
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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Ennyi a regény cselekménye. S ha a Vörös 
és Fekete első oldalára azt írta Stendhal, 
hogy a mű 1830 krónikája, s ezt a Danton-
mondatot te t te meg mottónak : »az igazsá-
got, a nyers igazságot!« — ugyanez a cél-
kitűzés, ez az ars poetica vonatkozik a 
Vörös és Fehér-ve is. 

Stendhal három nagy regényének főszerep-
lője : három fiatalember, akik más-más 
körülmények között f u t j á k meg tiszta szivük 
és becsületes indulataik diktálta pá lyájukat . 
Eddig szinte minden irodalomtörténész és 
kritikus összevetette Lucien Leuwen, Julien 
Sorel és Fabric.e del Dongo a lak já t Balzac 
fiatalembereivel, Rastignac-kal, Lucien de 
Rubempréval . Balzac híres cikke óta, amely-
ben a Pármai Certosát máig is sokban helyt-
állóan elemezte, a két nagy realistát felesle-
gesen egymáshoz mérik, azt vizsgálják, 
Balzac vagy Stendhal fejezte-e ki széleseb-
ben és mélyebben azt a világot, amelyben 
élt? Ha nem is lehet feladata az irodalom-
történetnek, hogy értékrendszere a lapján 
osztályozza, egymáshoz mérje a két írót, 
regényhőseik összehasonlítása érdekes követ-
keztetésekhez vezet. Stendhal és Balzac 
fiatalembereiben alapvetően közös az, hogy 
mind koruk gyermekei, — mind érvényesülni 
akarnak. De amíg Balzac hősei b'emocsko-
lódnak, tör tető csirkefogókká lesznek, mint 
Rastignac, vagy gyenge, becstelenségre is 
képes figurák, mint Rubempré — Stendhal 
fiatalemberei belsőleg tisztán lábolnak á t 
a mocskon, megőrzik szenvedélyeik, jellemük 
makulát lanságát — ha cselekedeteik nem is 
mindig a legtisztábbak. Balzac regényeinek 
főszereplőiben a kor erkölcsi alaptörvényét, 
lealacsonyító, embertorzító hatását mu ta t j a 
meg, azt, hogy a Nuncigenek és Gobseckek 
világában hogyan kényszerül aljasságra, 
aki élni, érvényesülni akar. (Kevés a lakja 
marad kivétel — Eugénie Grandet, David 
Séchard — s azoknak sorsa többnyire nyo-
mor, pusztulás. Stendhalt is ez a probléma 
izgatta, de más szemszögből, más írói tempe-
ramentum alapján, más élettapasztalok bir-
tokában. írói módszere az, hogy becsületes 
szándékú fiatalembereit elindítja életútjukon, 
s elénk vetíti azt a világot, amely célkitűzé-
seiknek ellenáll. Érvényesülni és t isztának 
maradni — ezt akar ta ő, ezt akar ják hősei is. 
Julien Sorel karrierizmusának minden csel-
szövése közben is a nagy, igazi szenvedélyek-
nek hódoló, jóra törő férfi marad — s éppen 
ez okozza vesztét. Fabrice del Dongo naiv-
tudat lanul bolyong a waterlooi csatatéren — 
s későbbi tapasztalatai sem tud ják becsüle-
té t megtörni, hitét szétfoszlatni. Lucien 
hozzájuk hasonlít ebben ; új eszméket, 
tiszta indulatokat és tisztességes életet 
keres egy olyan korban, amikor nem te-
remthet magának emberhez méltó élet-
formát . 

Lajos Fülöp uralmának ideje ez, — az 
Henri Brulard-Ъап így ír t róla Stendhal : 
»A francia történelem egy szóval fogja jelle-
mezni Lajos Fülöpöt : a legcsalóbb király.« 
Kivel tartson hát érzelmeiben és cselekedetei-
ben az ifjú Lucien? A politikusokkal, akik 
romlottak és pénzéhesek, mint Vaize gróf, 
a belügyminiszter? Nem csoda, ha ezt a 
világot megismerve, Stendhal így ír : »bizo-
nyos gyöngeségre vall, hogy politikai kérdé-
sek izgatják hősömet.« Vagy a műveletlen 
és gonosz Grandet-val, a bankárral? Vagy a 
hadsereggel, amelyben hemzsegnek a spiclik, 
s ahol a derék Filoteau, a forradalom hajdani 
katonája , törtető, korrupt és iszákos alezre-
dessé rukkolt elő? Amikor Lucien azt hallja, 
hogy Nancy arisztokrata asszonyai kigúnyol-
ták, arcátlanul fogadták az ezred tisztjeinek 
tisztelgő látogatását, becsülni kezdi a höl-
gyeket — az arisztokraták között is a nagy 
szenvedélyt, a tiszta jellemet keresi a város 
helyőrségének középszerűségével szemben. 
Persze hasztalan. Az arisztokrácia sem becsü-
letesebb, műveltebb, mint a nagypolgárság. 

