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Uram, Te hallod az erdők sírását. 
Enyhítsd a cudar telek szigorát! 
Lágy hó-nyoszolyán ringasd el a szálfát: 
Álmodjanak új kikeletről a fák, 
mert félnek a fák . . . Hunyady István 

GONDOLATOK A 300 ESZTENDŐS RACINE-RÓL 
Irta: Terestyéni Ferenc KI MERÉSZELNÉ azt állítani, hogy Racine tragédiáinak nincs 

szükségük arra, hogy szerzőjük háromszáz esztendős jubi-
leuma alkalmával elővegyék őket a polcról, megtisztítsák 

immár három évszázad porától és frissen helyezzék oda a három-
száz esztendős Racine ünnepének kiállítási asztalára. Bizonyára 
sokan olvasták őket az irodalmárok közül, de vajjon hányan akad-
nak olyanok, akik újra elolvasták és elolvassák. Racine 300 eszten-
dős jubileuma alkalmával előkerestem tehát én is Racine munkáit 
a sorból, odahelyeztem őket asztalomra, mintha nem 300 évvel 
ezelőtt, hanem csak tegnap születtek volna. És miután emlékeze-
temből kiűztem minden Racinéra vonatkozó megjegyzést, kriti-
kát, melyekkel egykor kényszerűségből terheltem meg magamat, 
újra elolvastam a tragédiákat és a háromszáz esztendős homályból 
elővett drámák jeleneteinek és felvonásainak olvasása közben 
ilyenféle gondolatok keltek életre bennem. 

* * * 
Minthogy másokkal együtt én is emlékszem még, hogy Racine 

a 25 és 38 éves kora közöti időben, a közbeeső 13 év alatt írta 
tragédiáit, profán műveit és azt is tudom, hogy azután 70 éves 
koráig, tehát 22 éven át nem te t t egyebet, mint megtagadta és 
megsiratta őket és ezt a huszonkét esztendőt úgy tekintette, 
mint vezeklést műveiért, önkénytelenül is azt kérdem magamtól, 
milyen lehetett a lelkiállapota, mikor drámáit írta ? Racine rej-
télyekben gazdag életének titkai közül ez izgat engem leginkább. 

Nem szabad egy pillanatig sem megfeledkezni arról, hogy 
Racine lelkét a Port-Royal-zárda vallásos szelleme alakította és 
töltötte be ; azt is tudjuk, mi volt a Port-Royal-zárda és milyen 
volt a szelleme, továbbá az is ismeretes, minő lelkület volt Racine. 
E kettő ismerete elégséges ahhoz, hogy fogalmat alkossunk egy 
ilyen környezetnek egy a Racinéhoz hasonló lelkű ifjúra gyakorolt 
hatásáról. Egyébként is vannak erre vonatkozólag szavak, meg-
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jegyzések, melyek nem csalnak meg : gondoljunk csak vissza 
arra, hogy mikor Racine 50 esztendős korában újból meglelte régi 
fiatalságát, milyen borzongással beszél még akkor is mestereiről, 
a magányról, a vallásos kegyeletről, mely őt környékezte. Ilyen 
mély hatástól nem lehet csak olyan könnyűszerrel megszabadulni, 
mint ócska, terhes ruhadarab tó l : csak sajátmaga súlyos meg-
sebzése árán rázhatot t volna le ilyen mély, minden idegszálába 
berögződött hatást . Racine húsz-huszonöt éves korában egyál-
talán nem gondolt arra, hogy kivonja magát e hatás alól. Jóllehet 
követni akarta azt az utat , melyre szelleme és művészi ösztöne 
vezérelte, gyermek- és i f júkorának régi otthonával is fenn akarta 
tar tani a baráti kapcsolatokat. A szakítás nem tőle indult k i ; 
és ha haragudott a Port-Royal lakóira, az főkép azért volt, mert 
magatartásukkal olyan választásra kényszerítették őt, mely nagy 
fá jda lmat okozott neki. Ennek ellenére is kifakadásaiban több 
a szemrehányó, a méltatlankodó, mint a gyűlölködő hang. 

