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Corneille : roppant hősi tettek és pattogó dialógok emlékét 
idézi a név, egy «halott» és csöppet sem aktuális irodalom merev 
héroszokkal népes tájait , a francia klasszicizmusnak azt a «rideg» 
és «deklamáló» oldalát, amelyet oly könnyű a szív pártjára álló 
Racine művével szembeállítani. Valóban : Racine hagyomány 
lett, Corneille magányos és folytatók nélküli kezdemény, aki fölé 
a tudomány korán odaállította a descartesi filozófia hideg álló-
csillagát : lehet-e kietlenebb halál író számára, mintha az utó-
kor valamely filozófia bonyolult elméletrendszerét tűzi sírjára 
koszorúnak? A francia barokk, rokokó és klasszicizmus kiváló 
vizsgálója, Friedrich Schürr a korabeli barokk-szentimentális 
regény ellentétét látja művében, melyben a mindenható «raison» 
nevében az akarat és ész legyűr minden érzést. «Raison» és De-
scartes : természetes kapcsolat. És rögtön jön az ítélet: alakjai 
nem elhihető egyéniségek, hanem a királyeszmény fölmagasztalt 
eszméjének hirdetői; stílusa dagályos, elvont, szegényes. Szen-
vedélyek helyett retorika ; konfliktusok helyett nagy akarati 
tények. 

Schürr nyilván téved, amikor a barokkot csak a preciőzség-
gel veszi egynek : Corneille tipikus barokk egyéniség és alakjai 
a barokk heroizmusnak talán legtisztább képviselői. De a kor, 
amelyben e szigorú és méltánytalan ítélet elhangzik, úgylátszik, 
nem volt alkalmas a corneillei világ megértésére. 

Ma változott a helyzet: egyszerre két francia munka is 
jelent meg a nagy drámaíróról; s hogy nem csak szorgalmas 
tudósok rekonstrukciójáról van szó, hanem az irodalmi és szel-
lemi érdeklődés fordulatáról is : annak az André Rouveyre-nak 
tavaly megjelent Silence című regénye bizonyítja, akinek szerelem-
felfogásában Roger Caillois a corneillei szerelem-elképzelés újjá-
születését köszöntötte. 

A corneillei dráma lényegét az iskola egy egyszerű és kétes 
hitelű, könnyű formulára redukálta : a kötelesség és a szenvedély 
konfliktusa. Holott a La Place Royale ajánlása világosan beszél: 
a szerelem mindig az akaraton áll, soha nem szabad annyira sze-
retni, hogy ugyanakkor képtelenek legyünk nem-szeretni, mert 
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az ilyen szerelem vak tirannizmus, méltatlan iga, melyet le kell 
ráznunk. A szenvedélynek engedni a corneillei etika értelmében 
méltatlan és megvetendő dolog ; akit szeretünk, az erényért kell 
szeretnünk, melyet benne az ész fölismer, s mindig úgy kell sze-
retni, hogy közben szabadságunkat megőrizzük. A Cid híres kon-
fliktusa Caillois értelmezésében más tartalmat kap, s a szöveg őt 
látszik igazolni : Cid nem azért öli meg Don Gormast, mert ez 
lovagi kötelessége, hanem mert fél, hogyha nem tenné meg : 
Chimène megvetését hívná ki. Lényeges különbség : nem köte-
lesség és szenvedély tragikus konfliktusa, hanem egy különös és 
paradox szerelem-felfogás parancsa. 

Descartes, «raison» és akara t : a filozófián túl a nevelés áll 
helyt ezért a corneillei világért, amelyben a konfliktusnál lénye-
gesebbnek látszik a t e t t : az akarat fogcsikorgató heroizmusa, 
egy komor és nagyszerű hőseszmény irányító hatalma. Az akarat 
apotézisa mögött a jezsuita iskola áll és az akarat hősének, Loyolai 
Szent Ignácnak az alakja : Corneille hű és méltó tanítványa volt 
a rendnek, amely misztikájában is a tet t misztikáját vallotta! 

Érthető, hogy ez a világ mindmáig idegen maradt a franciák 
szemében : Racine csillaga mindent elhomályosított, a szerelem-
nek és világnak s a világban az embernek egészen más, emberibb 
fölfogását hozva, — fölfogást, amely a romantikában az őrületig 
és az öngyilkosságig tökéletesedik. Szenvedő szerelmesek, szerelmi 
rabság : annyi remek francia regény tárgya, és annyira elítélendő 
a corneillei tragédiák világában ! 

