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Ez a sor a francia alexandrinus és a hugói 
versművészet egyik legteljesebb diadala : 
a legegyszerűbb szavak, a legtágabb vers-
mérték s a valóság, a kép és a hangzás együt-
tesében egy falu egész napvégi hangulata 
van mintegy foglyulejtve. Magyarul, sajnos, 
ez nem sikerült, minden szöveghűség elle-
nére : 

a mezőről jövő, nyikorgó szeke rek . . . 
Annál szebbek a következő strófák, franci-

ául is, magyarul is ; i t t éri el a fiatal Hugo 
költészete egyik magas csúcsát ; a képek, 
a gondolatsorok mind egyetlen melódia 
részletei, szerelem, természet, emlék, múlan-
dóság, minden zenévé tisztul, s a fordító is 
i t t talál olyan gyönyörű sorokra, amelyek 
magukban is csodálatosak, de az eredetivel 
összevetve még hűségükkel is telítik már-
már kibírhatatlan szépségüket : 

legbenső éjjele kihalt sivatagát. 
Ily sor után a krit ikának nincs más mondani-
valója a köszönetnél ! 

Nemes Nagy Ágnes (Kardos László 
régebbi remeklése után) Az alvó Boázt 
fordí tot ta , ihletetten, majdnem hibátlanul. 
Ez a remek költemény egy rmUtszázadi 
francia költő, igaz : Victor Hugo nyel-
vén, a primitív népek költészetének szinte 
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Nemzeti önállóságunk kivívása, népünk-
nek ma az élenjáró népek mellé való felzár-
kózása szükségképpen megköveteli íróink-
tól is mához vezető múltunk igazi fel tárását . 
Népi demokráciánk keresi őseit. Ezért van 
szükség forradalmi és szabadságharcos hagyo-
mányaink művészi újjáélesztésére. Ezért 
irt Illyés 1848—49-ről drámákat , f i lmet : 
a Fe l támadot t a tengert és a 19-es Tanács-
köztársaságról Sándor Kálmán. Mindhárom 
dráma — a bemuta to t t történelmi korszak 
különbözősége ellenére is — ugyanazt az 
emberformáló szerepet tölti be : szabadság-
harcos, forradalmár, kommunista elődeink 

. példájának feltámasztásával neveli a ma 
emberét, népünk és hazánk szeretetére, 
hősiességre, forradalmi éberségre, az ellenség 
gyűlöletére, bátor helytállásra. 

Olyan művet írni, amely tárgyát a törté-
nelem egy-egy eseményéből, szakaszából 
meríti, — nehéz feladat . (Amint a tapasztalat 
m u t a t j a jólsikerült történelmi drámát még 
nehezebb, mint regényt.) 

Nagy művésznek kell lenni annak, aki 
egy korszakot, annak embereit reálisan, a 
mához szólva t u d j a megfesteni. Az írót 
ezer művészi csapda csalja. Modernizálni 
akar ja a történelmet, á t akar ja festeni azt 

egész teljét megszólaltatja, s a fordító i t t 
egyszerre két világot, két stílust kell, hogy 
tolmácsoljon. A magyar fordítás első része 
— egyébként az eredetiben is -— kissé nehéz-
kes, majdnem nagyhangú, inkább hugói, 
mint bibliai : 

mert szép a fiatal, de a véli nagyszerű 
mondja Hugo némi öntetszelgéssel (bár 
franciául ez közvetlenebbül hangzik). 

Ugyanígy kevéssé meggyőző ez a sor : 
s mindezek ideje az ősi ősidő 

(franciául csak »igen régi idő«). 
De amikor megkezdődik az éjszaka és 

Boáz álma, nemcsak a francia eredeti, hanem 
a magyar fordítás is egyszerre kiszínesedik, 
zengést kap, s a gomolygó, roppant képek 
magyarul is megindítóan szépek. I t t -o t t 
egy-két kis modernség : 

És nem sej tet te Ruth , hogy isten mire céloz 
(franciául : »mit akar tőle«). 

De az utolsó strófáknak minden sora 
tökéletes, minden megoldása telitalálat, s 
legszívesebben idemásolnám az egész költe-
mény befejezését, amely a nyár, az aratás , 
az éjszaka és a termékenység egész őskölté-
szetét magába zár ja . E két próbáról, gondo-
lom, az egész kötet szintjét is l e m é r h e t j ü k . . . 

Gyergyai Albert 

a ma színeivel. (Ezt teszik a harmadrangú 
írók.) A múltnak ilyen hamis, torz »művészi« 
életrekeltésére semmi szüksége sincs a jelen-
nek. Ez a megoldás éppúgy nem szerencsés, 
mint az ellenkezője sem. Az tudniillik, 
amikor az író mesterséges kínai falat emel 
a jelen és a múlt közé, nem tekintve a múl ta t 
és a tegnapot a jelen szerves előzményének, 
olyannak, amelyből kinőtt a ma. (Ez a látás-
mód rendszerint azoknak az íróknak a sa já t ja , 
akik »menekülnek« a múltba a »sivár« jelen 
elől. Megállapíthatjuk : az írónak nem szük-
séges a történelem lényegtelenebb tényeihez 
kicsinyesen ragaszkodnia. Élhet és éljen is 
művészi fantáziájával . Ez azonban nem vezet-
het fontos történeti tények elferdítéséhez. A 
művész mutassa belényeges történelmi esemé-
nyen vagy eseményeken tipikus és egyénített 
emberi sorsokon keresztül a történelem szük-
ségszerűségét, a társadalmi mozgás i rányát . 

Illyés Gyula ebben a szellemben írta meg 
drámáit . Nem modernizálta azt a kort, 
amelyről írt és mégcsak nem is ragaszkodott 
a történelem minden tényéhez. Illyés meg-
találta és megjelenítette a 48-as idők lénye-
géből eredő konfliktust. Jellemző alakokon 
muta t t a be az osztályharcot, a nemzeti 
harcokat és az ezekben résztvevők tet tei t , 
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gondolatait, érzéseit, sikereiket, kudarcaikat, 
ezek okát, következményét művészien kel-
te t te életre. így taní tanak ma Illyés drámái 
igaz emberségre, és úgy munkálódhat ki az 
á t törés a történelmi talajból a jelen felé, 
mint ahogy Illyés csinálta. 

Az Ozorai Példa nagy jelentősége többek 
között abban van, hogy a szabadságharcnak 
egyik nagy, kezdeti eseményét (a dunántúli 
ozorai parasztok hősi küzdelmét), Illyés 
összekapcsolja a 48-as idők osztályharcos 
problémáival. A két problémának ez az 
együttlátása, együttábrázolása nagy művészi 
feladatok megoldását kívánta meg az írótól. 
Nem véletlen az, hogy Illyés nem 48 március 
15 eseményeit dolgozza fel, hanem a jobbágy-
felszabadítás hatását , pontosabban negatív 
ha tásá t . Az utóbbi sokkal nehezebb írói 
feladat, drámai ábrázolást kíván. 