És kérdezhetjük most már, attól a perctől kezdve, amikor 
a szenvedélyek ár jába vetve magát, művészete — mely nála nem 
áll másban, mint színszerűség szempontjából újra átélni a szen-
vedélyeket — egyedüli irányítója, mivé lesz az ő Istenszeretete, 
az erény és tisztaság után való vágya, egyszóval hite, melyet a 
Port-Royal-zárda mesterei oltottak lelkébe? Másoknál, akik az 
övéhez hasonló u ta t já r tak meg, de akik nem voltak oly mélyen 
á tha tva a hittől, mint Racine, a hit rendszerint kialszik, kivész a 
bemocskolódott lélekből. Racinenál — jóllehet érzem, hogy a 
hasonlat tökéletlenül fejezi ki a valóságot —, úgy gondolom, 
éppen ellentétes irányú folyamat ment végbe : a hit, amely nem 
tud együtt lakozni az érzékiséggel, de amely kialudni sem akar 
egy olyan lélekben, mely azelőtt teljesen uralma alat t állott, 
nála a léleknek abba a titkos, elzárt, csendes felső rétegébe húzó-
dott , melyről a lelkiélet kuta tó ja és nagy mestere, Sal. Szent 
Ferenc beszél. A léleknek ebben a felsőbb régiójában a hit tiszta 
légkört talált, amely éltette és megőrizte a kapcsolatot Istennel, 
bár az alantasabb rész az ösztönök uralma alá ju to t t . Nincs ebben 
semmi valószínűtlenség, megtörtént ez az eset másokkal is abban 
a korban, amikor a vallás nem csupán külső máz volt, hanem az 
egyén életének leglényegesebb összetevője. Hogy egy komoly 
tényt említsünk, valószínűnek, sőt biztosnak látszik, hogy Racine 
22 és 35 éves kora közt sem hagyta abba az imádságot. 

Ami a számunkra különösen fontos, az az, hogy egy olyan 
mű, amely olyan lélekben fogant, melyben a hit ámbár csak szám-
űzött, menekült formában, de mégis csak élt, nem lehet lényegé-
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ben alantas indulatú. Amíg a hit megvan a lélekben, bár meg is 
tagadja valaki a neki való engedelmességet, nem hallgat az el tel-
jesen és amikor a költő azt véli, hogy művészetét kizárólag vérének 
és húsának rezgései táplálják, akaratán és tuda tán kívül bele-
vegyülnek szívének rezgéseibe a hitnek tiszta hangjai is. Igy 
magyarázható meg az a különös érzés, melyet néha Racine művei-
nek olvasása kelt bennünk: Racine száműzni próbálta lelkéből a 
hitet, hogy az ösztönöknek, a szenvedélyeknek himnuszait 
énekelje, de ezeket az idegen dalokat nem tud ja Racine máskép 
énekelni, mint a hitnek a tiszta hangján. 

* * * 

Racine költészete a szerelmet énekli : nem a galantériát, 
nem a nagyvilági érzékiség sivár játékát , hanem a mély, mindent 
felemésztő, szenvedélyes szerelmet. A tragédiákat olvasva könnyen 
azt hiheti az ember, hogy Racine kizárólag a szerelmet és annak 
bonyolult utait vizsgálta. Még olyankor is, amikor valami más 
szenvedély látszik elfoglalni a dráma hőseinek lelkét és látszólag 
az irányítja a játékot, tulaj donképen a szerelem marad a közép-
pontban és leggyakrabban az adja meg vér és könnyek között a 
drámának a végső kimenetelét, ami muta t j a annak végzetes 
hatalmát. 

Racine kortársai, Mme de Sévigné és P. Rapin — hogy két 
kiváló tanut említsek — megjegyzik Racine művészetének ezt a 
különös jellemvonását, és szemrehányást tesznek azért neki. 
Azok a görög tragikusok, akiket Lancelot olvasott és magyarázott 
jeles növendékének, bizony nem adnak ilyen fontos, mindent 
mozgató szerepet a szerelemnek. Figyelmesebbek lévén az életre, 
a valóságra, csak akkora helyet engednek a szerelemnek a dolgok 
irányításában, amekkorát az emberek életében valóban elfoglal. 
Igy jár el Calderon, az óriási távlatokat megragadó Shakespeare, 
így tesz Corneille is. És ezért megesik, hogy néha magasabbra 
emelkednek, mint Racine, aki minden figyelmét a szerelem rez-
düléseire irányítja. 

