem a tes te, ha nem a te kin te te 
tart ja fog va Pyr rhust. A te kin tet vonz za a gyôz test, 
aki nek nem a nôt, ha nem há rom fér fit kell le gyôz -
nie, vagyis ma gáé vá ten nie. „Ó, fér jem ham vai! 
Apám! Tró jai ár nyak! Ó, fiam…” III/8. – így ve szi 
sor ba Andromaché a be szé dét irá nyí tó fér fiakat, s 
dönt sa ját ha lá lá ról. 

Andromaché ural ja az idôt is, Racine eb ben a 
tra gé diá ban kez di el a je len pil la na tá nak ki ter jesz -
té sét a tel jes já ték idô re szét fe szí te ni, s így az idô, a 
„megelô zô megol dás” az itt- lét re kon cent rá ló dik.49 
Orestes gyil kos sá ga és Andromaché há zas sá ga kap -
csol ja össze a múl tat és a je lent. A felej tés és az em -
lé ke zés vi ha ros je le ne tei után az egyet len túlélô, a 
mind vé gig a múlt ér té keit meg tar tó, az em lé ke zés 
fo lya ma tá ra tá masz ko dó Andromaché lép a trónra. 
A má so dik ge ne rá ció ki pusz tult, az apai ér té ke ket 
meg ta ga dó Pyr rhust megöli az Ore stes- kö rü li gö -
rög csa pat, az Aga mem nón- sarj megôrül, me ne kíti 
Py la des, Hermione pe dig Pyr rhus tes tén lesz ön -
gyil kos, így egye sül ve ve le, mi ként nyolc je le net tel 
ko ráb ban meg jó sol ta: 

 
Át dö föm a szí vet, me lyet nem ér tem el, 
s vér áz tat ta ke zem, mellyel lé tem kiol tom, 
ha nem akar ja is, hoz zá kö ti sor som.50 
 

A tra gé dia há rom száz éves tör té ne tét az el sô si ke -
rek do mi nán san ala kí tot ták. Az el sô be mu ta tó dísz -
le te, mint az H!tel de Bo ur go gne gaz da sá gi fel jegy -
zé sei bôl tud juk,51 osz lo pok kal dí szí tett-je lölt pa lota 
volt, a hát tér ben ten ger és ha jók. A ten ger közel sé -
ge, Orestes ér ke zé se és majd sie tôs tá vo zá sa eb ben 
a megol dás ban a fo lya ma tos ké szen lét re irá nyít ja fi -
gyel mün ket. Áll az idô.52 Az in for má ciós tech no ló -
gia szín há zi ap pa rá tu sa fe lôl ne he zen ért he tô, hogy 
a XVI I. szá za di szín há zi si ke rek és bu ká sok bo nyo -
lult há ló za ta int ri kák és fo lya ma tos po zí ció je lö lé sek 
rend jé ben ala kult, hogy min den meg je lent tra gé -
diá ra, egy-egy tá mo ga tott és az ud var ál tal meg sze -
re tett elôadás ra le ve lek, fel jegy zé sek, sôt da ra bok 
so ra vá la szolt. Ezek az arc hí vum ban sza po ro dó do -

ku men tu mok nem csak a ke let ke zés tör té ne te ket 
pon to sít ják, de az ér tel me zé sek ala ku lá sát is. 

Charles Per rault az Andromaché si ke rét a be mu -
ta tó után har minc év vel Cor neille Cid jé hez mé ri. 
Ilyen si ker mé re tei ben azért volt több is, de ha tá -
sá ban ennyi re bot rá nyos egy sem.53 A kor tár sak 
leg töb bet a tra gi kus di lem ma fo gal mát em le get ték: 
mér le gel he ti-e egy ural ko dó nô, hogy a csa lád ját a 
sze me lát tá ra bru tá li san ki vég zô ki rály hoz hoz zá -
men jen, akár csak ak kor, ha gyer me ke éle te a tét. 
Egy her ceg nô to vább ra is sze ret he ti-e azt a fér fit, 
aki megöl te ap ját? 