Az író a mi korunkból szemléli 1848 
eseményeit. Pártosan, tudatosan mu ta t j a 
be azokat . Ennek megfelelően alakí t ja 
drámája cselekményét, az egyes alakok 
sorsát. Ennek megfelelően választja meg 
drámája szűkebb korát , a lakjai t és a konflik-
tus t . Illyés egyike azoknak, akik a legjobban 
ismerik 1848-49-et. (Petőfin keresztüL sze-
ret te meg 48-at. Már a Petőfi könyvéoen is 
biztos kézzel nyúl 48—49 problémájához.) 
Nem kétséges, hogy a felszabadulás u tán 
a történelem marxista felfogása tovább-
fejlesztette benne a múlt helyes szemléletét. 
Negyvennyolc írói ábrázolása jellemeken 
keresztül azonban az ő feladata volt. Témáért , 
tárgyért visszanyúlt a történelembe, az ábrá-
zolás szelleme már a máé. 

A jobbágyfelszabadítás, a jobbágyrendszer 
felszámolása csak az úrbéres földekre vonat-
kozott . Nem vonatkozott a jobbágyterhek 
«ltörlése a majorsági földekre, rétekre, 
legelőkre, szőlőkre, kertekre, erdőkre. Illyés 
drámája azokat állítja középponti helyre, 
akik továbbra is húzták az igát, akikről a 
»honatyák« megfeledkeztek, — az ozorai 
szőlőket művelő parasztokat . Ezek termé-
szetesen nem nyugodtak bele hátrányos 
helyzetükbe. Kezdték elfoglalni az általuk 
telepített szőlőket. Az országgyűlés szeptem-
ber 15-i ülése végül is kimondta a szőlő-
dézsma eltörlését, és csak a szőlődézsmáét. 
Ez a határozat is lényegesen hozzájárult 
"ahhoz, hogy a magyar parasztok nem 
hagyták cserben Kossuthot, megmozdultak 
a széles paraszti tömegek, megszervezték a 
népháborút , a nemzet forradalmi, önvédelmi 
harcát . Ez az Ozorai Példa történelmi 
anyaga. 

Ennyiből is látható, hogy Illyés mindkét 
lábával a történelmi valóság ta la ján áll. 
Ám mégis vál toztatot t »valamit« a történelem 
tényein. A nemzetgyűlési határozat csak a 
szőlődézsmát törli el, míg a harmadik fel-

vonás negyedik jelenetében Perczel minden-
f a j t a dézsma és robot eltörléséről beszél. 
Miért vá l toz ta t ta ezt így Illyés? Mindenek-
előtt azért, mert az ozorai sajátos helyzetet 
így tud ta tipikus, országos helyzetként 
érzékeltetni. (Kossuth ekkor jár ja az Alföl-
det, a nép fiai ezerszám csatlakoznak hozzá.) 
Másodsorban azért, mert csak ilyen gyökeres, 
mindenre kiterjedő határozat szüntethet te 
meg a műben a felfegyverzett parasztok 
és a nemesek közti ellentétet. Harmadsorban 
azért, mert Illyés ezt a drámát ma írta meg 
és nem a Horthy-korszakban. Hogy ezt 
megértessem felhozok egy példát. Móricz 
Rózsa Sándora eljut a lázadásig, esetleg a 
paraszti forradalomig is, de nem jut el 
olyan világnézetig, amely az osztályharc 
problémáit össze "tudta volna kapcsolni a 
haza ügyével. (Rózsa Sándor ugyan beáll 
Kossuth seregébe, de ot thagyja.) És ez 
nemcsak Móricz írói gyöngéje. Hiszen Illyés 
nagy művén, a Puszták népén is végigvonul 
ez az írói szemlélet — éppen a puszták népe 
48-as őseire való utalásokban —, hogy kár 
volt, hiába való volt az a paraszti hősiesség, 
az a helytállás Ozorán is, mert a forradalom 
és a szabadságharc úgyis elbukott, és a 
nemesek —- még a haladó nemesek is becsap-
ták a parasztokat, megmaradtak a jobbágyi 
állapotok, a feudális viszonyok. Vagy Illyés 
lírai verse, az Ozorai példa is hasonló hangu-
latú. A Hor thy korszakban Ozora példája 
nem lehetet t általános érvényű példa, csak 
néhány ellenzéki csoport vigasza, példája. 
A felszabadulásnak kellett eljönnie ahhoz, 
hogy a 48-as Ozora minden igaz magyar 
hazafias, kemény helytállásra lelkesítő pél-
dája legyen. Illyés ma már drámát tudo t t 
írni Ozoráról, mert megtalálta azokat a 
rokon vonásokat, amelyek a ma társadalmát 
jellemzik, de amelyek már csírájukban 
megvoltak 1848-ban. (Nincs ellentét vezetők 
és vezetettek, országgyűlés és nép között.) 
És ez nem történelemhamisítás. így lehet 
igazi történelmi kapcsolatot létesíteni a múlt 
és a jelen között. 

Illyés Gyula az akkori haza lázadó, mostoha 
gyermekeiből, a haza ügyéért, a nemzet 
szabadságáért életüket is áldozni kész haza-
f iakat formált . Ennek a szép írói feladatnak, 
a lényegében helyes megvalósítása az Ozorai 
Példa sikerének t i tka . Drámát írt és nem re-
gényt. Ez szükségképpen megköveteli tőle, 
hogy ne 48 következményeinek lassú, foko-
zatos, mennyiségi felhalmozódását mutassa 
be, hanem azt a pontot, ahol a következ-
mények tet tekben nyilvánulnak meg, ahol 
a mennyiségi növekedés átcsap minőségi 
ugrássá. Ezért ábrázolja Illyés a nép életének 
felmagasodó szakaszát Ozorán, a »Tükörcsös«-
hegyen. Azt a szakaszát, amikor bi r tokukba 
veszik munkájuk gyümölcsét a szőlőt, eltá-
volítva a kastély urait és bérenceiket. 
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Ez a társadalmi összeütközés alapja a 
drámai összeütközésnek. A szőlőmunkások, 
a juhászok és a kastély urai között lévő 
koniliktus így osztja két táborra a szereplő-
ket. Illyés azt a drámai pillanatot sűríti 
sikerrel drámai csomóponttá, amikor az 
elnyomottak már nem akarnak, a kizsákmá-
nyolók pedig már nem tudnak a régi módon 
élni. 