Többé-kevésbbé tapasztalatból ismerte annak mindenféle 
változatát és ezért hozzá mer nyúlni a szerelemnek legszenvedélye-
sebb, legvadabb formáihoz is: Roxane és Phédre esete egyáltalán 
nem ijesztik e l ; s talán éppen ezek perzselő szenvedélyének 
szavakba való öltöztetésére t e t t erőfeszítései közben írta leg-
szellemesebb és legmegkapóbb fordulatait . Még ilyenkor is a 
lélek vezeti írása közben, melyben a hit lakozik és ez elégséges 
arra, hogy hangja ne veszítse el nemességét. 
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Az antik világ szemében a szerelem az érzékek szórakoztatása 
volt, feltéve, hogy nem valamelyik istentől büntetésként kibo-
csátott betegség, mánia formájában jelentkezett. Azonban isme-
retlen előttük —, hogy úgy mondjuk — az önátadásnak az a 
mindent legyőző, parancsoló szüksége, mely egy emberi szívet 
leigázhat. A romantikusok, szemben az ó-kori pogány írókkal, az 
emberi szívet a szerelemnek minden fordulatába, útvesztőjébe 
szívesen beleviszik és valósággal istenítik a szerelmet. A szerelem 
szent érzelem lesz náluk, melyben az Isten szava nyilvánul meg ; 
olyan érzelem, amely megtisztít mindent, amit inspirál, törvényesít 
mindent, amit diktál, törvény lesz a törvény felett, végzetes 
törvény, melynek nem lehet ellenállni, amely homlokukon meg-
jelöli alattvalóit és azokat hősökké avat ja . 

Racine époly távol van a pogányok köznapiságától, mint a 
romantikusok édeskés érzelgősségétől. Még egy Pyrrhus, egy 
Hermione, egy Roxane esetében is kényszerítve érzi magát a 
szerelem, hogy érzéki vonását elrejtse az érzelemben rejlő neme-
sebb vonások mögé. A szív az, amely i t t elsősorban beszélni 
akar. És amikor megnyerte a jogot, hogy nyilvánosan is megnyi-
latkozzék, mekkora nemességgel, minő finom szemérmességgel 
fejezi ki vágyakozását. Figyeljük meg csak Monine, Junie, Iphi-
génie kedves h a n g j á t ; ez a fa j ta félénk tisztaság ismeretlen volt a 
pogányok előtt. És bár ezek a szívek csordultig vannak a vágya-
kozással, mégsem szólnak soha elvakultan jogaikról. A szerelem 
legyen az öröm vagy fájdalom, legyen az gyönyörűség vagy teher, 
Racinéval sohasem lesz méltóság, jogcím. Felette mindig ott 
állnak érvényesítve erejüket a család, a város, a becsület tör-
vényei ; még amikor győzedelmeskedik is a szerelem akkor, sem 
lesz törvénnyé. 

* * * 

Ezekhez a szerelmi tragédiákhoz, melyeknek érzelmi bonyo-
dalmait tapasztalatból eléggé ismerte, az anyagot a multból 
kölcsönözte. 

Meg kell érteni, hogy Racineban semmivel sem volt több 
érzék, több érdeklődés a mult iránt, mint kortársaiban. Racine 
nem érdeklődik a multban az iránt, ami múlékony, ami ideiglenes, 
ami nem lényeges. Amit ő a multban keres, az nem az, ami el-
múlik, ami megszűnik létezni, hanem az, ami a jelenben is foly-
tatódik. Mi ezt nehezen tud juk csak megérteni, mert felfordítottuk 
a klasszikus kor nézőpontjait. A mult minket főkép azért érdekel, 
azért vonz, mert különbözik a mi korunktól és így alkalmat, mó-
dot nyu j t nekünk, hogy egy pillanatra kiszálljunk korunkból és 
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önmagunkból. Igy mi a multban igen fontos szerepet ju t t a tunk 
az esetleges, külsőséges dolgoknak és jobbára csak azok iránt 
mutatunk érdeklődést, amilyenek pl. : a szociális, a társadalmi 
helyzet, az erkölcsök, a ruházat, a lakásviszonyok és hasonlók, 
közben pedig a homályban észrevétlenül hagyjuk azt, ami Racinet 
érdekelte, ami lényeges, ami elvezetne bennünket saját korunk-
hoz, önmagunkhoz, ezek pedig az emberiség és a szív szenve-
délyei. Talán valami mély ítélet, meglátás is van ebben a maga-
tartásban, nem csupán kor-divat. Mi azt hisszük, hogy az emberi 
szív mozgékony, átalakítható, formálható, hogy egy új kultúra 
új érzésmódokat, ú j szenvedélyeket, új vágyakat olt bele, úgy-
annyira, hogy pl. egy Homéros vagy Euripides-korabeli Andro-
maque nem lehetett olyan szívvel és érzelmekkel felruházva, 
mint egy 1667-ik esztendőből való, Racine tragédiájában életre-
kelő Andromaque. Racine ezzel ellentétben korával együtt azt 
véli, hogy a ruhák és a szokások különbözősége mögött az emberi 
szív lényegében ugyanaz marad, hogy pl. egy XVII . századi, 
Racine-korabeli anya éppen úgy cselekedett, érzett, gondolkodott, 
mint az, aki a Krisztus előtti XVII . században élt. 