A Cid ben az a tra gi kus di lem ma, te hát az a szép, 
hogy Xi mé na vé gig azt sze re ti, akit nem sza bad. 
Ximé na ha lá lát kö ve te li sze rel mé nek, míg Rod rigue 
az éle tét ad ná sze rel méért, s vár ja, hogy el ve gyék 
tô le. A kí ná lat és a felajánl ko zás rit mi zá lá sa és sú -
lya azért meg mu tat ja a Cid és az Andromaché kö -
zött el telt har minc év ese mé nyeit. And ro ma ché-
 ban az a szép, hogy az öz vegy tel je sen egye dül van, 
s a ha lott sze re lem mel lett egye dül dönt. Gyil kos -
ság, ön gyil kos ság, kín zás és ter ror jel zik Racine-nál 
a sze rel met kí sé rô je gye ket, itt je le nik meg iga zán 
az a ke gyet len ség, ami miatt Ro land Bar thes54 ke -
gyet len, cru el Racine-ról ír, hi szen a tra gi- ko mé dia 
mû fa já ból ala kult cor neille-i gá láns tra gé diák so ra 
után a mo no li ti kus pszi cho lo gi zá lás te rü le tét el fog -
lal va Racine a jó kat áb rá zol ta a rosszak drá mai po -
zí ció já ban. Racine-nál egy hôs nô buz dí tá sá ra öl 
meg egy hôs egy má si kat. Nem po li ti kai okok ból, 
ha nem szen ve dély bôl. A ke gyet len ség és a ha rag 
már nem a ször nyek és az is te nek sa ját ja, ha nem 
a hô sö ké, s ez bot rányt és si kert ho zott. 

Az Andromaché bot rá nya Pyr rhus fe lôl ért he tô 
ma a leg job ban: két per szo názs dra ma ti kus le he -
tô sé gei ke ve red nek ben ne: a gá láns tra gé diák sze -
rel mi szen ve dé lye és a hô si tra gé diák har cias kö te -
les sé ge. A be mu ta tó kö rü li le ve le zé sek55 és re torikai 
játsz mák ar ra irá nyít ják fi gyel mü ket, hogy Pyr rhus 
és Orestes vad sá gát so kan hiá nyol ták, s nem  csak 
azért, mert a mi to ló giai sze rep ér tel me zé sek vad és 
vé res Pyr rhust és Ore stest kö ve tel tek, ha nem a be -

49 A hei deg ge ri itt- lét fo gal má hoz és a „Da sein zum Tod” racine-i hasz ná la tá hoz lásd Alf red Bon zon: Racine et Hei deg ger. 
Paris. Libr. A. G. Ni zet, 1995. 84. 

50 IV/3. ÖD 175. 
51 Vö. 38. jegy zet. Ra y mond Pi card: No u ve au Cor pus Ra ci ni a num. Re cu eil – in ven ta i re des tex tes et do cu ments du XVI I. 

siècle con cer nant Je an Racine. Pa ris, ed. du Cent re Na ti o nal de la Re cher che Scien tifique, 1976. 24. 
52 Da vid Mas kell: Racine. A The at ri cal Re a ding. Ox ford, Cla ren don Press. 1991. 21. 
53 OC 1318. 
54 Ro land Bar thes i. m. 
55 OC 257–298.
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mu ta tót megelô zô hó na pok ban si kert ara tott egy 
szín há zi elôadás, a Cor neille-fé le At ti la, a hu nok ki -
rá lya,56 mely ben egy ren des, ha rag vó, fé lel me tes 
hôs, egy ke le ti Pyr rhus je lent meg a né zôk elôtt. 
Ezt a sze re pet Montfleu ry ját szot ta, s bi zony az 
H!tel de Bo ur go gne- ban Racine pár hó nap pal ké -
sôbb rá osz tot ta Orestes sze re pét is. A két ala kí tás 
kü lönb sé ge a XVI I. szá zad ban még nem a szí né szi 
já ték nyelv össze tett sé gét mu tat ta, ha nem a hi bás 
sze rep szer ke ze tet. És ez a to pi kus tu dás élt to vább 
a sze rep ér tel me zé sek ben. Orestes min den re konst -
ruál ha tó elôadás ban, egé szen az utol só év ti ze de -
kig, erôs, nagy, fé lel me tes ural ko dó, ere je és ko ra 
tel jé ben lé vô fér fi volt. Ér tel me zé sünk sze rint a tra -
gé diát si ker re vi vô Montfleu ry- nek57 kö szön he tôen. 