A földesúr környezetét és a parasztokat 
az író egymástól nem elszigetelten ábrázolja. 
Azért nem, mert a fent világának a válságát a 
valóságban és a drámában is a lent vilá-
gának a forrongása idézi elő. Illyés meg is 
talál ja a művészi módot ennek megvalósí-
tására. Szatírikusan leplezi le a nép színe, 
a nép ítélőszéke előtt a kastély urai t . Ennek 
az írói szemléletnek fontos dramaturgiai 
következménye van. Illyés kihozza a herce-
géket a kastély négy fala közül és a parasztok 
elé viszi. így az ozorai parasztok tanúi 
mindannak, ami a hercegékkel történik. 
Az Ozorai Példában a parasztok képviselői 
szüntelenül, minden szinben jelen vannak. 
Az író a parasztok előtt a népnek mu ta t j a 
meg az urak alkalmatlanságát, feleslegessé-
gét, sőt veszélyességét. így adódik a szerző-
nek arra lehetőség, hogy a két tábor közti 
drámai összeütközést egyszerre, egy helyen 
és időben jelenítse meg. (Gondoljunk csak 
az ispán és Börcsök összetűzésére az első 
felvonásban, ma jd Börcsök és a herceg 
összeütközésére a második felvonásban, és 
a néppel azonosuló Csapó, majd Perczel, 
és a népet eláruló Görgey összecsapására a 
harmadik felvonásban.) Ezek az összeütközé-
sek a parasztok szemeláttára, sőt egyenesen 
a parasztokra támaszkodva folynak le. 
Ilyen meggondolásból alkalmazza Illyés a 
drámai véletleneket is. íme egy példa. 

A hercegék véletlenül kerültek a »Tükör-
csös« hegyre a szüretelni akaró parasztok közé. 
(Amint az előbb kifej tet tem, Illyés tudatosan 
ragadja meg ezt a »véletlent«.) Ők feltűnés 
nélkül el akar ták kerülni a fa lut . Bölléné a 
hercegség közeledtekor ezt mondja : »Világ-
életemben nem jö t t közénk«. Valóban. 
Az a »véletlen«, amely kicsalta a hercegéket 
kastélyukból néni más, mint a háborús és 

•forradalmi válság szükségszerűségének meg-
jelenési módja. 

Az író művészi célja az ozorai parasztok 
forradalmi öntudatra ébredésének, hazafiakká 
válásának, a nemzeti egység megteremtőinek, 
Csapó és Börcsök fejlődésének elhihető 
ábrázolása volt. Ez az írói cél határozza meg 
a dráma szerkezetét, cselekményét. Vizsgál-
juk meg most azt a kérdést, hogyan sikerült 
Illyésnek drámájá t szakadatlanul fokozódó 
hatásúvá tenni, és azt : megvan-e az össze-
függés a három felvonás között? 

Az első felvónásban az ozorai parasztok 
látszólag csak a szüretre készülnek, igaz, 

nem akármilyen szüretre. Nem is sejt ik, 
mennyit kell majd harcolniuk a dézsma-
nélküli szüretért . Ellenkezésük azonban las-
san-lassan lázadássá, ma jd Börcsök hatására 
forradalmi t e t t é érik. Az első felvonás 
drámaiságát az a feszültség határozza meg : 
sikerül-e Börcsöknek a parasztok egészét a 
kastély urai ellen harcbavezetnie. Börcsök-
nek a működése nem talaj talan, de nem is 
biztosan megalapozott. Nem talaj talan, mert 
a lázadás hangulatában jelenik meg, de 
nem is biztosított, mert az ozorai parasztok 
ingadozók, félénkek. A parasztoknak ezt a 
kettős harcát Illyés jól t ud ja érzékeltetni 
az egyes jelenetek hangulati hullámzásával. 
Ugyanis az ispán fenyegetésére az ozorai 
parasztok elhúzódnak Börcsök mellől, magára 
hagyják, csak akkor lépnek fel Börcsök mellé, 
amikor az gúnyosan beszél a kutyaszorítóba 
került urakról. Börcsök igazában akkor nő 
nagyra, önbizalma és társaiba ve te t t bizalma 
is csak akkor tér vissza, amikor maga 
mellett, maga mögött tud ja a parasztokat . 

Már az első felvonásnak, de méginkább a 
másodiknak mélyen jelképes, igaz értelme 
van. A nemzetáruló, ellenséggel cimboráló 
hercegék fu tnak , menekülnek, míg a parasz-
tok ragaszkodnak otthonukhoz, maradnak, 
helytállnak nemcsak a belső, de a külső ellen-
séggel szemben is. 

A dráma egyes felvonásain belül is bizo-
nyos tagolás, szerkezeti beosztás vehető 
észre. Az első felvonás hatodik jelenetében 
megtörténik az összetűzés az urak, az ispán 
és Börcsök között, de a parasztok aktív-
részvétele nélkül. Ennek a felvonásnak a 
t izenkettedik jelenetében, a végén, a parasz-
tok már Börcsök mellé állnak. Ezt a felvoná-
son belüli tagolást természetesen a parasztok 
fejlődésének hiteles bemutatása szabta meg. 
A második felvonás első fele a szabad szüreti 
munkát , második fele az ozorai parasztok 
önvédelmi harcát jeleníti meg. Szerkezeti 
szempontból és az eszmei mondanivaló 
szempontjából is indokolt, hogy az író ha t 
jelenetet szenteljen a szüreti munkásidill 
bemutatásának. Nem teljesen helyes Molnár 
Miklósnak az az álláspontja, hogy a hosszú 
szüreti rész a cselekmény fővonalát nem viszi 
előbbre. Előbbreviszi a cselekmény fővonalát, 
mert i t t alakulgat a parasztok jelleme. 
Tudniillik a parasztoknak kellemesen szokat-
lan az új, úrnélküli élet. Nem lá t ják azt 
(Börcsök kivételével), hogy ez az ú j helyze-
tük szükségszerű következménye előbbi 
bátor te t tüknek. Pl. Dékány az iménti nagy 
harcról így nyilatkozik : »Jó kis verekedés 
volt«. Lényegében a szüret a la t t ismerik fel 
fokozatosan, hogy ez a szűkebb ozorai haza 
mostmár az övék, sőt csak az övék. Enélkül 
a felismerés nélkül Börcsök később nem 
támaszkodhatna az ozorai parasztokra. 
Éppen a szüretelő parasztok fejlődésének a 
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bemuta tása nélkül és ennek átugrásával 
vagy elnagyolt, rohanó bemutatásával a 
parasztok hősi helytállása nem lenne indokolt, 
hiteles. Kiválóan kifejezi i t t a színpadi 
feszültség az eszmei mondanivalót : a szabad 
szüretnek örülő, táncoló parasztok vidám 
életébe dörög bele az ellenség ágyúja . A parasz-
tok hősi helytállásának a hitelessége végett 
volt szüksége Illyésnek a hat békés szüreti 
képre. Hogy Illyés — különösen a második 
felvonás elejét nem tud ja igazán drámaivá 
tenni, annak oka a szerelmi konfliktus 
túlzott idillesítése (Börcsök eltávolodása 
Zsófitól és vonzódása Rozikához), amely 
szép, de drámaiatlan epikus, sőt lírai mellék-
vágányra tereli a cselekmény fővonalát . 
És ebben — ha erre gondolt — igaza van 
Molnár Miklósnak. 