Racine ennek megfelelően ragaszkodik a multból azokhoz az 
érzelmekhez, azokhoz az emberi szenvedélyekhez, melyeket állan-
dóknak, minden korban ugyanolyanoknak gondol és azokat meré-
szen áthelyezi egy, a saját korának megfelelő keretbe, ahol a 
mult esedékes vonásai egyáltalán nem, vagy csak megfelelően át-
alakítva jutnak kifejezésre. A multnak a nem lényeges vonásai 
tehát megváltoznak, a dráma a pogány világból átkerül a keresz-
tény civilizáció, a keresztény erkölcs világába. Racine pogány 
drámákat, megtartva belőlük a lényeges, el nem múló, minden 
korban meglelhető szenvedélyeket, áthelyezte a keresztény világba, 
megfelelően átalakítva azokat az esetleges jegyeket, melyek az 
idővel, a műveltséggel, a korviszonyokkal együtt megváltoznak. 
Sokan — különösen katolikus írók, akik P. Claudel nagy nevével 
takaróznak, ezzel kapcsolatban «cinizmus»-sal, drámáinak kime-
netele miatt pedig «erkölcsi defetizmus»-sal vádolják Racinet. 

* * * 

Lehet-e vajjon Racine «erkölcsi defaitizmus»-áról beszélni ? 
Mindenesetre nem a modern romantikusok — legyenek azok 
egyébként kiváló katolikus írók — vannak hivatva arra, hogy 
ezen a ponton Racinet megbélyegezzék. 

Az erkölcsi defetizmus a használatos meghatározás szerint 
abban áll, hogy valaki előre legyőzöttnek hiszi magát a szenvedé-
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lyek harcában, legyőzöttnek anélkül, hogy ellenállást fejtene ki, 
mintegy ráhagyatkozva az elbukás út jára , nem állva ellen a 
sorsnak, elbukik anélkül, hogy tudná, miért győzték le. Még ha 
alul marad is valaki a küzdelemben, csak akkor lehet legyőzött, 
ha előzőleg küzdött azért az erkölcsi harcok mezején — úgy 
mondhat juk —, tisztelet jár a legyőzötteknek, az elbukottaknak 
is. A deeftista azonban nem lehet legyőzött, hiszen nem is próbált 
küzdeni a szenvedélyei ellen. Öntudatlanul, észrevétlenül engedi 
magát sötét hatalmak által felemészteni. Az újabb jansenista 
freudiánusok között, aki figyelemmel kíséri az újabb irodalmi 
termést, különösen Franciaországban több ilyen «erkölcsi defetiz-
mus»-sal megbélyegezhető írót talál, de semmi hasonlót nem lelhet 
Racinenál, aki igazi klasszikus is, nem tud olyan jellemet alkotni, 
amely előre elveszettnek tud ja magát. 

Racine pesszimista vakmerőséggel vizsgálja tragédiáiban a 
szenvedély fordulatait, eltévelyedéseit. A szenvedélyes lélekről 
vallott felfogásában Pascalnak a «Discours sur les Passions de 
l'Amour» című munkájában lefektetett tanításához csatlakozik, 
miként Corneille Sal. Szent Ferenc «Traité de l 'Amour de Dieu» 
című munkájához. Ez annyit jelent, hogy Pascallal együtt nem 
hisz abban, hogy az ember saját erejénél fogva ura lehet önmagá-
nak. Az ő hősei gyakran legyőzöttek. A kegyelem hiányzik nekik 
vagy énüknek jobb, nemesebb része nem tud győzedelmeskedni a 
szenvedélyeken. Azonban ennek ellenére sem az ördög feltétlen 
uralma alat t álló kárhozottak, nincsenek teljesen kiszolgáltatva 
a bűnös és öntudatlan szenvedélyeknek ; gyenge esendő emberek, 
akik ismerik önmagukat, lát ják, hol van a jó és hol a rossz, de 
ennek ellenére is engednek a rossznak, mert nincs elég erejük 
az ellenálláshoz. 

