
Rónay György:

RACINE

Párizsban 1670 késő őszéln nyolc napon belül két aa:0110IS tárgyú
ezíndarabot mutattak be. Mindkettő Titus római ClSá5zár és Bérenice
palesztinai királynő szerelméröl szólt. Az egyiket. éli .. Béríníce' címút
Racine írta. a másikat. éli ..Tite et Béréníce'I-t Corneille. Amazt novem'"
her 21~én játszotta először a ..Hötel de Bourgo9ne" királyi társulata:
emezt: egy héttel később Molíere-ék, éli kírály k.omédiásai vitték színre.
A közönség kora legnagyobb drám.aköltőinek versenqésébers gyönyör-
kOdhetett. .

1670~ben Racine harmincegy éves. Corneille hatvél:11lttégy. Amikor
corneille a ..Cíd't-del döntő siker:ét aratja. Racine még meg sem szűle

'tett. Corneille fénykora az ö kisded éveire esik: egy esztendős, amikor
a ..Horace" és a ..Cínna"• négy: amikor a ..Polyeucte" és a ..Pompejus
halála" színrekerül, 1670~ben Corneille már mélyen pályája lejtőj~n jár.
Racine viszont ekkor éli azt a remekműveket: termő delelőjét. mely az:
..Andromaque't-tö! a ..Phedre..~ig. 1667~től 1677~ig. tíz kerek esztendőn

át tart anélkül. hogy ragyogását akár csak futó borulat is n:jegzav~"

Egyenlőtlen .ellenfelek: hanyatló mester és ereje teljében lévő at
kotó állnak szemben egymással 1670~ben; s a:ligha követhetnénk el na;
gyobb igazságtalanságot Corneille irálnt. mínt hogyha a két Bélrénicé~.

dráma egybevetése alapján próbálnők megállapítani költőik értéké!: ~
Iangját. Ám ha erre nem is alkalmas: a két művész sajátos világát,
szemléletét, pszdchológiájá,t illetően kétségkívül tanulságos ez a kínál
kozó összehasonlítás. Racine ugyanis szigorú dramaturgiai elveit sehol
sem érvényesítette oly végletesen. minlt éppen a ..Bérénice'I-ben: a ..TiJt'e
et Béréníce" pedig, mint fáradt öregkori alkotás. melyben már inkább
-csak a rutin müködík, nyers leplezetlenséggel tárja elénk Comeíllle sa
játos retorikaját s azt a világnézeti és lélektani gépezetet, amely a cor
neílle-í szinház cselekményét és alakjait mozgatja.

Titus és Bérénice kölcsönösen szeretík egymást: Róma törvényei
.azonban tiltják. hogy a császár idegen nőt. s ráadásul idegen királynőt
vegyen feleségül; Titus tehát lemond szerelméről, Béréníce pedig haza
tér keleti országába; Suetonius szavaival ..invitus ínvítam dímísít": .

rnagyjában ennyit mondanak a latin történetiróka szerelmí regényekben
~glehetősen szeqérry római históriának erről az epizódjáról. Eeröl van
szö, és semmivel sem többről. Racine drámájában is. Valóban sovány
tárgy öt felvonásra, - jegyezheti meg a modern néző vagy olvasó.
akinek ízlését Shakespeare és a romantika bonyolultabb cselekmény
hez. több meglepetéshez, nagyobb színpadí mozqáshoz szoktaeta. S ílyes
téle kífogást emeltek a darab ellen Racine egyes kortársai. is. főkép az
idősebbek. azok, akik közelebb filltak Corneille nemzedékéhez s azon
a színpadi irodalmon nevelkedtek. melynek legfőbb becsvágya a sok
szor érthetetle.nséqíg zsúfolt cselekmények szinrevitele volt. Segr;ais 
.,(aki 1658-OOn Cézy konstantinápolyi francia követ elbeszélése alapjan
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egy gyarló novellában ugyanazt a hárem-történetet dolgozta föl, amely
ből később Racine a ,,8ajazet" témáját merítette}, ~ Segrais például
így nyilatkozott róla; "Gest la mátlére qui marique a Racine", vaqyís
nincs ..anyaga". nincs cselekménye. 'túlságosan ösztövér a ..meséje";
S hozzátette; ..Comeille egyetlen jelenetében több az anyaq, mint Ra
cine-nak egy egész darabjában".

. . Képzelet-szegénység? Azok szerínt, akik a corneille-i ..hősi komé-
diák" világában nőttek föl. főltétlenül az; és ne feledjük el. hogy a

-Corneílle-fele "comédie héroíque" már' erősen Ieqyelmezett, erősen

klasszíctzált müfa] ahhoz a drámatípushoz képest. melyben az átlag
ízlés még a század közepéri is legfőbb kedvét lelte. s mely lényegében.
nem más. mint a gáláns lovagregény dramatizált változata. Jellemző.