Nagy a feszültség akkor is, amikor a 
parasztok harcolnak kezdetleges fegyverek-
kel. Vájjon sikeresen tudnak-e helytállni? 
Ám a helytállás sikeressége a cse l , acs iny ,a 
paraszti furfang, a megtévesztés következmé-
nye. És Illy és itt a könnyebb megoldást válasz-
to t ta , mert csak ilyen felemásan érzékeltette a 
parasztok hősiességét. Az ellenség ellen vonuló, 
kapákkal, karókkal felszerelt parasztok hero-
izmusa nem vált ki a nézőben, olvasóban 
egyértelmű hatást . Megindító, de kissé 
humoros is ez a hősiesség, és egy kis túlzással 
hősködésnek hat . Győzelmük erkölcsi fa j -
súlya túlságosan könnyű. Ezért nevet maga 
Csapó is az eseten, és ezért nevezi sikeres 
Nagyidának. A parasztok második fegyver-
fogásának, amikor Csapó mellettük áll és 
Börcsök vezeti őket, — a hatása már egy-
értelmű. 

Csapóék megjelenésével a feszültség 
tovább fokozódik. Hisz a parasztok még nem 
tud ják megkülönböztetni az urat az »úrtól«. 
Feszült a hangulat, mert a nemzeti egység 
megteremtése forog veszélyben. 

Boldizsár Iván Irodalmi Újságban meg-
jelent kri t ikájában azt kifogásolja, hogy a 
haza iránti paraszti közömbösség tudatos 
akt ív hazafisággá hirtelen változik á t , és 
ezt az á tmenete t csak Csapó dikciója helyet-
tesíti. Ez az állítás szerintem téves. Azért 
helytelen, mert a parasztok nem voltak közöm-
bösek Ozorát illetően, ők csak az urak hazá-
jával szemben voltak közömbösek. Hiszen 
lá t tuk , hogy a parasztok már akkor meg-
védelmezték Ozorát, amikor még Csapó 
meg sem jelent, máris hazafiak lettek. 
Ennél a kérdésnél Gimes Miklós Szabad 
Népben írt kri t ikája tapint a lényegre : 
»Illyés a parasztokban születő új érzést, 
a hazafiságot a régi érzésből, a parasztok 
régi tulajdonságaiból, bont ja ki.« Látható, 
hogy Csapó dikciója nem »helyettesíti«, 
hanem elősegíti a parasztok öntudatosodá-
sát, továbbharcolásukat . Hitelt adnak Csapó 
szavainak, mellé állnak, mert tőle is hasonlót 

hallanak, mint az előbb Ürögitől, Tengöli-
től. 

Egyes kritikusok szerkezeti lazaságként 
említik, hogy a harmadik felvonás nincs 
szervesen összefűzve a másodikkal, és ennek 
okát a nemesség két típusa közti mechanikus 
ellentétben lá t ják . Mások szerint a konflik-
tus megoldódik már a második felvonás 
végén, és a harmadik felvonásnak már új 
konfliktusa van. Boldizsár Iván azt fejtegette: 
Illyés nem készítette elő a harmadik felvo-
nást, mert »a néző más Görgeyt vár, mint 
aki a színpadra lép« és mert Perczel a harma-
dik felvonásban »Deus ex machina«-ként 
jelenik meg. Ezek a kritikai észrevételek 
szerintem nem helytállók. Perczel meg-
jelenését és funkcióját előkészíti az író gon-
dosan már az első felvonásban, de a második-
ban is. Többször történik utalás, hivatkozás 
Perczelre. A parasztoknak igazságot szolgál-
ta tó Perczel színrelépése a néző és olvasó 
régi várakozásának teljesedése. Ugyanez 
vonatkozik Görgeyre is. Illyés már a második 
felvonásban érzékelteti mások szavaival a 
harmadik felvonásban színrelépő Görgey igazi 
szándékait. Ezért tekint az olvasó e két 
történelmi alak színrelépésére és össze-
csapására olyan nagy várakozással. Ha 
Illyés 1848-ból csak a parasztoknak ezt 
a földfoglaló te t té t akar ta volna bemutatni , 
akkor akár az első felvonás végén be is 
fejeződhetne a dráma, és akkor nem is lenne 
dráma. Illyés nem csak ezt akar ta . Az б írói 
célja azoknak a parasztoknak a bemutatása 
volt, akik felismerik : nem elég a földről 
elűzni a belső bitorlókat, azt meg is kell 
védelmezni a külső ellenség ellen, éspedig 
nemcsak Ozora mellett, hanem az ország 
bármely részén is. Ez a felismerés csak a 
harmadik felvonás végén következik be. Az 
ozorai parasztok igaz már a második fel-
vonásban megkapják a megvédelmezett föl-
det. De csak Csapótól, mert ez csupán az ő 
egyéni ígérete. Törvényessé ez a lépés csak 
a harmadik felvonás végén válik. 

Csapót és Het tyei t is várat lanul éri a 
harmadik felvonás nagy összeütközése. Ők 
nem számítanak erre. Ám a néző, az olvasó 
ezt vár ja . Még Börcsököt is váratlanul éri 
Görgey magatar tása . A szereplők úgyszólván 
mindannyian mást várnak, mint ami bekö-
vetkezik, a néző azonban tisztán lá t ja a 
megoldás felé futó szálak ú t j á t . Ez a dráma 
lényege. 

