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A MÁRTIR

A Kis színház számára lefordítottam Corneille "keresztény tragédiáját", a
Polyeucte-öt, (A színház céljaira a mű alcímét tettem meg .,(:íműl.)

A Polyeucte 1640-ben, abban a nevezetes esztendőben kerűlt színre, amikor
a Cid körűl támadt kavarodástól elkedvetlenedett szerző, három esztendei hall
gatás után, egyszerre három remekművel lepte meg a világot. (A másik kettő:

Horace és Cinna.)
Mínthogy Aristoteles óvta a szerzőket a túlságosan tökéletes hősöktől:

az új-klasszikus kor kezdetén vitás volt, vajjon szentekből, vértanukból lehet-e
tragíkus hőst csinálni? Corneille is foglalkozik ezzel a kérdéssel darabja
kritikai elemzésében (Examen) és elődeire (Buchanan, Heinsius, Cestius) hivat
kozik. Nem említi kortársait, akik néhány évvel előtte írtak tragédiát szeritekről
(Baro-t és Du Ryer-t). - Hat esztendővel a Polyeucte után ismét hasonló
tárgyat dolgozott fel Corneille barátja, Rotrou (Saint Genest. Ez a tárgy született
újjá a magyar színpadon, Hevesi Sándor Császár és komédiás-ábanl.,

Mindezek a példák nem döntik meg Aristoteles igazát. A szent, a vértanu
nem tökéletes drámai hős, mert lelkében nem folyik küzdelem: kétség és
habozás nélkül, sőt vágyakozva készül a mártírságra. A külső világgal vívott
küzdelme is csak látszólagos. Nem győzní kíván, hanem meghalní.

Polyeucte-nek, a III. századbeli örmény mártírnak Surius Vitae Sancto
rum-ában talált egyszerű legendáját Corneille azzal gazdágította, hogy kitalált
egy történetet, amelynek hőse Pauline, Polyeucte ifjú felesége. Ez a vérbeli
Corneille-hősnő másba volt szerelmes, a szegénysorsú, vitéz Severusba. Apja
parancsára ment Polyeucte-höz, az örmény nemesség vezéréhez, amikor apja
Orményország kormányzója lett és helyzetét akarta ezzel a házassággal meg
szilárdítani. (Az apa, Félix, a maga ravasz, félénk és önző gondolkozásával,
szinte vígjátéki eleme a tragédiának. Aműfajoknak ez a keveredése még tipikus
az ifjú Corneille korában.)

Magával Polyeucte-tel mindössze ennyi történik: Megkeresztelkedik, mert
barátja, Néarque, meggyőzte a keresztény hít ígazságáról - helyesebben,
mert az isteni kegyelem megszállotta. (Corneille egészen a jansenisták szelle
mében gondolkozik a kegyelemről.) Már a keresztelés órájában elhatározza,
hogy mártirrá lesz: egy ünnepi áldozat alkalmával összerombolja a pogány
bálványokat. (Alább azt a jelenetet mutatom be, amelyben ezt ai elhatározását
közli barátjával s azt is magával ragadja). Tettéért kegyelmet kaphatna, ha
megtagadja hitét. Erre nem hajlandó. Boldogan szenvedi el a mártíriumot.

. Drámává ezt a történetet Pauline alakja. és sorsa teszi. Pauline lelkében a
leány engedelmessége és az asszony kötelességtudása olyan szenvedéllyé válik,
amely a szerelmet - ha le nem győzi - mindenesetre elfojtja Severussal és
helyettesíti férjével szemben. A halottnak hitt Severus él és diadala teljében
jön Pauline-ért. Csak itt tudja meg, hogy ímádottja férjhezment. Bármennyíre
lesujtja ez: megérti ő is, hogy kötelességét tudó, hírnevére vigyázó leány mást
nem tehetett. Nagylelkübb annál, semhogy Polyeucte halálos bűnét fel akarná
használni: Pauline kérésére még kegyelmet is akar szerezni neki. A kegyelemnek
két akadálya van: Polyeucte hajthatatlansága és Félix gyáva önzése. Ö fél
Severus bosszújától és szívesen reláldozná vejét egy még hatalmasabb vő

kedvéért. Polyeucte egymásnak szánja a két szerelmest, de Pauline sohasem
tudna feleségül menni valakihez, akinek, bár akaratlanul, része van férje halálá
ban. Végignézi Polyeucte mártíriumát s ez a látvány (helyesebben ismét: az
égi kegyelem) megtéríti. Követni akarja férjét a vértanu-halálba, A csoda
(drámai szempontból kevésbbé helyesen) megtörténik Félix-szel is. A már-
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tíríúmok sorát azonban lezárja Severus liberális gondolkozása. Decius császar
megmentőjeés kegyeltje egész hatalmát latba készül vetni, hogy a keresztények
üldözését megszüntesse.