hogy' a kor legnagyobb sikere is ebből a nemből való; Thomas Cor
neille-nak, a "nagy" Corneille öccsének "Timocrate" című darabja.
Nyolcvanszor adták egyfolytában. s végül a színészek annyira ráuntak,
hóqy levettéki a rnűsorról. A kúsza bonyodalom lényeqe, hogy Timo
cratc krétai király Cléomene vándor lovag neve alatt él az arqosi ki
rálynő udvarában. A királykisasszony szerelrnes Cléomene-ba, viszont
gyűlöli Timocrate-ot, akit nem ismer; ráadásul a krétaí sereg meg tá
madja ,. Argast sa királynő fölszólítja Cléomene-t, védje meg őket Ti
mocrate, vagyis önmaga ellenében. Amit a szerelmcs hős meg is tesz.
meqverve a tulajdon hadait. hogy azután különféie újabb viszontagsá
gok után mint kérő térjen vissza Argosba. Elképzelhető. mily szegénye
seknek találhatták Racine műveit, akik a "Timocrate"-ért. vagy Quinault
nem kevésbbé zsúfolt és képtelen meséjű, szintén személy- és névcseré
ken alapulótraqikornédiáiért lelkesedtek. Megállapították róla, hogy nincs
fantáziája.
. Racine azonban egészen másban látta a fantázia feladatát. mint ab
ban, hogy váratlan fardulatokat és áqboqas történeteket eszel jen ki. Az ő
;,szegénysége" tudatos állásfoqlalás: egy új ars poetica érvényesítése.
·,'.Tragédiában csak a valószerűség hat - írja; - és mi valószerűsége
van annak, hogy egyetlen napo? .az események akkora tömege történjék.
amekkora több hét alatt is csak alig történhetik meg? Egyesek úgy vélik.
ez az egyszerűség képzelethiány jele. Elfelejtik, hogy az események zsú
folása mindig olyan költők menedéke volt. akik tehetségükben sem elég
bőseget nem éreztek ahhoz. hogy Ölt fölvonáson át eqyszerű, szoros cse
Iekménnyel, a szenvedélyek hevesséqével, az érzelmek szépséqével és a
kifejezés eleqanciájával kössék le nézöíket." Ugyanilyen értelemben nyi
laJt:kozik - csak sokkal több éllel Corneille. a "malevolus veter poeta",
a rosszindulatú öreg költő felé. - ..Béréníce" előtti darabjának, a "Bri
\t~npicus:'-nak előszavában is. Hogyan tehetne eleget míndenen fönnakadó
~Irálóinak? Mi sem volna könnyebb ennél - mondja, Éppen csak a "bon
sens"_t kellene elárulnia. éppen csak a természettől kellene eltávolodnia.
;.Egyszerű. kevés anyaggal terhelt cselekmény helyett. amínőnek az egy
nap alatt lepergő bonyodalomnak lennie kell. s melyet, míközben foko
zaeosan halad kifejlete felé, csak a szereplök érdekei. érzelmei és szen
vedélyeí tartanak fönn; meg kellene tömni ugyanezt ,a, cselekményt egy
,pornó eseménnyel, melyékcsak egy hónap alatt történhetnek meg. egy
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csomó mínél valószínűtlenebb, annál meglepőbb színi fogással és véqte
ienül sok szónoklással, mikor is a' színészek éppen az ellenkezőjét mond
ják annak, amit mondaniuk kellene." Racine azonbarn a józan értelemre,
a természetre, a valószerüséqre és az an tik ok példájára hivatkozva mín
den Járulékos elemet - epizódot. színpadi fogást, deklamációt - lehánt
,á traqédíáról, hoay annál teljesebben irányithassa a figyelmet a tragikum
lényeqére. ' Attól va pillanattól fogva, hogya függöny fölmegy, hősei a
l~gkis.ebb kitérő, a legparányibb pihenő nélkül, könyörtelen következetes
seggel haladnak sorsuk beteljesedése, a drámai pusztulás felé. "Nem
lehet eléggé ügyelni - jegyzi illeg, - hogy semmi olyasmit ne vigyünk
színre. ami nem föltétlenül szükséqes."

Mí történik a "Béréníce"-ben? A szó szokványos értelmében semmi.
A három hős: Titus, Bérérace és Antiochus keleti király, Bérénice régi
imádója. Az első fölvonásban Antíochus bevallja szerelmét a királynőnek

és búcsút vesz töle. A másodikban Titus megbizonyosodik róla, hogy
Róma nem nézi jó szemmel az ídeqers nő iránti vonzalm át, elhatározza
tehát, hogy lemond szerelméröl: de szemtől-szembe állva Béréníce-szel,
habozni kezd, valósággal megfutamodik és kínzó kétségek közt hagyja
szerelrnesét. A harmadikban fölkéri Antiochust, világosítsa föl Bérernce-t
házasságuk' lehetetlenséqéröl, bírja rá őt ,a hazájába távozásra s legyen
ott védelmezője és vigasztalója. Antíochus hosszas tétovázás után vál
lalja a kűldetést, Bézéníce azonban fölháborodva elutasítja őt. A negye~

díkben megtörténik a két szerelmcs döntő találkozása: Titus a köteles
séget választja, Bérénice a halált. Az ötödikben végül a három
halálraszánt szerelmcs lemund az öngyilkosságról s vállalja sorsát: a
maqányt. '

'MiIldebben még csak nyoma sincs semmiféle külső eseménynek.
Olyan darabokban, melyek szigorúan ragaszkodnak az időegység elvé
hez - ahhoz tudniillik, hogy cselekményük ne lépje túl a huszo;nnégy
órát, "- az írónak nincs is módja, legalábbis a valószínűség alapvető tör
vényének megsértése nélkül, az érzelmek történetének keletkezésének,
fokozatos fejlődésének ábrázolására; az ilyen, drámának valóban "in me
dias res" kell kezdödníe, sőt még azon is túl: közvetlenül a katasztrófát
meqelőző órákban. Az alakok itt mind végzetüktől súlyosan lépnek elénk,
érzelmek, szenvedélyek, küzdelmek és remények terhes rnultjával a há
tuk möqött: abban a píllanatbarn szólalnak meg, amelyben sorsuk meg
érett <;! beteljesülésre. Nem ismerkednek egymással; már régen ismerik
egymást. Az ő számukra nincs többé "más" lehetőség; kölcsönösen rab
jai egymás végzetének. Bérénice sorsa Titustól függ, Antíochusé Bére
nice-től: egyetlen érdek vonul végig az eg,ész drámán. a isorsok eltéphe
tetlenül fűződnek egymásba s ezt a láncot semmiféle hatalom sem sza
kíthatja széjjel, ez az, áramkör mínden idegen elemet, minden véletlent,
mínden külsö beavatkozást kitaszít magából. Három egymáshoz láncolt
ember, akit semmi erő, irgalom, akadály meg nem menthet többé; mert
á végzet, amelynek áldozatul esnek, nem kívülük van és, nem fölöttük,
hanem bennük. Csak egy módon szabadulhatnak tőle: ha önmaguktól is
megszabadulnak. Racine hősei nem félnek a haláltól. Szembenéznek vele.
benne élnek a halál légkörében. Néha úgy fogadják, mint egymegváltó,
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irgalmas csókot. A .Béréníce" hősei életben maradnak; de ez az élet túl
van 'a halálon; meghaltak s túlélík a halálukat.