Életének és életművének középpontjában 
a nagy indulatok, a kemény és szép életfor-
ma, a harmonikus és hősi sorsok keresése áll. 

Semmit sem gyűlöl úgy, mint a bigott és 
álszent egyházat, a csikorgó gépezetű bürok-
ráciát, a középszerű és cselekvésre képtelen 
emberi magatar tás t . De ha Stendhal Napoleon 
bukása után egy politikai állásfoglaláshoz, 
egy rendszerhez sem csatlakozhatott teljes 
odaadással, ha lázadása elvont maradt , •— 
s ha Lucien kiábrándul arisztokráciából, 
polgárságból, hadseregből, megveti az egy-
házat, nem hisz a plebejus erőkben, csak 
szánalommal és rokonszenvvel, de nem együtt-
érzéssel figyeli a munkásfelkelést — mi marad 
számára, hiszen nem árulja el eszményeit, hű 
marad önmagához? — A szerelem. 

Lucien tiszta asszonyba szerelmes, de 
Chastellernéba. Először is hadd oszlassuk el 
azt az irodalomtörténeti babonát, mintha 
de Chastellerné Stendhal szándéka szerint 
az arisztokrácia erényeit testesítené meg. 
Igaz, hogy a címben a vörös Lucien republika-
nizmusának, a fehér de Chastellerné király-
pártiságának jelképe — ezt az író feljegyzései-
ből tud juk . De minél jobban megismerjük 
Lucien imádot t já t , annál világosabbá lesz, 
hogy az asszony csak esetlegesen királypárti 
— hiszen mindazok, akik körülötte mozog-
nak, a trónkövetelő szolgálatában, aljas és 
ostoba csirkefogók (legalábbis a férfiak 
kivétel nélkül). Chastellerné apja azért 
ellenezné leányának második házasságát, 
mert meg akar ja kaparintani a vagyonát — 
s hasonló a többiek erkölcsi arculata is. 
Du Poirier nemcsak komikus, hanem utálatos 
figura is, alakja arra szolgál, hogy Stendhal 
megmutassa, milyen silány jelmezekben 
játsszák el Richelieu és a szürke eminenciás 
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szerepét jelentéktelen és nevetséges utódaik. 
Stendhal mondanivalója éppen így érvényesül 
művészi igazsággal : de Chastellerné és 
politikai bará ta inak erkölcsi összeütközésé-
ben. A fiatal özvegy nem azért marad tiszta 
és szép jellem Nancy pletykái közepette, 
mert royalista — hanem azért csatlakozik 
a trónkövetelő párthíveihez, mer t idetaszítja 
családja, neveltetése, társasága, férjének 
emléke, s mert i t t keresi ő is a színvonaltalan 
középszerűséggel szembeszegülő embereket, 
szenvedélyeket. De mennyire más^ő, mint a 
nancy-i szalonok fecsegői!Wilhelm Weigand 
ír ja Stendhal-könyvében (München, Georg 
Müller, 1923), hogy valamennyi nőalakja 
közül de Chastellernét rajzol ta meg a leg-
nagyobb szeretettel Stendhal. (A francia 

j kuta tók megállapították, hogy modellje 
Mathilde volt, az író szerelme, kedvese.) 
Lucien és az asszony kapcsolata megbukik 
Du Poirier mesterkedésein, mint ahogy Julien 
Sorel és Mathilde vagy Julien és de Rênalné 
sem maradhatnak az egymáséi — társadalmi 
és pszichikai okok miat t egyszerre. Stendhal 
úgy tervezte eredetileg, hogy Lucien és de 
Chastellerné egymásra találnak a regény 
harmadik kötetében. Lucien konzuli kineve-
zésével azonban befejezte a könyvet, a har-
madik rész nem készült el soha — anyag-
hiány mia t t ; tulajdonképpen csak egy feje-
zet hiányzik a regényből, Lucien és de Chas-
tellerné egymásratalálása. De a harmadik 
rész nemcsak anyaghiány mia t t marad t el, 
úgy érzem — azért is, mert Stendhal nem 
tudo t t mit kezdeni hőseinek további sorsával. 
Ha Lucien elnyeri de Chastellernét —, azt 
kellett volna megmutatnia , hogyan f u t 
zátonyra házasságuk, hiszen a sokat látot t 
és sokatélt Stendhal nem hi t t az idillben, 
ismerte kapcsolatuk társadalmi és lélektani 
bukta tói t . Éppen írói tisztességét, s e tisztes-
ségből fakadó bizonytalanságát tanúsí t ja , 
hogy nyi tva hagyta a regényt, Lucien-sorsá-
nak további alakulását az olvasó képzeletére 
bízta. így marad felejthetetlen, a követ-
kezmények után is mocsoktalan emlékű 
a Zöld vadáéban töl töt t órák leírása. S hogy 
a tiszta érzelmek, a de Chastellerné emléke 
utáni vágy hogyan él tovább a hősben —• arra 
a második kötet nem egy részlete, fény-árnyék 
játéka, kontraszt ja válaszol. A szerelmi érzé-
sek és kapcsolatok felfelé ívelésének mesteri 
ábrázolója Stendhal — gondoljunk két másik 
nagy regényére, vagy akár az Armance 
finom lélekrajzára ; ahogyan először Lucien 
felgyúlását s az asszony hidegségét festi, 
később de Chastellerné szemérmesen leple-
zett , majd áradó és kicsapó szerelmét emeli 
mind szenvedélyesebbé — az a világirodalom 
legszebb regényrészletei közé tartozik. 