A Pauline lélektanilag érdekes történetével bonyolított mese romantikus
költőnek sok színes jelenetre adna alkalmat. Egy nagy francia kritikus tréfából
meg is csinálta a romantikus Polyeucte szcenáríumát, keresztény katakombával,
pogány templommal, abálványdöntél;l mozgalmas tömegjelenetével,
vérpaddal stb. Mindennek természetesen nyoma sincs Corneille művében. Az
egész tragédia, Félix palotájának egy közelebbről meg nem "határozott termé
ben - Corneille szerint esetleg előcsarnokában~ játszódik le, a mozgalmas
eseményeket csak elbeszélésből tudjuk meg. A dráma színhelye, mint minden
igazi klasszikus műben: az emberi lélek; egyetlen kifejező-eszköze, minden
külső segítség nélkül: a dialógus.

Mint minden igazi klasszikus mű, a Polyeucte is mindig időszerű. A meg
győződés és a kötelességteljesítés drámája: akár ne isérdekelje az olvasót
vagy a nézőt: miféle meggyőződésről, miféle kötelességről van szó, A meg
alkuvó Félixek tömegeivel szemben diadalmas fényben sugároztatja a meg
alkuvást nem ismerő, ritka Polyeucte-ök és Pauline-ok alakját.

Az itt következő mutatvány a második felvonás hatodik (utolsó) jelenete.
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Hová mégy?
A templomba kell sietnem.

Hol áldozatra készül a hitetlen?
Keresztény lettél: még emlékszel-e?
Ki azzá tettél: gondolsz-é vele?
Gyűlölöm az ál-istent.

Én útálom.
Tisztelni bűn.

. Még rosszabbnak találom.
Fuss hát oltáruktól. '

Felforgatom
És vesszek ott. ha le nem ronthatom.
Jerünk. Néarque! Szemük elé kiállván.
Lássák meg, kik vagyunk s mily szenny a bálvány;
Meg kell tennünk, így várja ezt az ég:
Teljesítem, mit ígértem. ma még.
Istennek hála, akit megismertem,
Az alkalmat, hogy ily hamar megnyertem.
Hogy nékem' már koszorút készített.
Megpróbálván a rám 'leszállt hitet.
Ö, vess e túlzott buzgalomra féket!
Ki Istent tiszteli, nem lát mértéket.
Halálba mégy! -

, Azt érte szomjazom.
S ha gyöngül szíved?

O lesz támaszom.
Vesztedbe O nem kényszerít rohanni.
Onként halok: az érdem százszorannyi.
Készülni ré s eltűrni sem kevés.
Fel nem ajánlva fáj a szenvedés.
De a templomban biztos a halál ma.
De az égben már készen vár a pálma.
Szent élettel kell megszolgálni azt.
Ha élek, bűnöm tőle elszakaszt.
Mért kockáztassam,mit megad halálom?
Az égbe visz: keménynek nem találom.
Keresztény lettem, szívből, igazán:
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Hitem, mit elnyertem, tettet kiván.
Ki gyáván megfut: halott a hit abban.
Életeddel szolgálhatsz'hatékonyabban:
Védd meg a nyájat, niely imádja Öt.
Halálom önt beléjük több erőt.

Igy vonz a sír hát?
S téged így az élet?

Nem titkolom: nyomodba lépni félek:
Hátha kínoznak s megadom magam?
Nem fél bukástól, ki jár biztosan:
Erejében, ha kell, az Úr részeltet.
Ha ettől félsz: már megtagadta lelked;
Ha ez lehet: hitedben kétkedel.
Ki nem fél, magát magasztalja fel.
Kegyében bízom, nem gyarló szívemben.
Dehát én bíztatlak és nem te eng.em?
Mért e hídegség?

A halál előtt

Félt Isten is.
S .meghalt. Kövessük őt:

Bálványok romján álljon néki oltár.
Áldozz fel - emlékezem még, hogyan szóltál 
Asszonyt, vagyont és rangot kedveért,
S dicsőségére minden cseppnyi vért.
A tiszta, teljes szeretet mivé lett,
Mit nékem kívántál - s most én tenéked?·
Nem fájlalod - ha él szívedbe' még 
Hogy új keresztény nálad jobban ég?
Most kereszteltek, s az Úr kegyelmével
Vagy telve, 'mit bűn nem gyengített még el:
Egészen hat még, mert egészen él,
Lehetetlennek lángja mitse vél.
En nem vagyok már ily méltó a kegyre:
Ezernyi bűn gyöngíti bennem egyre,
S nagy tettre bírni lelkem' oly nehéz,
Hogy lehetőnek immár mitse néz..
A tettet gyöngén,gyáván kerülöm meg:
Ez büntetése sok silény tbűnömnek,

De Isten, aki el nem hágy sosem,
A te példáddal ád erőt nekem.

Jerünk, Polyeuctel Szemük elé állván,
Lássák meg, kik vagyunk, s mily szenny a bálvány:
Adjak példát én, kínt viselve el,
Miként te, éltedet ajánlva fel.
Az ég küldötte ezt a lelkességet:
Orömkönnyek közt ismerlek fel téged!
Tovább ne késsünk; kész az áldozat;
Az igaz Istennek tőrünk utat;
Lábaink a -bohó .víllámra lépnek,
Amit redves fa nyujt e balga népnek;
Felnyitjuk vak, balsors-tűrő szeméti
Kő- és érc-istenséget zúzva szét;
E szent hevülésért éltünket adjuk..
Ha Isten győz, a többit Örá hagyjuk.
Dicsőségét míndenkí lássa hát,
Mi meg - tegyük az Ö akaratát!
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