S vajjon elképzelhető-e, hogy hármuk közül valémelyiknek sikerül
megszökníe tragikuma elóI? Hogy Bérérace és Antiochus valóban egy~

másra találnak, ahogyan Titus kívánja egy píllanatra? Vagy hogy Titus
egyszer mégiscsak. vígasztalást nyer Róma egyik ífjú hölgye mellett?
Nem. ez elképzelhetetlen. Ezek a sorsok kölcsönösen meqhatározzák egy
máSt; ez a tragikus világrend nem ismer kíbúvökot,

Nem így Corneille-nál, a "Tite et Bérénice"-ben. A Racine-nál oly
szíqorűan eqységes drámai érdeket ó megosztja; vetélytársat ajándékoz
Titusnak is, Béréníce-nek is, annak testvére, Domitianus, ennek Corbulo
hadvezér hatalomvágyó lánya, Domitia személyében, s így a figyelem~

nek egyszerre két egyenrangú pár sorsára kell írányulnía: egyrészt Titu
séra és Béréníce-ére, másrészt Domd.tianuséra és Domitiáéra. Racíne-nál
a dráma elején megadott alapképlet többé nem változik; nála a cselek
mény nem a víszonyok meqváltozása, hanem a viszonyok tragikumának
beteljesedése. Béréníce Titust, Antiochus Béréntce-t épp úgy szeretí a
darab végső jelenetében, mipt ahogyaDI az elsőben szerette: nem kapcso
latuk mödosult, hanem kapcsolatuk élrzelmí tartalma: a remény vált re
ményte~é. Corneille-nál éppen ellenkezően, egy. viszonybeli elmoz
dulássalkezdődik,all'ra épül föl az egész dráma: Donntía elfordul Do
míti~U&tól és Títusnak akar a felesége lenni. Titus azonpoo Béréntce-t
szeretí, szerelménekí ügye pedig a szeriátustól függ. Domítía tehát' azért
fOllldorkodik, hogya szenáltJusial eltávolíttassa a városból vetélytársnőjét.

Domitianus viszont abban fáradozik, hogy elhárítsa az akadályokat bátyja
és a ktiIálynö házassága elói s ezzel visszanyerhesse a hűtlen DomitiM.
Közben az érdekeltek egymással is a legkülőnJfélébb és I legmeglepőbb

médokon szövetkeznek, s így az intrl:káknak olyan seövévénye áll elöl
aminő a racine-I drámában elképzelhetetlen. . '

Az is elképzelhetetlen Racine-nál, hogy a külső téllllyezók oly nyo
mós szerepet játsszanak a cselekménynek és a hősök sorsának alakulá
sában, mint Corneílle-nál. Béréntce-t például. akit annakidején Titus ha
zaküldött Palesztinába, egy mellékszereplő, Domitianus bizalmasa, Al
binus, hívja vissza titokban Rómába, hogy ezzel a császár hamvadó sze
reimét föllobbantsa és Domitiával tervezett esküvőjét fölborítsa. Igaz.
Racine "Phedre"-jában is mellékszereplö, Oenone, a dajka emeli Híppo
lyte ellen apja, Theseus előtt a bűnös szerelem vádját; csakhogy Racine
nál ezek a bizalmasok nem annyira önálló alaikbk, mint inkább megsze
mélyesítései a hős lelkében mülrödö valamely Indulatnak. erőnek, hajlern
nak s ösztönnek, vagy esetleg' szenvedélyeivel szemben az értelemnek.
Oenone tette is inkább .Phedra tette: Oenone és Phedra díalógusai is
ftIlIkább Phedra nagy benső monológja; a szenvedélyében és benső vívó
dásában agyonhajszolt Phedrában csak eqyetlen percre kell elnémulnia
az erkölcsi aggódás szavának. hogy beleegyezzék Oenone javaslatába.
illetve megtegye, amit itt Oenone tesz meg helyette. S ha egyszer. ereje
fogytán, beleegyezett a tettbe, ~(.,t.égy, amit akarsz, rádbízom mé:l.gam;
zavaromban én magam mit sem tehetek magamért"): - nem?myi~,
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mintha valóban ö maga hajtaná végre? Racíne-nál a hős mindig felelős

bizalmasa cselekedetéért. mert általa ő cselekszik (s Oenoee-relátkozva
Phedra magamagát átkozza el); Comeille-nál viszont a bizalmas több
nyire külön személy. önálló egyéniség. afféle "rt'aisonneur" a hÓ6 mellett,
mint Titus mellett FlaViaIWS, vagy cinkosa, támogatója a hősnek. mint
Domdtianusnak Albinus.

Még jellemzőbb a külsö tényezőnek ez a jelentősége Corneille-né] a
szenatus szerepeben. Racine-nál "az egész drámán könyörtelenül végig~

zeng a versek kezdetén vagy rímeiben Róma neve", - JulesLemaitre
finom észrevétele szerínt, (annyira, hogy volt elemzöle. aki mint politikai
tragédiát értékelte a ..Béreníce"-t}: a három hös sorsára valóban Róma
monumentálís árnyéka vetődik rá; mínden szó, míndee, gondolat mögött.
kimondva vagy kimondatlanul. valóban ott van Róma; de csak ott van.
mint egy árnyék. s nem szól, nem cselekszik; nem dönt. Döntenie Tiltus
nak kell. Nem ő függ Rómától; ellenkezően: Róma függ az ő döntésétől.

Hogy jelleménél fogva nem dönthet másként," mint Róma. azaz köteles
sége mellett és szerelme ellen (s hogy szerelme ellen dootene még akkor
is, ha mellette döntene ): éppen ebben. rejlík a tragikuma. Corneille-nál
viszantt a dráma döntő szavát a szenatus mondja ki azzal. hogy római.
állampolgárrá nyilvánítja Béréntce-t s ezzel megszűnteti a házassági akar
dályt közte és Titus között, A szereplők minduntalan a drámán kívülre
cselekszenek, ef'r1é a színfalak mé)gött rejlő szenátus felé; s ahogy kdfdé
irányul a tevékenységük, kívülről jön li ~gol~ is. Corneille-nál a tör
ténelem mínduntalan szívességeket tesz a drámaírónak A ..Cíd't-ben pél
dául éppen [ókor jelennek meg az arah seregek ahhoz. hogy Rodrigue
páratlan haditettel tegye jóvá, amit Chíméne apjáInak meqölésével vétetl/:;
s hogy megindokolja hirtelen éjszakai fölbukkanásakat. Corneille eleqen
dönek vélí, ha előzőleg néhány sorban utal a folyam torkolata felé ka
landozó tíz mór hajóra. Mily más Racine ..Mithridate"~jában a római
had:akJ támadása, mennyire szerves része a cselekménynek. Míthrídates
ösí ellensége Rómának; amint elénk lép. Róma győztes csapatai elöl me
nekül: féltékenyséqét a vereség csigázza magasra és megalomániás hadi
tervét Róma ellen az agg szerelmesnek e vereséqböl fakadó kisebbség
úzélse Iütí: egyik fia Róma cinkosa, s Róma nél:kül el sem indulhatna a
cselekmény, elő sem állhatna a dráma alaphelyzete: a ka testvér versen
gése holtnakhitt apjuk jegyeséért. Moníme-ért. Comeille történeti hősei