Pedig az akaratnak ezek a zord és sokszor véreskezű hősei 
koruk hősei, a tett barokk extázisának héroszai. Emberfölötti 
emberek hősiességükben, — és Nietsche szívesen olvasta Corneil-
let. «Raison» és «devoir»: talán a leglényegesebb nem is ez, ha-
nem maga a hősiesség elragadtatása, a férfiasság nagyszerű izom-
mutatványa, a szokatlan és borzongató tett apotézisa; ha Cor-
neillet olvassuk, a drámák csúcspontján lehetetlen nem gondol-
nunk Berzsenyire és a hordóját ostromló «hérói lelkekre»: a Cid 
szerzőjének magányát ugyanezek a makacs és komor látományok 
látogatták, ugyanezek a kolosszusok, fölmagasodva a remek tett 
pátoszában, valami fogcsikorgató, nem mindennapi akcióban, 
amelyben nem is az elvek a fontosak, hanem az akció. Corneille 
szerelemfilozófiája merő paradoxon a lélekbúvárnak : merő igaz-
ság, egyetlen igazság a héroszokkal társalgó költőnek. Ember-
telen : mondja Schürr; tagadni a végletekig minden emberi 
gyöngeséget, tagadni egészen az emberi természet fölé magaszto-
sodásig: ez Corneille világnézete, hitvallása; szerelem, mely 
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nem szerelem, szeretet, mely kegyetlenség ! A Wille zur Macht 
barokk formája, drámai előhangja. Tagadások sorozata, de ez 
a tagadás nem negatívum, hanem teremtő erő, az a súly, amely 
alatt a pálma növekszik, olyan ritkítása a légkörnek, amely atmo-
szférát teremt e gigászok másalkatú tüdejének. 

A meg nem értett Corneille : a francia irodalom nagyon is 
érthető jelensége. S most Corneille föltámadása, «Resurrection de 
Corneille», mint Roger Caillois mondja : újra titokzatos légköri 
tüneménye a szellem életének. 

A hősiesség új korszaka jött el, legalább is úgy látszik 
A roppant tettek dicsőítésének évadját éljük ; roppant egyéni-
ségek veszik kezükbe a világ irányítását s az akarat újra váratlan 
erővel követeli jogait. A színpad benépesül : óriási arányú alakok 
tűnnek föl rajta. 

«A fassizmus lényege a hősiesség, a polgári társadalomé az 
önzés» — hirdették 1934-ben az olaszországi választási plakátok. 
A tömegek az új heroizmus igézetében fogékonnyá válnak a nagy 
tettek, az akarat nagy teljesítményei iránt és — mint Huizinga 
írja — olyan feszültségben és rajongásban élnek, amelynek ha-
tása alatt megszületnek a nagy tettek. A «jelentem a történelem 
színe előtt» gesztusa, maga a «fegyveres béke» borzongató para-
doxona mind annak a hősiességnek, heroikus feszültségnek, kép-
telen teljesítményekre való készségnek a tünetei, amely oly 
nagyon rokon Corneille hőseinek képtelen hősiessegével. A népi-
ség mítosza szemünk előtt válik a népakarat történetformáló 
erejévé, állig fegyverzett csapatok foglalnak el, vagy foglalnak 
vissza országokat vagy országrészeket — vér és ágyúdörgés nél-
kül : mintha a corneillei dialógok merész paradoxonai élemedné-
nek meg a történelem színpadán. 

Corneille reneszánszának előfeltétele a corneillei hősiesség-
fogalom és akaratkultusz reneszánsza ; a modern akaratkultusz-
ban, a modern vezérek történelmi alakjában egyszerre roppant 
aktuálissá válik maga Cornielle is, akiben a modern szellem elő-
futárja és prófétája, Nietsche megérezte és szerette az Über-
mensch barokkori protagonistáját. Az Übermensch kitágul s előt-
tünk szélesedik és dagad valóságos Übernation-ná : a corneillei 
színpad alakjaiban, Cidben és Horaceban magára, rokonára és 
példájára ismerhet az Übernation paradox hősiességre sarkallt 
tagja. Kutatót és írót az ösztön önként vezet Corneille felé : ma 
aktuálisabb, mint Racine és mint mindaz, ami Racine nyomán 
lett évszázadokra szóló dogmája az ember-szemléletnek. Demo-
kráciák államférfiai diktatúrák szólamait ismétlik, angolok kez-
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dik vallani a fegyveres béke elvét: a franciák joggal fedezik föl 
nagy klasszikusukban a váratlanul újjászülető elfőfutárt. 

Schlegel Machiavellihez mérte Corneillet; a machiavellista 
világ önmagához mérheti. Mert e hősök úttörők is, mint a modern 
hősiesség új világformálás heroizmusában izzó vezérei: Corneille 
drámáiban elszánt nemzedékharcnak vagyunk tanui s aki ma az 
új bűvöletében a régivel szemben áll : Cidnek és társainak rokona. 
Akik ma a franciáknál Corneille újjászületéséről beszélnek, akik 
művükben, mint Rauveyre, Corneille eszméit keltik új életre, egy 
kicsit a jelen elvarázslottai; szándéktalanul és politikai elgon-
dolásoktól mentesen, a szellem örök frisseségével fordulnak egy 
nagy, elfelejtett s az idő fuvalmára csipkerózsa-álmából föltámadó 
hagyományhoz. A szenvedély joga elvész, minden jog az akaraté, 
s hogy mit akarj, az ész mondja meg s az érdek, — de a lényeges 
a tett, az akarat extázisa, mely paradoxonokban tör ki, pusztít 
és teremt: Corneille világa ez és Corneille világában a ma. 

S a történelem paradoxona : a modern germán heroizmus 
előhangját legtisztábban éppen a francia Corneille zengte el a 
messzi időben . . . 
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