A parasztok jussáról a döntés a harmadik 
felvonásban dől el. Ebből világos, hogy a 
harmadik felvonás konfliktusa azonos az 
előző kettőével. (Ha új volna, akkor valóban 
szerkezeti lazaságról beszélhetnénk.) I t t is 
az ozorai parasztok és nemesek közti konf-
liktusról van szó. Az mellékes, hogy ez vagy 
az a konzervatív nemes (I—II tiszt, Görgey) 
még tiszti vállpántos katonazubbonyt is 
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visel. Azonos a konfliktus, csak kiélezettebb. 
Ezt az is aláhúzza, hogy a kezdeti ellenség, 
a hercegi környezet visszajött és kezdi 
magát ú j ra házigazdának érezni Ozorán. 
Nem új a konfliktus, mer t Görgey paraszt-
ellenes egységet akar teremteni a tiszti-
karban a hercegékkel való osztálybéke, só't 
szövetkezés alapján. Nem új a konfliktus, 
mert Csapó a tiszti zubbonyban is a 
parasztok ügyét védi. Nem új, mert Görgey-
nek a föld és a haza kérdésében elfoglalt 
ál láspontja egy alaknak kétféle, de lényegé-
ben azonos megnyilvánulása. Annak ellenére 
azonban, hogy a konfl iktus ugyanaz mind-
három felvonásban, hogy az addig nem 
szereplő' két alak, Görgey és Perczel színre-
lépése az olvasót nem éri váratlanul, hogy a 
dráma társadalmi magjá t tekintve mély 
kapcsolat van a három felvonás között, 
van bizonyos formai változás a két utolsó 
felvonásban. Mégpedig az első és a máso-
dik felvonás dramai összeütközései, csatái 
helyett , a harmadik felvonásban inkább 
csak szócsatáknak lehetünk szem- és fültanúi, 
lassított cselekményt vehetünk észre, hosszú 
dialógusokat hal lhatunk. A harmadik fel-
vonásnak ez a formai elütése az első kettőtől 
szokatlan az Ozorai Példánál, emlékeztet a 
Fáklyaláng, ott igazán drámai szócsatáira 
(a harmadik felvonás ebből a szempontból 
akár a Fáklyaláng első felvonása is lehetne), 
míg i t t valójában epikus vonalra téríti a 
dráma cselekményét. 

Csapó igazi nemzeti egységet teremt a 
parasztokkal a nemesek egy része nélkül is. 
Persze először nem így képzeli. Görgeyt, 
a tisztikart, sot egyízben a hercegéket is meg 
szeretné nyerni a parasztok ügyének. Görgey 
viszont Csapót szeretné a parasztoknak t e t t 
ígéretétől eltávolítani. Börcsök a harmadik 
felvonás nagy jelenetében kerül szembe 
Görgeyvel a felfegyverzett parasztokra tá-
maszkodva. Ilyen helyzetben kerül aztán sor 
arra, hogy a nemes tisztek két táborra osz-
lanak. Világos, hogy itt nincs mechanikus 
ellentétről szó. Ilyen helyzetben mindenki-
nek állást kellett foglalnia : vagy a néppel 
t a r t és így biztosított a haza megvédése, 
vagy pedig a nép ellen fordul. Sokáig ingadoz-
ni ilyen kiélezett politikai helyzetben lehetet-
len. I t t a nemesség válaszút előtt állt. 
Különben a nemesség hazafias, de a föld-
kérdésben konzervatív képviselője meg-
található a drámában, a III. tiszt a lakjában, 
aki látva a közelgő vihart így adja á t a 
kard já t : »Nekem meg elég volt már a viszály.« 

Lát tuk, hogy az első felvonás végén a 
parasztok tu la jdonukba veszik jussukat . 
A második feh onás úgy fejeződik be, hogy 
ezt a jusst egyedül, majd Csapóékkal közösen 
•védelmezik meg. A harmadik f e l ' onás \ é -
gén a parasztok készek már megvédeni 
Bécs a la t t is Ozorát, Perczel vezetésével. 

Ez a mértani sor-szerű fokozás teszi egy-
ségessé a dráma három felvonását, teszi zár t -
t á a dráma szerkezetét . 

Nézzük meg most a drámát az alakok 
elrendezésének szempontjából. Ennek vizs-
gálatánál természetesen megállapíthatjuk 
a szereplők »értékrendjét«, és az egyes 
jellemek fejlődését, fontos tulajdonságait 
is. Illyés ábrázolási anyaga logikusan elő-
írja, hogy egyes alakjainak középponti 
vagy mellékszerepeket jut tasson. Nyilván-
való, hogy azokat az alakokat kellett elő-
térbe állítania, központba helyeznie, akik 
tudatosan reagáltak a történelem esemé-
nyeire, akik minden idegszálukkal átélik 
a történelem, 1848 nagy összeütközését és 
főként, akik mindkét kezükkel, eszükkel, 
szívükkel résztvesznek a koníliktus végig-
harcolásában. 

Illyés drámájának nagy erénye éppen az, 
hogy az egyes alakokat a maguk helyén, a 
kivánt időben és szerkezetileg is, tudatos-
sági fokuknak megfelelően, szerepelteti. 
Vegyünk két alakot a drámából : Het tyey 
és Bölléné a lak já t . Het tyey megérzi a tör-
ténelmi változások jelentőségét, az elmélet 
és a gyakorlat helyes kapcsolatát . Lát ja a 
»megszemélyesedett«, változást hozó nagy 
időket. Het tyey a történelmi események 
tudatos látása folytán emelkedik környe-
zete fölé szerkezetileg. (Lásd Het tyey és 
Lénárt párbeszédét.) Bölléné ebből a szem-
pontból teljesen ellentétes jellem. Nemcsak 
testileg hibás, süket, de az eseményekkel 
szemben is vak. Egyszerűen nem érti, mi 
történik körülötte. Az első felvonás végén 
nem érti meg »hová siet« a herceg és környe-
zete. Bölléné tájékozatlanságát az író ked-
ves humorral legjobban érzékelteti a harmadik 
felvonás végén. Nem érti, hova mennek, 
miért fogtak fegyvert Ozora parasztjai . 
Ügy gondolom, Illyés Gyula helyesen 
já r t el, ha ilyen végleteken keresztül is, 
de bemuta t ta azt, hogy nem mindenkiben 
tudatosodnak egyformán a történelem nagy 
eseményei. 