benne élnek a t~rténelemben; Rac:ine-éi személyes véqzetükbers hordoz
zák a történelmet. Ez utóbbiak végzetében egy-egy nagy történelmi píl
Ianae teljesül be: Néróban megszületik a zsarnok. Kelet elbuJdik Róma
előtt. Titusban a kötelesség legyőzi a szenvedélyt. Comeílle-nál a hős

sorsának és a történelemnek a vonala korántsem esik így egybe; nála a
dráma túlfut a történelmen; egy bi2OIlYOS porstoa, ott. ahol történelmileg
véget kellene érnie, átlendül a morális és retorikai abstrakciók világába.
Ez az a pont, ahol a corneille-i dráma miIlitegy négyzetre emelődík s ahol
a hősök meghatványozzák magukat; itt siklik át. a nemesség, nagylelkű

ség, .hősiesség trióinak, kvartettjeíoek, kvintettjeinek ze~ése közben. a
parádés tömegjelenetek apoteözís-hangulatában Corneille drámája az em
berfölömbe. az embertelenbe. Az emberiben. a pszíchíkaíban a dráma le-
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zárult, elérte megoldását; nem is folytatódhatik másutt, mint az emberin
kivül s a pszichikai irrealitásban. Rodrigue rnínden bünét jóvátette és
Chímene már éppen eléggé megmutatta, mennyível többre tartja köteles
ségét szerelménél: itt az ideje, hogyelkövetkezzék a megbékélés, Chímene
azonban még följebb csigázza akaratát és Rodrigue-nak, miután serege
ket vert meg, még egyszer meg kell vívnia, ezúttal egy nála nyilván gyen
gébb lovaggal; s ez a párbaj már emberileg is, drámailag is érdektelen,
A Horatiusok Róma képviseletében báJtrankiállnak az Alba Lonqát kép
viselő Curiatiusok ellen, noha többszörös rokonság fűzi egymáshoz öket;
a dráma ezzel elérte tetőpontját s mínden emberi érzésünkkel igazat adunk
a tömegnek és a királynak: ennek a borzalmas hármas párviadalnak már
nem szabad megtörténnie (bármi is egyébként a történelmi ígaZ6ág). Ami
a továbbiakban végbemegy, az már kívülesik az emberi érdeklődés és
részvét határain.

Hasonló a helyzet a "Tite et Béréníce't-ben is. Bármennyire kívül
ről jön is a szenátus döntése: megoldja a lényeges problémát s ezzel a
darabnaki voltaképpen vége is van, Comeille azonban megtoldja egy hősi

fináléval. .melyben Titus és Béréníce lendületes duettban, egymást és ön
magukat túllicitálva tesznek tamubizonyságot nernesséqükröl. Bérénice,
mínthoqy a szenátus döntése következtében "dicsőségén" semmi folt nem
esett, immár nyugodtan lemond Titusról; ha Róma nagylelkü volt iránta,
megmentve "dicsőségét", ő még nagylelkübb lesz Róma iránt, megmentve
Róma törvényeinek dicsőségét; amivel végeredményben ismét csak Béré
níce dicsősége növekszik. Hasonlóképpen Titus is: megajándékozza Do
mitíanust Domitia kezével s hogy ne legyen oka panaszra Domitiának
sem, aki "nem állapodhat meg, csak a legnagyobb rangban", megosztja
hatalmát, trónját és birodalmát Donutíanusszal. . S míndezt elsősorban

azért, hogy "kelettől nyugatig, a móroktól a szkítákiq T~tus és Bérénice
hírét hirdessék a népek' S hogy a történelem örök időkre megőrizze naqy
szerű ernlékezetűket". Corneille hősei arccal az utókornak fordulnak:
jÖz,ő hírüknek élnek és cselekszenek, mintegy prolongálják maqukec él

jövendöbe. Racine hőseit négy fal közé zárja a végzetes szenvedély:
négy fal közt sebzik halálra egymást és önmagukat. Corneille színpada
állandóan nyitva van a közönséq felé; hőseinek nagy akaratmutetványaí
közönségre számítanak és közönségnek szólnak. Racine színpada viszont
oly meghitt, annyira zárt, hogy - Thierry Maulnier találó szavai sze
rint - jelenlétünk egyenesen tapintatlanságna)< tűnik.

Racine drámái a lelektaní valóságban mozognak, Corneille-éi az er
kölcsi fikcióban. Azzal, ami indulat, szenvedély, azzal, ami az ember mo
rálís harmóniáját íenyeqetí, Corneille eleve szembeszegül, egyrészt az ér
telemre, másrészt egy sajátosan voluntarísztíkus értelmezésű emberi mél
tósáqra hivatkozva. Az uralkodó számára a szerelern legföljebb csak
szórakozás lehet; s úgy tekinti a szerelmct. mint sunyi merényletet, mí
helyt fölébe akar kerekedni az államérdeknek -- fogalmazza meg az
egyik jellemző corneille-i axiómát Titus bízalmasa. Flavianus. "Az én
lelkemet egyáltalán nem elégiti ki az..a nevetséges érdem hogy jól tud
szeretní. Egyedül a trón szenvedélye lehet tartósan szép, egyedül ennek
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tartozik örök' hevülettel a lélek" -- hirdeti Domitia. '"Az én rangom.
meg a tiéd számára semmi dicsősége nincs annak az izzó váqynak, hogy
meghaljunk egymásért; az ilyen szerelmes-erények nem illenek egy csá
szárhoz" - jelenti ki Bérénice. Nincs az a szenvedély, nincs ai: az ér
zelem. amelynél előbbrevaló ne volna a .Jcöteleséq". ,a híres corneille-í
.xíevoír". Csakhogy ez a ..devoír" korántsem valaminő 'erkölcsi világ
rend. követelménye; nem általános, hanem személyes. és többnyire meg
lepöen egyéni értelmezésű. Olyannyira. hogy sokszor hajlandó az általá
nos erkölcsi világrenddel szemben is érvényesülni. Chímene-nek a ..Cíd">
ben engedelmeskednie kellene a királynak; Chíméne ezzel szemben ragasz
kodik a maga külön, személyes. fiktív ..devoir'i-jához és megtagadja az en
gedelmesiSéget. Az öreg Horatius szívébem miután mind él közösséq, mind
az uralkodó föloldta fiait ..kötelességük" alól. föl kellene ébrednie az
apai szerétetnek és részvétnek; ő azonban a maga külön ..devotr'l-ja ne
vében követeli a párviadalt. amit különben fiad is határozottan vállalnak,
ugyancsak a maguk küíön ..kötelességének" nevében. A példákat tetszés
szerínt szaporíthatnók. a leqkírtvóbbig: Domitiáig. aki. mint Corbulo
lánya. apjának rangja iránti ..devoír'I-jából csak császárhoz hajlandó hoz
zámenni s e ..devoír" érdekéhen meglepö fölénnyel gázol keresztül a hű