Voltaire, Le co uv reur58 rend re to vább vit te a nagy 
és ha tal mas, fi zi kai meg je le né sé ben is dör ge del mes 
ural ko dói ap pa ren ci át, s megerô sí tik, hogy az ala -
kí tás tör té ne tek olyan ha gyo mányt for máz nak a szö -
veg kö ré, olyan em lé ke zet- no tá ci ót, mely a já ték 
me cha niz mu sai ban, a szín há zi mû kö dés ben örök -
lô dik, s nem a szö veg kiadá sok ban. 

A be mu ta tón, 1667. no vem ber 18-án And ro -
ma chét Mlle Du Parc ját szot ta har minc négy, Pyr -
rhust Flo ri dor öt ven ki lenc, Her mi o nét Mlle Des 
Oeil lets negy ven hat, Ore stest Montfleu ry hat van 
éve sen.59 Az elôadás le gen dás, szo kat lan és vá ratlan 
si ke ré hez két, a szín ház mû vé sze ten és a drá mai ke -
re te ken kí vül esô „mé dia” ese mény já rult hoz zá. Az 
egyik ma ga Du Parc, aki a szer zô iránt ér zett, s még 
tit kolt kap cso la ta miatt hagy ta ott Mo lière szín há -
zát, s ját szott tra gé diát. S a le gen da ala ku lás hoz hoz -
zá já rult ko rai ha lá la. Tit kolt, il le gá lis abor tusz ban 
halt meg, tit kolt sze rel mé tôl, Racine-tól ter he sen. 

Az Andromaché elô a dá stör té ne té hez még egy ha -
lál tár sul, Montfleu ry ha lá la. 1667. de cem ber kö -
ze pén Montfleu ry Ore stest ala kít va halt meg, s min -
den ki tud ta,60 hogy a sze rep öl te meg. Orestes ro -
ha mai, lá to má sa, in du la ta, áju lá sa he ten te több ször 
túl nagy meg ter he lést je len tett. Louis Jo u vet két -
száz öt ven év vel ké sôbb lát ta ját sza ni eb ben a sze -
rep ben Mo u net- Sullyt (1873), s elem zé sé ben azt 

ír ta,61 hogy az ôrü let áb rá zo lá sát vo ká lis megol dá -
sok kal ér te el a nagy szí nész. Hol nagy te nor ként 
ját szott, hol visszaért a mély sé gek be. 

A két ha lál az elôadá sok re cep ció tör té ne tét for -
mál ta, s szin te rög zí tet te Orestes élet ko rát. A szere -
pet fel vál la ló szí né szek élet ko rá ból tud juk, mi ként 
lett Orestes és így Pyr rhus is idô sebb And ro ma ché -
nál. Mindez a szö veg kiadá sok fi lo ló gi ai bázi sá ba 
ugyan nem lép he tett be, hi szen Racine tra gé dia szö -
ve gé ben sem mi se hol sem mi vel nem in do kol ja 
Andromaché és Pyr rhus és Hermione és Orestes 
élet ko rát egyet len, nyo ma té ko san han goz ta tott idô -
je lö lé sen kí vül: egy év vel va gyunk a tró jai há bo rú 
után. De jól lát juk, hogy az elôadás ha gyo má nya a 
sze rep ér tel me zé sek ben örö kí ti a szí nészt, an nak fi -
zi kai je gyeit, hang ját, moz gá sát. Pyr rhus fi gu rá já -
ban jól kö vet he tô az idô sebb, ta pasz tal tabb, fé lel -
me tes har cos fi gu rá ja. „Con for mis me au da cie ux”,62 
vak me rô al kal maz ko dás jel lem zi Racine-t, a né zôk -
nek va ló tel jes meg fe le lés, ír ják ró la a kor tár sak. 
Pe dig Pyr rhus gye rek, egy éve öl te meg Hek tort 
apja nyi lá val. Alig le het több ti zen öt éves nél. 