Het tyey a tudatos alak, s mégsem ő és 
mégcsak nem is Csapó a dráma központi 
a lakja . Miért? Azért, mert Illyés drámájá-
ban a nép, az ozorai parasztok forradalmárrá, 
hazafivá válását ábrázolta. Azt muta t t a , 
be, hogy a nép egyszerű fiai, ha nem 
is mind, de legkiválóbb képviselői elérik, 
sőt túl is haladják azt a tudatossági fokot, 
azt a t isztánlátást , amellyel az intel-
lektuális hazafiak rendelkeznek. Éppen 
azáltal, hogy a parasztok sa já t bőrükön 
érzik, észreveszik a nagy történelmi válto-
zásokat, ami benyúlik mindennapi életükbe 
és amihez közvetlen közük van. Ezért 
Börcsök József a dráma központi hőse és 
nem Csapó. 
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Ennek az írói látásnak, célnak dramatur-
giai következménye az, hogy Csapó az 
első felvonásban a »Tükörcsös«-hegyi parasz-
tok közé csak egy véletlenül sietve színre-
lépő és abban a felvonásban máris távozó 
alak. Az persze, hogy Csapó megnő, kimagas-
lik a többi nemes tisztek közül, fontos 
szerepe következetes végigharcolásának, jel-
leme fejlődési logikájának és végérvényesen 
a parasztok mellé állásának a következ-
ménye. A művészi éppen az Csapó és 
Het tyey jellemének, fejlődésüknek a bemuta-
tásában, hogy olyan helyzet, válaszút, 
dilemma elé kerülnek, amelyet végérvényesen 
vagy jobbra, vagy balra kell elintézni. 
Csapó és Het tyey ugrásszerű emelkedése, 
nagy kimagasodása akkor következik be, 
amikor a parasztok ügyével azonosítják 
magukat , mert csak ennek árán nyerhet-
ték meg a parasztokat a haza ügyének és 
teremthet ték meg az igazi nemzeti egységet. 
Csapó akkor lá t ja meg Görgey igazi arcát , 
amikor felfedezi : a parasztok íüldkérdése 
összefonódik a parasztok felfegyverzésének, 
a népháborúnak a kérdésével. Persze 
Csapó jellemében ez a változás csak később 
következik be. Először mindenkivel össze 
akar fogni, még a herceggel is. Ezért üdvözli 
»hazafiúi szívvel« őt. Csapó először hisz a 
nemesség egésze hazafiasságában.Csak később 
ismeri tel, hogy az arisztokrácia nem törődik 
a hazával, és ugyancsak később lát ja meg 
azt is, hogy a nemesi tisztikar egy része 
viszont nem törődik a parasztok jogos 
követelésével. Mindkét felismerés várat lan 
számára. Csapót váratlan helyzet elé állít ja 
az ozorai parasztok hősiessége is. A második 
felvonásban a parasztok hőstettének a 
hatása őt először nem a parasztok ügyének, 
de hősiességüknek az elismerésére készteti. 
Fokozatosan ismeri fel, mit védelmeztek 
azok olyan hősiesen. így válik parasztok 
iránti rokonszenve ügyük, helyzetük iránti 
rokonszenvvé. Csak rokonszenvvé hangsúlyo-
zot tan és akkor még nem osztálykorlátain 
túllépő forradalmi, demokrata magatartássá. 

Csapó befolyásolja a parasztokat, Börcsököt, 
de a parasztok és Börcsök méginkább ala-
k í t ják Csapó jellemének fejlődését. A két 
alaknak ezt a szoros kapcsolatát, egymásra-
hatását nem hangsúlyozták az Ozorai Példá-
ról megjelent krit ikák. Pedïg a dráma 
szerkezeti felépítésének s eszmei mondani-
valójának ez a gerince. Ennek a kölcsönös 
hatásnak a figyelembevételével elkerülhető 
le t t volna az, hogy ne csak egyoldalú, 
Börcsökre való befolyást keressünk Csapónál, 
hanem a fontosabbat : Börcsök jellemfor-
máló erejét Csapóra. Csak a felületes olvasó 
és néző nem veszi észre, hogy Csapó inga-
dozik még a parasztoknak t e t t ígérete után 
is. Vívódik tet tének helyességét illetően. 
Hisz tegnap még konzervatív volt. Hogy 

mennyire nem lát t isztán az osztályharc 
és a nemzet kérdéseiben, arra jellemző ; 
ki akar ja békíteni Börcsökéket a herceg-
gel is. Börcsök hatására következik be 
Csapó jellemében ugrásszerűen emelkedés, 
emberi felemelkedés, az ő hatására válik 
Csapó más jellemmé a végén, mint az elején 
volt. Csapó nagy történelmi egyéniséggé 
éppen azért tud nőni, pozitív szerepe abból 
fakad, hogy a parasztok ügyével azonosítja 
magát . Igazi találkozása Börcsökkel, "a 
parasztokkal csak az utolsó felvonásban 
történik meg. Csapó Börcsöknél világosabban 
lá t ja a nemzet önvédelmi harcát. Börcsök 
előtt tiszta a kép a parasztok osztályharcát, 
forradalmát illetően.Kölcsönös meggyőzésük, 
egymás ügyéhez való felemelkedésük kellett 
ahhoz, hogy mindkét ügyet elválaszthatat-
lanul magukévá tegyék, és egyszerre mind-
kettőért harcoljanak. 

Mivel Illyés a nép fejlődését m u t a t j a be 
48 októberében, amikor a parasztok forronga-
nak.de amikor a nemzet önvédelmi harca szük-
ségessé te t te a széles tömegek mozgósítását, 
ez valósággal előírja számára azt, hogy 
főalakja ne nagy történelmi egyéniség, 
hanem a nép egyszerű fia legyen. Ebben a 
drámában a történelmi valóságban is meglévő 
nagy személyek szükségképpen csak mellék-
szerepet kapnak. (Perczel, Görgey). A Fák-
lyaláng éppen az ábrázolt másfa j ta történelmi 
helyzetnek megfelelően már más alak-
válogatást, szerkesztést kívánt. I t t az utolsó 
pillanatokban már hallatlanul megnő a 
nagy egyéniség döntő meghatározó szerepe. 
Ezért van a konfliktus a Fáklyalángban a 
népre támaszkodó következetes politikát 
folytató Kossuth és a nép- és nemzetáruló 
Görgey között. Ennek a valóságos törté-
nelmi konfliktusnak megjelenítése Kossuth 
és Görgey középpontba helyezése nélkül 
lehetetlen. I t t mellékalak Józsa és Molnár 
Ferdinánd. A másjellegű történelmi kon-
fliktus ábrázolása az Ozorai Példánál elő-
ír ja , hogy ott főalak legyen Börcsök és 
Csapó, és mellékalak Görgey és Perczel. 