ség és szótartás erkölcsi kivánalmain. mindig a hatalmon legfölül levőre

irányitva szerelmét s egész kis machiavellísta morált dolgozva ki magá
nak...Nén'). a halandók borzalma és rémülete is nagy hős lett volna sze
memben, ha feleségül vett volna" - vallja be az öreg Corneille megrok
kan: ízlésére jellemző naívsáqqal.

Mí határozza meg hát ezt a ..kötelességet", ha nem az általános
erkölcs törvényei? Mint a hősök félreérthetetlenül és ismételten elárul-.
ják: nem más. mint jövendő dicsőségük...gloire"-juk alapjának, ..hon
neur'l-jüknek a védelme és biztosítása; ez az ..honneur", tisztesség. bg
csület pedig nem egyéb. mint [óhírük, feddhetetlenség ük a kortársak
ítéletében. kínos és kényes kerülése annak. hogy a fönnálló társadalom
formális törvényei szerint meqszólhassák. vagy bármiért is lenézhessék
őket. Az az erő végül. mely a ..devoír'I-t az ..honneur", az ..honneur"-t
meg a ..gloíre" szolgálatába állítja és érdekében alkalmazza, az akarat:
a ..gloire"-ra irányított akarat azután habitussá keményedik. s mínt
..gőg". ..orgueil". a tipikus corneille-i hösök jellemének alapvonása.
Végső fokon ez a gépezet mozgatja Corneille egész színpadi világát.

Lehetetlen észre nem vennünk e világnézet korszerü forrásait. Az
emberi akaratnak s egyáltalán az embernek ez a túlbecsülése nyilván
nem független a jezsuita pedagógia és filozófia erősen voluntarisztikus
irányától. Corneille a [ezsuiták növendéke volt. s a voluntarízmus leg
szélsőségesebb megfogalmazása. az úgynevezett· molinizmus körül akko
riban heves viták folytak Európa-szerte, de különösen Franciaország
ban. ahol a janzenizmus a vele leghatározottabban ellentétes tételeket
hirdette. De nem független e világnézet kora nemesi társadalmának
eszményeitől sem. Corneille hősi típusaiban és drámai mechanizmusá
ban az a hanyatló. a humanizmus által transzcendenciájától megfosztott.
sztoikus elemekkel átszőtt és kollektiv gyökereitől elszakadt feudális
lovagi világ tükröződik. amely éppen ekkor éli utolsó föllobbanásait a
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Richelieu központosító tervei /ellen tanusított oppozícióban és a lovagi
regényességet s individualizmust 'még egyszer életrekeltő Fronde-ban.

Racine harminchárom esztendővel volt fiatalabb Corneille-nál. Más
világba született bele, más nemzedéknek a tagja, más ízléssel, más esz
ményekkel.

Corneille-ra il jezsuiták hatottak, Racine-ra a jezsuiták ellenlábasai.
a Port-Royal meeterei. Ezt a Port-Royal nevezetű kolostort, köréje
csoportosult "magányosait" s egyéb híveit bizonyos dogmatikai vélemé
nyek állították szembe a jezsuitákkal: elsősorban a keqyelemröl s az
emberi természetről vallott fölfogás uk. Ennek lényege az em
beri akarat és a kegyelem egymáshoz való viszonyában a kegyelem
szerepenek (a kálvinista predestináció hatása alatt való) túlságos ki
élezese. amiből egy túlságosan rigorista erkölcstan és az emberi gyen
geség túlhangsúlyozása következett. [anseníus püspök egyáltalán nem
akart semmiféle szektát vagy mozgalmat alakítani, csupán a molíníz
mussal szegezte szembe Szent Agoston egyoldalúan felfogott tanításait;
s lehet, hogy az egész janzenizmus a szakszerű teológiai viták területén
belül marad, ha egyrészt nem hivja .kí maga ellen a jezsuíták sorozatos
támadásait, másrészt nem találkozik egy mély és sürgető társadalmi
igénnyel. Ez az igény a francia polgárságból indult ki, s arra irányult.
hogy az arisztokrácia hovatovább nagyon is engedményes vallásosságá
val, meg Richelieunek és Mazarinnek a vallást az államérdek alá ren
delő polítíkájával szemben' függetlenebb, mélyebb, élményibb és szíqo
rúbb vallásos életet alakítson ki. Racine-t ebben a janzenista szellemben
nevelték a Port-Royal legkiválóbb pedagógusai. Amellett kítünöen meg
tanították görögül is.

. Görögség és janzenizmus korántsem olyan ellenkezők, mint ahogyan
első pillanatra gondolnók; .főként egy traqédiaíró számára nem azok.
Azt éli tragikus világnézetet, mellyela görög drámákban találkozott.
nemhogy cáfolták volna, hanem inkább elmélyítették s mintegy krísz
tíanízálták Racine-ban a janzenista eszmék. A janzenista vallásosság.
illetve annak emlékei, melyeket lelkéből soha nem törülhetett ki, hozzá
segitették őt ahhoz, hogya görögség vallási alapú tragikus világképét
és végzetélményét mindenestül beléhelyezze az emberi pszichébe. Az ő

tragikuma sosem a helyzetek, hanem mindig a jellemek, a szenvedélyek
tragikuma; és az Ő. szemében minden szenvedély végzetesen tragikus, 
úgy, ahogyan a görögöknél egy isten átka vagy bosszúja volt -, mert
túlságos, egész lényünket átjáró és leigázó ragaszkodás valami mulan
dóhoz, illetve azon át, éppen mert szeretjűk, önmaqunkhoz. Birni .akar
juk szerelmünk tárgyában a boldogságot, márpedig az ember számára
nincs boldogság a földön: az ember önmagában mit sem ér; szerelmével
pusztitja el szerelmét: a maga erejéből képtelen a jóra, Lényegében
igaza volt ,a nagy Arnauldnak, a janzenizmus egyik Ieqkiválóbb kép
viselőjének, aki miután Boileau kedvéért elolvasta Racine "Phedre"-jét.
így nyilatkozott róla: "Phedra jellemében nincs semmi kárhoztatni való.
mert vele a költő azt a nagy leckét adja nekünk. hogy ha korábbi vét-
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keink büntetéseként Isten magunkra és szívünk romlottságára hagy,
nincs oly véglet. melybe, bárha útáljuk is. bele ne, tévednénk,"