An to i ne Vitez 1971-es And ro ma ché- ren de zé se63 
és elem zé se in dí tot ta el a het ve nes évek ben az új -
ra ját szás olyan szé riáit, mely a Racine-szö veg és a 
kor tár si szín há zi hely zet egy más ra ve tí té sé vel a ha -
lott szín ház és a ha lott mû vé szet he lyett az ak ti vis -
ta, ak tív és kö zös sé gi al ko tást hely ze te elô tér be. 
Vitez a Ci té Uni ver si ta i re Grand Théâtre- já ban talán 
öt mé ter su ga rú, fe hér kör ben ját szat ta az elôadást 
egy lét rá val, egy asz tal lal és két szék kel. Ut cai ru -
há ban, nad rág ban-pó ló ban, hogy a já té kos test kor -
po ra li tá sa do mi nál jon. Vitez min den sze re pet 
össze vont, s min den ki min den sze re pet ját szott is. 
A sze rep össze vo ná sok je le ne ten ként vál to zó Ore -
stest, Her mi o nét, And ro ma chét és Pyr rhust mu tat -
tak, s ép pen a sze re pek cse ré je, s e cse re rit mi zá lá -
sa fe szí tett az elôadás ra egy kü lö nös, egy re gyor su -
ló rit must. Míg az el sô fel vo nás ban csak a bi zal mas 
sze re pét von ták össze, s a má so dik fel vo ná sig pél -
dául Pyr rhus szí né sze ál lan dó, ad dig a har ma dik -
tól je len tôs sze rep cse ré ket kö ve tünk, a ne gye dik -

56 1667. már ciu sá ban mu tat ta be Mo lière a Pa la is Ro y al ban. 
57 Mo lière a Versailles-i rög tön zés ben ír ró la – nagy ki rály kell. 
58 Je an Ro hou: Je an Racine – And ro ma qu e. Pa ris, Pres ses Uni ver si ta i res de Fran ce, 2000. 102–106. 
59 Ge or ges Fo re stier: Je an Racine, Pa ris, Gal li mard, 2006. 306. 
60 A for rá sok fô ként Ro bi net-t idé zik. Fo re stier i. m. 866. 
61 Louis Jo u vet: Tra gé die clas si que et théâtre du XIX. siècle, Pa ris, Flam ma ri on. 1954. 
62 OC 1320. 
63 De ni se Bis cos: An to i ne Vitez à la ren cont re du tex te. In: Jac qu e lin Jac qu ot (ed.): Les vo ies de la cré a ti on théâtra le VI. Pa -

ris, Éd. du Cent re Na ti o nal de la Re cher che Scien tifique, 1978. 198–233.
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ben pe dig min den je le net ben min den sze re pet más 
ját szik. S az utol só fel vo nás a gyil kos ság és a ha lál, 
a ko ro ná zás és a ter ve zett es kü vô ké pé vel is mét a 
le las sult, ha gyo má nyos egy sze rep egy szí nész já -
ték mó dot mû köd te ti.64 