Illyés Gyula Börcsök alakjában meg-
muta t t a az egyszerű hősi jellemet, hősies-
sége teljes kibontásával. Börcsökben a hősi 
magatar tás lehetőségként megvolt azelőtt 
is, de valósággá ez csak a forradalmi helyzet 
által válhatot t . Börcsök kivételes egyéniség, 
jól egyénített jellem az ozorai parasztok 
között. De csak részben más, mint Ozora 
többi paraszt jai . É r t a »tereléshez«. Jobban, 
t isztábban lát ja a teendőket, nagyobb az 
általánosító és felfogó képessége, mint a 
többi parasztoknak. Illyés Börcsök alak-
jának a kiemelésével, középpontba helyezé-
sével azt érzékelteti, hogy ilyen hősiesség 
tömegesen él a népben, hogy sokan ilyen 
hősi fellendülés nélkül élik le életüket, mert 
nem adódik alkalom, amely meghozná 
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igazi értékeik teljes kibontakoztatását . 
Börcsök ugyanazt cselekszi a paraszti for-
radalom érdekében, amit Csapó a szabadság-
harc ügyéért. Maguk mellé áll í t ják a népet. 
Ő már akkor a parasztok vezetője, amikor 
még Csapó nem is ha to t t rá. Csapótól 
szinte függetlenül válik hazafivá. Börcsök 
fejlődése a nép fejlődése magasabb fokon, 
a dráma elején még hasonló a többi pa-
rasztokhoz, a végén a parasztok már rá 
hasonlí tanak. Két tulajdonságban azonban 
magasan fölöttük áll : bátor és tudatos . 

Az ozorai parasztokra jellemző : — Bör-
csök kivételével — bizalmatlanság az urak-
kal szemben, tanácstalanság a te t tek idején, 
ingadozás, a gyors cselekvést kívánó hely-
zetekben. Életükben beállott változásokra 
közvetlenül és ösztönösen reagálnak. Gyors 
tájékozódásukat megnehezíti elnyomott-
ságuk. Azt sem tudják , mi a haza. Bendegh 
összetéveszti a hazát a házzal. Dékány nem 
érti, hogy a király hogyan lehet ellenségük. 
Urakat vádoló szellemi elmaradottságuk-
nak mélypontja a zászlójelenet. Idegen 
nekik a nemzetiszínű zászló. Ám egyesek 
közülük már tá jékozot tabbak, »világlá-
tottabbak«. К iilönösen a j uhászszereplők. Gon-
doljunk csak arra, hogy Tengöli készíti 
el a zsákmány és hadifoglyok l is táját . 

A hercegi táborra jellemző a nagyfokú 
hazafiatlanság, a kiváltságukhoz való gör-
csös ragaszkodás s az új helyzethez való 
alkalmazkodás. A hercegi környezetnek min-
den egyes alakja jól egyénített aljas jellem, 
akiknek megvan a sa já t külön funkciója a 
drámában. Illyés ennek kapcsán olyan 
helyzeteket teremt, amelyekben az arisz-
tokrácia cinizmusát, népellenességét teljes 
mértékben lá tha t juk . A hercegi környezeten 
belül különösen jól egyénített jellem a her-
ceg és fia. A magára nyugalmat erőltető 
herceggel szemben az ifjú herceg, aki nyug-
talanul menekülni akar . A »felvilágosult«, 
bőbeszédű, de a parasztok követelését 
ridegen visszautasító herceg mellett az úri 
gyakorlati takt ikához jobban értő ifjú 
herceg. Ám annak ellenére, hogy a cselek-
mény egyes mozzanataiban a hercegi kör-
nyezet csaknem minden tagjának megvan a 
drámában a funkciója, megjelenítésükben, 
megjelenésükben szerepüknek bizonyos leegy-
szerűsítését vehet jük észre. Túlságosan komi-
kus ábrázolásuk elfeledteti velünk azt 
néhol, hogy ők veszedelmes, erős ellenségek, 
akiknek a legyőzése, megsemmisítése nem 
megy olyan könnyen, mint ahogy Illyés 
néhány túlzottan komikussá t e t t helyzetben 
bemuta t t a . A komikus helyzetekhez és 
jellemekhez jól felhasználja az író mégis 
a belső kri t ikát a hercegi környezet lelep-
lezésére. Gondoljunk csak arra, amikor a 
herceg megfeddi jószágigazgatóját, hogy a 
költő nem a bárónál kezdődik. Vagy arra a 

jelenetre, amikor leleplezi feleségét, aki 
nyelvi különállását f i togta t ja francia 
beszédével. 

Helyes volt Illyés részéről Görgeyben 
a későbbi árulót előrevetíteni. Görgey jel-
lem-fejlődését egy mondatban jelképesen 
így lehet kifejezni : Csapóval lép a szín-
padra, és a herceggel távozik. Görgey a 
dézsma és a parasztok felfegyverzésének 
kérdésében válik reakcióssá. Szereplése és 
büntetlenül távozása figyelmezteti az ol-
yasót, nézőt, Görgey további negatív irányú 
fejlődésére és szerepére. Jól jár t el Illyés 
akkor is, amikor a 48-as forradalmunkban 
gyérszámban résztvevő polgárságot Lénárt 
a lakjában így ábrázolta : egyrészt, mert 
nálunk a vezető osztály a haladó közép-
nemesség volt, másrészt azért, mert Lénárt 
t ipikus kifejezője a feudalizálódott polgár-
nak. Ő is Görgeyhez hasonlóan Csapóval lép 
a színre, és Görgeyvel távozik. 

Végezetül megállapíthatjuk, hogy az Ozorai 
Példa szereplőinek száma sok is, kevés is. 
A paraszti alakok ahhoz kevesen vannak, 
hogy az író mindjár t a dráma elején elhihe-
tően példázni tudná heroikus helytállásukat, 
ahhoz viszont sokan vannak, hogy Illyés 
paraszti a lakjai t más-más egyéni tulajdon-
ságokkal egyénítse. A paraszti alakok tömeg-
ben ingadoznak, tömegben tanácstalanok, 
tömegben cselekednek. Néhány paraszti 
alak (Dékány, Bölle) felesleges a drámai 
funkció szempontjából. Legjobban egyéní-
t e t t paraszti alak Börcsökön kívül Dudari, 
annak fia Sándor és Tengöli, a juhász. 
Illyésnek az a szándéka, hogy ne csak paraszti 
szólót szólaltasson meg, hanem egy egész 
paraszti kórust, sok alakot muta tva meg 
ebben a drámában, nem jár t teljes sikerrei. 