Racine fölfedezte - s ezt a Port-Royalnak köszönheti -. hogy az
ember végzete nem más. mint szenvedélyeL Corneille fejjel kimagasló'
hősöket és hősi erényeket vitt színre, Racine szenvedélyeík hálójában
vergődő bűnösöket; embereket. akiket egymáshoz láncol a szenvedély,
s akik igy, egymáshoz láncoltan, egyszerre zuhannak bele a szakadékba.
Valóban hasonlók az antik tragédiák ístenvertjeíhez, akiknek elméjét
az égiek megzavarták; ezek is vakok és süketek. vakon és süketen vetik
magukat végzetükbe. Kergetik egymást. mint a megszállottak "tenger
ről-tengerre vonszolva láncaíkat", mínt Orestes az "Andromaque"-ban;
s mindannyian elmondhatják Orestesszal: "Je me livre en aveugle au
destin qui m'entraine: j'aime, - vakon szolqáltatom ki magam a végzet
nek, mely elragad; szeretek." S mihelyt átadták magukat a szenvedély
nek: kilépnek az emberek közös világából a kárhozottakéba. Belefúrják
magukat szenvedélyükbe és szenvedélyük sajátos logikájába; mint a má
níákusok, rögeszméjükhöz alakitják az egész világot. Gyanútlanok; intő

jelek egész sorozata mellett .haladnak el anélkül. hogy észrevennék őket:

néha egyiket-másikat lehetetlen észre nem venniük: ilyenkor áltatni kez
dik magukat. Elszántan hajszolják áldozatukat: Pyrrhus Andromaque-ct,
Hermine Pyrrhust, Orestes . Hermíone-t: Roxane Bajazetot; Phedra
Híppolyte-ot: annyira rabjai szenvedélyüknek, hogy el sem tudják kép
zelni. hogy akit szeretnek, ne szeresse viszont őket- és mást szeressen.
Amikor erre rádöbbennek. egy pillanatra' föleszmélnek: hítetlenkedve,
naiv elképedessel kérdezik: hát ríválísom van? S egyszerre megfordul
bennük a világ; ettől fogva gyűlölve szeretnek, acsarkodva harcolnak
szarelmükért és már mindenre képesek. Ezeknek az elátkozottaknak az
életében elkövetkezík egy perc. amikor fölkíáltanak: Hermíone, Roxane,
Míthrídates, Eríphíle, Phedra, szinte ugyanazzal a hangsúllyal: "Ha nem
lesz az enyém. ne legyen másé gem." Ekkor lesznek árulók. gyilkosok;
ekkor borit ják lángba világukat. Traqíkumuk itelje, hogy még egyszer
föl kell ébredníük, hogy egy rémült. eszelős pillantást vessenek mű

vükre: .a romokra. a drága halottakra. Hermíone Pyrrhusra. Phedra
Hippolyte-ra. Agrippina a szörnyeteg Néróra. "Qui te l'a dit?" - kér
dezi döbbenten Hermione Orestestől, aki az ő parancsára mészároltatta
le görágjeivel Pyrrhust. "Miérti kellett megölni? Mit tett? Milyen címen?
Ki mondta neked?" - "Takarodj. rettenetes szörnyeteq!" - kiáltja
Phedra Oenone-nak. Egyszerre fölöslegessé válnak a világban. Meg
ölték á'dozatukat; nincs többé kit gyűlölniűk-szeretniük. Kiégtek; meg
értek a halálra.

A szenvedély dialektikáját a józan logika képtelen megérteni. Ra
cine drámáiban többnyire megvannak a képviselői ennek is: Pylades,
Burrhus, 'Acomat. Acomat például a .Bajazet't-ban kitanult cselszövő;

gyakorlott politikus.' kegyvesztett nagyvezér; választhat a selyemzsinór
és az összeesküvés közt. Az utóbbit választja. A szultán keleten harcol,
öccse. Bajazet a szetájban raboskodik. S a szultán távollétében Roxane
kezében van a hatalom. Acomat igen észszerűen épiti föl tervét. Ha
Roxane szabadon bocsátja Bajazetot, szultánná választják s a hazatérő
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Amuratot már be sem engedik Konstantinápolyba. Míndez talán sike-·
rü'ne is. ha Roxane nem volna szerelmcs Bajazetba. Acomat logikusan
gondolkodik s éppen e szerelemre számít; nem vet számo- a szerelern

. díalektíkájával. Bajazet mást szeret; tehát Roxane, a szerelmes Roxane
halálra ítéli Bajazetot. Ez a halál az ő halálát is jelenti. De minek éljen..
ha Bajazet nem él? S Acomat tervei összeomlanak.

Sehol annyi bűn. halál. elítéltség. sehol oly nyomott égboltja a vég
zetnek. mint Racine-nál. Ez a színház mégis sokáig a gyöngédség. a
lágyság. a ..tendresse'l vhírében állt. (noha akadtak kortársai. akik ép
pen azt kifogásolták benne. hogy .moír et horríble", túl sötét és ször
nyűséges). Ami benne Corneille-jal szemben gyökeresen új: a pszicho
lógia. az illúziótlan emberszemlélet, az nem Racine találmánya és nem
Racine kiváltsága. A század nagy moralístáí, - többnyire Montaigne
szellemi utódai -. Pascal. La Rochefoucauld, La Bruyere s a maga
területén Boíleau, - sorra fosztják meg az embert azoktól a hősi Illú
zíóktól, amelyekkel Corneille s a heroikus regény és komédia fölruházta.
Az új kor. az abszolutízmusé, nem kedvezett az egyéniség exaltációjá
nak. Annál inkább kedvezett az emberismeret elmélyítésének. Ez az
emberismeret. ez a realisztikus pszichológia megtöri az irodalomban a
hősi idealizmus egyetlen jellemvonásra alapitott tipusainak uralmát. A
valószerűség követelménye nemcsak a cselekményre vonatkozik. hanem
a jellernekre is. A valószerű jellem pedig nem egysíkú. hanem komplex.
jellem. Ilyenek a Molíere-éí, legalább is "nagy" vigjátékaiban; ilyenek
a Racine-éi. akinek egy-egy mondata, mint villámfény, világit le a lélek
alvilágába.a tudattalanba, az ösztönök éjszakájába. a szenvedélyek for
rásvidékére.