Ezt a sze rep cse rés rit must Vitez az zal erô sí ti, 
hogy a kez dést vég te le nül le las sít ja, hi szen Racine 
Andromaché cí mû drá má já nak kez dé sét, Orestes 
hely zet is mer te tô, rend kí vül ér zel mes és ér zé ki 
nagy mo no lóg ját (38–100 sor) együtt ol vas sák fel. 
A pa pír ral a kéz ben a szín pa don ál ló, fron tá li san a 
né zôk höz be szé lô-ol va só szí né szek ké pe elin dít ja 
a kö zös ség ben va ló (ideig le nes) lé te zés sze re pét a 
né zôk ben, s az elôadás vé gén Vitez ezt új ra megidé -
zi, hi szen az elájult Ore stést az összes szí nész, 
(s nem az összes sze rep) he lye zi biz ton ság ba.65 

Vitez 1971-ben a kö zös sé gi em lé ke zés moz gó -
sí tá sá ra beil lesz ti (sok ven dég szö veg mel lé) pél dául 
Ara gon And ro ma ché- ver sét „Ore ste ai me Hermione 
qui ai me Pyr rhus qui / ai me And ro ma que qui aime 
Hec tor qui est mort.”,66 s az idé ze tek nem csak 
Racine tör té ne tét re la ti vi zál ják, ha nem a kor tól való 

tá vol sá gun kat is hu má nu sab bá, be lát ha tó vá te szi. 
A sze rep ket tô zés, hár ma zás má sik fo lya ma ta is a 
kö zös ség felis me ré sét pro vo kál ja, hogy Andro -
maché (s bár mely sze rep) a miénk is le het. Andro -
maché múlt idé zô mo no lóg ját (926–946) hár man 
mond ják, meg sok szo roz va Andromaché alak ját, 
aki, mint lát tuk ap ja, apó sa, fér je és fia he lyett is 
áll. Egyi kük a lét rá ról lóg fej jel le fe lé,67 má si kuk 
imá ra tér del fej jel a föld re ha jol va, har ma di kuk 
szem ben áll a né zôk kel.68 

Vitez jegy ze tei bôl tud juk, mennyi re be fo lyá solta 
ôt a Li ving The at re An ti go ne- be mu ta tó ja,69 me lyet 
1968-ban Avi gnon- ban ját szot tak. Ju dith Ma li na 
és Ju lian Beck sza ba don kö vet te Brecht-a dap tá ció -
ját, s ez az elôadás a nar rá ció el csúsz ta tá sá val s a 
szö veg lét re hoz ta ké pek transz po zí ció já val kü lön -
le ges rit must és sza bad szín pa di ér tel me zést kí nált. 
A gesz tu sok is mét lô dé se és sze rep-füg get len hasz -
ná la ta is Li ving -i dé zet, s így mind az azo no su lás, 
mind a sze rep fel vé tel el vesz ti a já ték ha gyo mány -
ban be töl tött sze re pét, s mi ként Vitez ír ja, nem ma -
rad más, csak Racine.70

64 De ni se Bis cos: i. m. 211. Tab le au des per mu ta ti ons 
65 De ni se Bis cos: i. m. 232. 
66 [Orestes sze re ti Her mi o nét, aki sze re ti Pyr rhust, aki sze re ti And ro ma chét, aki sze re ti Hek tort, aki ha lott.] és to váb bi rész -

le te ket a Mont reur cik lus ból. L. A.: Les Poètes: Pa ris, Gal li mard po é sie, (1969), 1976. 107–108. 
67 Vitez elôadá sá nak mes te ri re konst ruk ció ját ké szí tet te el An ne-F rançoi se Ben ha mo u. In. La mi se en scène de Racine de 

Co pe au (1937) à Vitez (1981). Thèse po ur le doc to rat de II I. cyc le. In sti tut d’Étu des Théâtra les, 1983. To me IV. pho to 
61–74. 

68 De ni se Bis cos: i. m. 213. Kép. 
69 An to i ne Vitez: Sur And ro ma qu e. In. Na tha lie Lé ger (ed.): An to i ne Vitez. Pa ris, Ac tes- Sud Pa piers, 2006. 47–52. 
70 De ni se Bis cos: i. m. 263.
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