
hón kaptam a könyvön, amely egyszerre hoz kapcsolatba Corneille életével, s 
majd negyedszázad után az ő szellemével. 

Azt, amit kerestem, nem kaptam meg benne, de kaptam valami mást, ami 
írónak a legnagyobb ajándék: egy olyan szempontot, amelynek a fényénél a 
maga munkásságát valahogy elviselhetőbb, kedvezőbb színben látja; azontúl 
ebbe az írásba is idekívánkozik. Hogy mi az? Legjobb fogalmat tán Schlum-
berger szavaival adhatok róla: A romantika korában Racine-tól fordultak el, 
mint a megtestesült unalomtól, konvenciótól, laposságtól. Ma Corneille esett 
egy szakadékba. Akárcsak ellenlábasa, épen és biztosan fog belőle kikerülni; 
s több jel mutatja, hogy e föltámadás ideje nincs már messze. A harc e két 
név bámulatos jelképe alatt különféle változatokkal tovább folyik — egy olyan 
művészet között, amely az emberi példaképet teremti meg, s egy olyan közt, 
amely azt elemzéssel, rafináltsággal szétbontja. Olyan korokban, ahol a civili-
záció mintha fenyegetve volna, össze kell szednünk magunk, legyőzni a puha 
szokásokat, helyreállítani az etikát — a költők erős leckéjét kívánjuk. Amikor 
viszont a biztonság annyira megvan, hogy súlyként nehezedik a független 
szellemekre, s a kultúra öröksége olyan gazdag, hogy tékozlók lehetünk, min-
denki a finom gyönyörök osztói felé fordul, vagy azok felé, akiket — a külö-
nös ember-társadalmat aprólékosan vizsgálva, s úgy fogadva el, mint amilyen 
— az élet megnyilatkozásai jobban érdekelnek, mint következményei. A bátor-
ságnak nincs más kiútja, mint a vájás, bomlasztás; s hogy a teherré vált er-
kölcsi fegyverzetek alatt egy kis természetességet, igazat fedezzen újra fel. De 
eljön egy nap, midőn a szellemek újra nyugtalanná válnak — azt érzik, hogy 
köröttük minden alá van aknázva, irányítást követelnek —, s ha az életerő 
még elég erős, az alkotó mozgalom újra elkezdődhet. Ha különböző figyelmez-
tetések nem ébresztenének, ha a szociális újjászületés útján levő országokban 
nem látszana, hogy a szigor fölébe kerül a gyönyörnek, az akarat az intelli-
genciának, az, ami irodalomunkban történik, elég lehetne, hogy a fordulópont 
közeledését jelezze. 

A könyvet Schlumberger a Cide háromszázesztendős fordulójára írta, 1936-
ban tehát — s mint a nyugati világra vonatkozó jóslat, aligha mondhatjuk, 
hogy bevált. Legalábbis, ha a nyugtalanságot látom is, a biztos jelet, hogy a 
Nyugat Racine fényéből kikerült, s a példateremtés munkája megkezdődött 
volna: nemigen. Az igazi nagy jelek meg el vannak rejtve a divat tombolása 
alatt; — vagy az életöröm nem elég erős, amelyet feltételül szúr közbe? Min-
ket ez tán nem is érdekel ebben a percben . . . (1961) 
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