* * * 

Racine tanítása egészséges, olyan lélekből fakadó, melyben 
a lelkiismeret virraszt, melyben a hit él. Racine azonban költő és a 
költészet az öntudatoson túl az ösztönös, az érzéki titokzatos 
forrásaiba nyúlik vissza. 

A költészet, ahogy mi azt elképzeljük, valami titokzatos 
dolog, amely az észnek a határán túl születik. Ez a határtalan 
terület, melyet képességeinkkel nem tudunk kikutatni, a tudat-
alat t i birodalomhoz tartozik, ide utal juk azokat az érzelmeket, 
jelenségeket, melyek néha jelentkeznek bennünk, melyeknek 
csak erejét érezzük, de eredetét, természetét nem ismerjük. 
A költők — ha nekik úgy tetszik — ebben isteni inspirációt 
sejthetnek. A modern költészet mélyen elmerül ezekbe az öntudat 
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alatti régiókba, mert többé-kevésbbé szenzualizmussal van telítve. 
Egészen más a helyzet a klasszikus költőknél. A klasszikus költé-
szet elsősorban intellektuális. Érintheti az érzékiség területét is, 
de csak az értelmen keresztül. Minden eleme olyan világból való, 
melyet az ész, az értelem bejárhat még olyankor is, amikor az 
elragadtatás szárnyain igen magasra emelkedik a költő, jóllehet 
i t t már az értelem önkénytelenül is meghajol a felsőbb világosság 
előtt. Igen gyakran mérték és egyensúly ez a klasszikus költészet. 
Számára a szépség nem más, mint a kitestesített igazság kisugár-
zása. 

Racine költészete, mint egész gondolkodása, tisztára klasszikus. 
Mindazt, amit mond, azért mondja, mert az ész azt igaznak fogja 
fel. De íme a csoda, mely szinte páratlan a klasszikus korban : 
Racine költészete abban a pillanatban, hogy intellektuális és 
kiegyensúlyozott, ugyanakkor olyan rezdüléseket is zár magába, 
melyek az értelemtől bejárható területen túlvezetnek. 

És ezek a rezgések olyan mélyek, hogy még a legtitkosabb 
ízekbe, idegekbe is behatolnak ; az érzékekből kelnek életre és 
magukat az érzékeket indítják meg. Ismeretes, hogy 1664—1677 
között, amikor Racine tragédiáit írta, érzékisége nagyon is 
gyanús forrásokból táplálkozott. Nagyon vigyázott arra, hogy 
valamit is el ne áruljon ezen kapcsolatok eltévelyedéseiről, de a 
langresi múzeumban látható portréja eléggé kifejező ebből a szem-
pontból ; anélkül, hogy az igazság látszata ellen vétenénk, fen-
ta r tha t juk a véleményt, hogy szerelmi féltékenységből meg 
akarta haragjában mérgezni Mademoiselle du Parc-ot. 

Ebből a szempontból lehet tehát szó Racine-veszélyről, ez a 
veszély azonban nagyon is viszonylagos. Miként az élet, a művé-
szet is, mely az életnek a képe, veszélyeket, de ugyanakkor segít-
ségeket is rej t magában. Az erkölcsi egyensúly megszerzése 
nehéz művészet. Hogy helyesen fejlődjenek, az embereket tapasz-
talattal , körültekintő óvatossággal kell hozzá szoktatni az élethez 
és művészethez. Fontos, hogy a lélek megőirzhesse a szilárdságát, 
az épségét, hogy csak olyankor kerülhessen érintkezésbe a ve-
szélyekkel, amikor már elég erős azok legyőzésére. Racine 300 
esztendős jubileuma alkalmával nem hallgathatjuk el, nem zár-
hat juk le ezt a kis megemlékezést anélkül, hogy ki ne jelentsük : 
Racine az a költő, akinek olvasása helyes irányítás mellett leg-
jobban gazdagíthatja és nemesítheti a lelkeket. 