Racine ismeri ezt az éjszakát. Tudja. hogya szenvedélyek nem
mindig egyértelműek; tudja, hógy egy hirtelen támadt szerelern néha
nem más. mint burkolt szadizmus. mint a r rBrítannícus" Nérójában. vagy
hurkolt mazochizmus. mint az "lphigénie" Eriphile-jében. Tudja, hoqy a
szerelem forrása zavaros forrás. és nemcsak a gyűlölet teszi zavarossá.
.A legtöbb szerelmí szeavedely mélyén ott él egy sötét ösztön: a hata
lomvágy. Kér démon osztozik életünkön: a szerelern és a becsvágy -
írta La Fontaine -; s a becsvágy hatalmasabb, mert még a' szerelem
ben is érvényesül. Racine nagy. szenvedélyes szcrelmeset nem úgy sze
retnek, hogy föl tudnának oldódni, meg tudnának semmisülni abban.
akit szeretnek. Úgy szeremek. mint a tigrisek. foggal. körömmel, vér
ben. Eríphíle így szereti meg Achíllest: láng és zsarátnok közt, félig
aléltan a győztes görög vértől lucskos karjaiban. Mithridates is vala
hogy ilyen Achílles-módra szerezhette meg Monírnát. S vajjon Roxane
tudná-e ilyen gyilkosan. ilyen torkát átharapni készen szeretni Bajaze
tot. ha Bajazet szabad ember volna. nem pedig az ő rabja?

S most képzeljünk el egy Phedrát. aki tú'élí Hippolyte-ot - aho
gyan Mauriac tanácsolja -; képzeljünk el egy Néró-gyilkos öreg
Agrippinát. vagy egy Roxane-t. harminc. negyven. ötven esztendővel. a
szarájbelí vérfürdő után. öldöklések emlékeitől visszhangos lélekkel.
egy ilyen önmagát túlélt Phedra: ez lesz Atália. A szerelern rég meghalt
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benne és számára; a hatalomvágy. a szerelem ikertestvére megmaradt
és zsarnoksággá csontosodott. Erről a bibliai szörnyetegről írja Racine
utolsó drámáját.

A "Phédre"-t először megbuktatta az intrika. mely a vérszegény
Pradont játszotta ki Racine ellenében; azután komoly siker lett a darab.
1680 és 1715 közt harmincszor, valamennyi Racine-dráma közt a leg
többször adták az udvarban, és kétszáztízenkétszer a városban, héttel
kevesebbszer, mínt a "Cid"-et. Racine mégis elhallgatott a "Phédre"
után. Ennek a tizenkétéves némaságnak az okát ma sem látjuk világo
san. Elkedvetlenedett? A "Phédre" sikere kárpótolhatta volna az első

előadások mesterséges kudarcáé rt. Valószínűbb, hogy a Port-Royal
szava szólalt meg benne; ráeszmélt, hogy aki szenvedélyeket ábrázol,
az szenvedélyeket gyujt; "lelkeket mérqez" - ahogyan annakidején,
1665-ben a janzenista Nicole írta egy Desmarets de Saint..-Sorlin nevű

támadójának. (amiért Racine szembefosu't a Port-Royallal és kegyet
lenül kipelenqérezte Níco'e-t}. A legvalószínűbb, hogy vallási aggá
lyaihoz - erre szintén Mauriac céloz -, bizonyos művészi aggály vagy
fáradtság. kimerülés társult. Sosem volt forradalmár: készen kapta a
szabályokat, könnyedén mozgott kereteik közt - (nem olyan kelletle
nül, acsarkodva, mint Corneille) -, s eszébe se jutott, hogy tágít
son, változtasson rajtuk. Bejárta a római történelmet és a görög mítolö
-giát; a "Phédre"-ben megoldotta a legnehezebbet: újra személyes em
beri sorssá varázsolta a mítoszt. Mít tehetett volna még; milyen lehető

ségeket nyujthatott volna még számára a müfa]? Ismerte. megismerte
legmélyéig az emberi lelket; fölfedezte a szenvedélyek mechanizmusát.
Sokkal tudatosabb művész volt, semhogy önmagát ismételje. A vallás
csak meggyőzhette szándékában, Elhallgatott. 1696 áprilisában írta
Boileaunak, azzal kapcsolatban, hogy egy kollégiumi vitában megállapi
tották róla, hogy se nem költő, se nem keresztény: "Isten elég régóta
megadta nekem a kegyelmet, hogy kevéssé legyek érzékeny a jó és a
rossz iránt. amit tragédiáimról mondhatnak, s hogy ne aggódjam, csak
ama számadás miatt, melyet egy napon néki kell tennem."

Visszatért elhagyott ifjúkori hitéhez és buzgóságához; s Ő, az ud
vari történetíró. élete utolsó éveiben a Port-Royal történetéri dolgozik.
Egy alkalommal Madame de Maintenon fölkéri, írjon valaminő dráma
Iélét a Saínt-Cyr kollégium, a szegény nemesi kisasszonyok intézete szá
mára. Ö megirja az "Esther"-t; kórusokkal. az erény diadalát az ár
mány fölött, fiatal lányok részére. A témát a szentírásból vette. Amikor
az üldözött zsidók sorsát festette, talán az üldözött janzenistákra, az
üldözött Port-Royalra gondolt. Ahasvérus alakjában, aki megbünteti a
gonosz Ámánt és kegyeibe fogadja az igazságtalanul vádolt zsidókat.
talán XIV. Lajos elé kivánt példaképet állítaní. Hiszen az ő Nérójának
hatása alatt mondott le annakidején a. király arról is. hogy föllépjen az
udvar balettjaiban.