Illyés drámájának a nyelve nagyon helye-
sen nem arhaizál. Mai író írta, mai olvasó, 
néző számára. Illyés az egyes szereplők, 
parasztok beszédét nem naturalisztikusan 
szólaltatja meg, a parasztok elképzelt beszé-
dét művészileg stilizálja. Ez a stilizálás 
azonban nem színteleníti eí az egyes alakok 
hovatartozását , jellemét. Óriási egyénítő 
ereje van ennek a nyelvnek. (Tengöli szűk-
szavúsága, a herceg fecsegő, simulékony 
beszéde, Het tyey szónokló áradozása stb.) 
Ez a nyelv drámaian tömör tud lenni 
feszült helyzetekben. Lágyan lírai tud lenni, 
amikor arra szükség van. (Néhányszor 
nyelvének lírai jellege ár t is a drámaiság-
nak.) Főalakjai általában szűkszavúak, de 
emelkedettek, sokatmondók akkor, amikor a 
nép megnyeréséről, az ellenséggel való 
szembeszállás nyelvi kifejezéséről van szó. 
Ilyenkor a dráma nyelve megváltozik, a 
prózai beszédet Illyés ötödfeles jambusban 
kifejezésre jutó meggyőző erejű lírai pátosz-
szal vál t ja fel. (Börcsök, Csapó, Perczel 
lírai dikciója.) 
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Illyés drámája a hely-és időegység klasz-
szikus formájá t nagyszerűen használja ki 
művészileg, elhihetővé tud ja tenni az egyes 
alakok gyors fejlődését. Közvetlen össze-
csapást jelenít meg a szembenálló osztályok 

között. Helyesen, reálisan ábrázolja a parasz-
tok hazafiakká válását, másrészt a nép és 
nemzetárulókat , valamint a nép ügyéhez 
felemelkedő haladó nemeseket. 

Fekete Gábor 

STENDHAL: VÖRÖS ÉS FEHÉR 

Ford. : Illés Endre, Szépirodalmi Könyvt 

Stendhal többhelyüt t említi, hogy nem 
kortársainak ír, hanem az utókornak. 
Önéletrajzi regényében, az Henri Brulard-
ban megjegyzi : »Az én sorsjegyem főnyere-
ménye az, hogy 1935-ben olvassák ma jd 
könyveimet.« Egy évszázad — úgy vélte, 
ennyinek kell eltelnie, amíg olvasni fogják 
regényeit, s megértik mondanivalóját . Nem 
azért vélekedett így, mert távol akar ta 
tar tani magát korának küzdelmeitől, életétől, 
problémáitól. De úgy érezte — úgy kellett 
éreznie : thermidor, különösen pedig Napó-
leon bukása után az irodalom nem lehet 
olyan élő, ható erő, mint a nagy forradalmi 
periódusokban — nemcsak a restauráció és 
Lajos Fülöp szigorú cenzúrája miatt , hanem 
azért sem, mert a sa já t progresszív eszmé-
nyeit megtagadó polgárság uralmának ide-
jén, amikor a haladó erők kialakulatlanok 
s gyengék még, nem találhat méltó olvasó-
táborra. Ezért írt a boldog keveseknek — 
to the happy few —, ezért maradt olyan 
visszhangtalan a maga korában. S főként : 
ezért lett írásainak jórésze posthumus mű. 
Több évtizeddel halála u tán jelentek meg 
olyan remekei, mint a Lucien Leuwen, a 
Larniel, az Henri Brulard. — Henri Marti-
neau, a legkitűnőbb Stendhal-kutató, nagy 
monográfiájában (L'oeuvre de Stendhal, his-
toire de ses livres et de sa pensée , Paris, 
Albin Michel, 1951) tizennégy olyan művel 
foglalkozik, amelyet Stendhal adot t ki, 
s tizenkilenccel, amelyeket posthumus köte-
tekként ismert meg az olvasó. A század-
forduló t á j án fedezték fel, a század első 
két évtizedébén igazi Stendhal-kultusz, mű-
veinek renaissance-a bontakozik ki Francia-
országban, majd a Szovjetunióban, Angliá-
ban, Németországban — s különösen 1945 óta 
nálunk is. (A Vörös és Fekete új fordítása 
két kiadásban fogyott el, a Vörös és Fehér 
először jelent meg magyarul, a Pármai 
Certosa és az Olasz krónikák új kiadását 
tervezik.) 

A Vörös és Fehér-1 Jean de Mitty 1897-ben 
adta közzé Lucien Leuwen címen, s magyarul 
most jelent meg először. Pedig jelentős mű : 
Stendhal három nagy regénye közül időrend-
ben a második (a Vörös és Fekete és a Pármai 
Certosa között írta, 1834-ben). Illés Endre 
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előszava elmondja keletkezése történetét : 
az író fiatalkori barátnőjének, Gaulthier 
asszonynak kéziratát kapja meg Civita-
Vecchiaban, ahová a júliusi forradalom után 
konzulnak kinevezték. A kézirat címe : 
A főhadnagy. Stendhalnak megtetszik a 
mű témája — mint ahogyan annak idején 
egy újságcikk, törvényszéki beszámoló alap-
ján kezdett hozzá a Vörös és Feketéhez —, 
de annál kevésbé a regény, amelyet terjen-
gősnek, érzelgősnek talal, a lakjai t elrajzol-
taknak, stílusát cicomásnak. Ezt a vélemé-
nyét meg is ír ja a műkedvelő szerzőnek — 
s azt is, hogy a regény tárgya izgalmas, a 
mű megérdemelné az újraírást . S mert rossz 
lektor, de vérbeli író — maga kezd hozzá, 
így születik meg a Vörös és Fehér, Lucien ' 
Leuwen nancy-i és párizsi if júságának tör-
ténete. 

Lucien Leuwen, a katonai műszaki főiskola 
hallgatója, 1832-ben vagy 1834-ben — így 
kezdődik a regény — résztvesz egy republi-
kánus tüntetésben, ellenzéki jelszavakat 
hirdet ; kicsapják a főiskoláról. Apja, a 
dúsgazdag, okos, cinikus bankár hadnaggyá 
nevezteti ki, s Lucien Nancy-ba kerül. 
Megutálja a garnizon-életet, amelytől oly 
sokat várt , megundorodik a hadsereget 
elöntő intrikáktól — és unatkozik, rettene-
tesen unatkozik. Unalomból, hiúságból — 
s mert egy ablakban meglátta de Chasteller-
nét, egy szép nemesi hölgyet — megismer-
kedik a város arisztokrata köreivel, amelyek 
gyűlölik Lajos Fülöpöt, s X. Károly utódjá t 
várják vissza a t rónra. Bemuta t ják de 
Chastellernénak — s beleszeret a fiatal 
királypárti özvegybe. Szerelmük azonban 
Du Poirier doktor ármánya miat t nem bonta-
kozhat ki — Lucien azt hiszi, hogy az asszony 
megcsalta, s hazatér Párizsba. I t t a belügy-
miniszter, Vaize gróf t i tkára lesz — s aktív 
tényezőként ismeri meg a korrupt állam-
rendszer aljasságát, kegyetlenségét és gyenge-
ségét, választási manővereit. Megutálja a 
szép és romlott Grandet-nét, akit apja a 
szeretőjének szánt — s visszavágyódik de 
Chastellernéhez, a tiszta érzelmekhez. Apja 
halálakor kiderül, hogy vagyontalan — 
lemond hát rangjáról, és kinevezteti magát 
külföldre követségi t i tkárnak. 
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