Az "Esther" 1689-ben nagy sikert aratott; Madame de Maintenon
új darabot kért és Racine megirta az "Athálie"-t. Ezt akkor, 1691-ben
mindössze egyszer adták elő, Madame de Maintenon, a király s néhány
meghívott vendége előtt díszletek és" kosztüm nélkül; utóbb aztán e
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zártkörű előadásokat az évek folyamán néhányszor megismételték.
Nyomtatásban is megjelent a darab; tévedésnek, elhibázott alkotásnak
tartották. Csak később fedezték föl, hogy remekmű. Voltaire is .annak
nevezte: az emberi szellern remekének.

Racine drámái abban a bűvös körben peregtek le" amelyet a szen
vedély vont megszállottjai köré. Négyszemközt egymással és végzetük
kel: igy láttuk a hőseit. Körülöttük olykor politikai bonyodalmak kava
rogtak, mint a "Britannicus"-ban, .Bajazet't-ban, "Iphigénie"-ben, "Bé
rénice'l-ben, "Mithridate"-ban, sőt az "Andromaque"-ban is; de mindez
csak annyiban érdekelte Racine-t, amennyiben a hősök személyes sorsát
érintette és tragikus végzetük beteljesülését siettette. Ezeknek a tragé
diáknak az általános emberi értelme ugyanis nem abban á.l, hogy típu
sokat vagy nagy történelmi érdekeket képviselő alakokat mozgatnak;
ellenkezően, a személyes tragikum válik bennük általános emberi érde
kűvé, annál az intenzitásnál fogva, amellyel hordozói átélik.

Eszter az első, aki már egy népért kűzd és egy népet képvisel. De
szavainak éle elvész a melodrámai hangszerelésben. Nyers drámai erő

vel először az "Athalie" hatalmas dialógusaiban, komor cselekményében
csap össze Racine-nál két eleve személyentúlí érdek: a zsarnoksaq és
az elnyomottak iqazsáqa. A vallás, melyhez visszatért, megtanította
Racine-t az emberekért, a szegényekért, a népért való felelősségre. A
Port-Royal parasztjai nem egyszer fordulnak hozzá ügyes-bajos dolga
ikkal; s ö, aki alaposan ismerte az udvar életét, most ismerkedni kezd
a népével. Elejt néhány szót a nép nyomoráról Madame de Maintenon
előtt, sőt kivánságára 1698-ban memorandumfélét is készit neki, azzal a
föltétellel, hogy nem kerül a király kezébe. Természetes, hogy - talán
véletlenül, talán szántszándékkal - oda került. XIV. Lajos állitólag
bosszankodva azt mondta volna: "Mert tökéletes verseket tud írni, azt
hiszi, mindent tud? És mert nagy költő, míníszter akar lenni?" És egy
időre megvonta kegyeit tőle.

Vajjon elértette-e XIV. Lajos hét esztendővel korábban, az "Atha
He"-nak azon az első előadásán [oád főpapnak az új zsidó királyhoz
intézett szavait, - Racine-nak ezt a bátor szózatát a népért és a zsar
nokság ellen? El kellett értenie; a költő elég világosan beszélt.

Végzetes rang a trón, s te. távol tőle, még
Sajnos, nem ismered ártó iqézetét,
Mámorát nem tudod a korlátlan erőnek

S a hízelqök szava sem ismerős előtted.

A törvény úr ugyan, suttogják majd neked,
A hitvány nép, de nem a királyok felett';
Csak ön-akarata vet a királyra Iéket
S mindent föláldoz ő nagysága érdekének.
Könnyekre született, munkára lett a' nép
És vas jogar alá kell hajtanod fejét,
Mert ha nem nyomod el, elnyoméd lesz maholnap:
Igy vetnek törre tőrt, új s új örvénybe vonnak,
S megrontva álnokul szeplötlerr szívedet,
Meqqyűlölterík az igazságot veled
S rút képet festenek az erényről elébed.
6, a bölcs Salamon is csapdajukba tévedt.
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Itt, e tanuk előtt és a könyvre fogadd,
Hogy mínden IJIC1I1djaid köze első lesz Urad,
Hogy megvéded a jót és a gonoszt lesujtod .
S közted és a szeqény közt Isten ·lesz a bíród ...

Voltak. akik úgy vélték: Racine-t a keqyvesztettsége fölötti bánat
vitte sírba. Ez azonban egyáltalán nem valószínű. Először is azért nem.
mert az igazi költöt egyenrangúnak tartotta a királyokkal, - ami elég
merészség volt olyan korban. amelyben a költők társadalmi helyzete
vajmi kétes volt. s amelyben például Outnaultnak, mikor megházasodott.
meg kellett ígérnie. hogy lemond a költészetröl, "mert menyasszonya
nagy ellenszenvet tanusított az iránt hogy egy költőhöz menjen hozzá".
Nos. Racine az Akadémiának azon az ülésen, amely Thomas Corneille-t
taggá fogadta. a következőket mondta: "Ha nagy szellemek oly remek
művekkel teszik halhatatlanná magukat, aminők az ön bátyjáéi. bármi
kűlönbséqet tesz is köztük s a legnagyobb hősök közt életük folyamán
a szerencse: holtuk után e különbséq meqszűník, s az utókor egymás
mellé helyezi a kíváló költöt és a nagy hadvezért."

Másodszor pedíg azért nem valószínű. mert bármilyen udvaronc
volt ís Racine s bármennyíre szerette ís XIV. Lajost. ekkor már tudta.
hogy élete számláját nem a királlyal, hanem Istennel kell rendeznie.

1699-ben halt meg, hatvan esztendős korában. kétszázötven évvel
ezelőtt.

HAJDÚDO ROG
Ringat a száradó lucerna.
ringat a föld s az ég is ringat.
Igy dédelgettűk puha kézben
gyermekkori madarainkat..

Kétoldalt a kukoricásnak
fáradt serege áll a szélben.
Álmos vagyok. Nem is tudom már
megérteni, hogy mit reméltern.

Szemem alighogy becsukódik.
úgy tetszik. mintha mélybe esnék.
s míntha az országúti' fák is
aszakadékokat keresnék.

De felriadok s újra látom
az emberbőrbe bújt vadangyalt,
ahogy megrakja szekerét és
villát emel, vagy lovakat hajt.

Mögötte mult ja. mint az árnyék.
sötéten és hallgatva kullog.
Már nem kiséri ragyogása
azóta, hogya földre hullott. Toldalagi Pál
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