Hogyan élt, mit te t t volna Lucien mint 
konzul a regény harmadik részében? — kér-
dezheti az olvasó. Stendhal élete ad feleletet 

erre a kérdésre, mint ahogy hőseinek megírt 
sorsába is beleszőtte a maga problémáit, 
szerelmeit, politikai hitvallását. Henri Mar-
tineau és mások kimuta t ták , mennyi az 
önéletrajzi elem a regényben. 

Külön esztétikai tanulmányozást érde-
melne az a kérdés, hogy nagy írók miként 
szövik bele szubjektív problémáikat, életük 
sorskérdéseit műveikbe : Balzac szinte mono-
mániásan táncol ta t ja hőseit az aranyborjú 
körül, Móricz fáradhatat lanul elemzi a nagyot 
alkotni készülő, a változásnak és teremtésnek 
élő férfi s az ot thont építő asszony állandó 
ellentétét, Tolsztoj Nyehljudovban, Levinben 
vagy Pierre-ben, sorsuk tar thata t lanságának 
felismerésében saját erkölcsi vívódásait fogal-
mazta meg. Stendhal is így dolgozott : a 
maga forrongó indulatainak, megoldhatatlan 
problémáinak lávájá t öntöt te alakjainak 
holt formáiba, ezektől a szenvedélyektől 
kelt életre Lucien, Fabrice, Julien. A próza-
író szubjektivitása abban nyilvánul meg, hogy 
a regényírás alaptörvényei követelte változ-
tatásokkal, sűrítéssel a maga problémáit, 
sorsát ír ja. Egy mű elemzésénél fontos filoló-
giai feladat -— de csak első lépés—• a ténybeli 
azonosságok feltárása (melyik mellékalakot 
kiről mintázta, milyen mozzanatok önélet-
rajzi jellegűek, milyen utalások mit jelente-
nek stb.) Ami fontosabb : az író eszméinek, 
mondanivalójának átalakí tot t , de a lényeghez 
hű felbukkanása a műben — irodalomtörté-
neti, kritikai szempontból ennek vizsgálata. 
A nagy mű hitelességét és hatóerejét mindig 
ez a többnyire szenvedélyességben meg-
mutatkozó szubjektivitás ad ja . A szubjektív 
szenvedély azonban egyedül nem biztosítja 
a mű sikerültségét, ha az író problémái a 
társadalomtól elvonatkoztatottak, ha nem 
érezzük, hogy sorsában s alkatában, idegzeté-
ben is a maga korának kérdései élnek — akár 
torzító hatásukban, akár az ellenállást 
kiváltva, gyakran áttételekkel — : nem lesz 
maradandó remekművé a regény vagy elbe-
szélés. 

Visszatérve a regényhez, Lucien alak-
jához : mi a választása há t Lucien Leuwen-
nek? Stendhal rendkívüli művészettel és 
arányérzékkel állítja mellé -—• és bizonyos 
fokig vele szembe — apjának, Leuwen 
bankárnak a lakjá t . Lucien hasonlít hozzá, 
de különbözik is tőle. Leuwen rokonszenves 
ember, esze, képességei szerint ; ha száz 
évvel előbb születik, bizonyára a felvilágo-
sodás h íve ; modelljéhez — nem vitás — 
közelebb állt Stendhal enciklopedista szemlé-
letű nagyapja ,mint korlátoltnak és gonosznak 
érzett apja, akit naplói tanúsága szerint 
gyűlölt. A kor nem tud mit kezdeni Leuwen 
képességeivel, tehetségével — s ezért ő maga 
sem. Cinikussá lesz, kiégett emberré, akinek 
csak játék és hatalom érdekes már, — sőt, 
já tékká lett kezében a hatalom is. Lucient 
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sokminden köti az apjához — szereti, csodál-
ja, irigyli. De állásfoglalását vállalni nem tud-
j a : talán azért, meet fiatal, de talán azért is, 
mer t masfa j ta alkat . Pedig ez maradna az ú t 
Lucien számára, ha elveti a középszert, 
önáltatást : ilyen cinikusan-keményen-okosan 
evezni a panamák tengerén. Ez a magatar tás 
azonban nem az ő testére szabott : más meg-
oldást kell keresnie. Gondoljunk arra a 
jelenetre, amikor a választási had já ra t során 
— Lucien a kormány embereként szolgálja 
miniszterét — sárral dobálják meg a becsa-
pot t polgárok. Leuwen bankár nevetne ra j ta 
— nem érdekelné morális szempontból az 
eset, legfeljebb cinikusan, öngúnnyal tréfál-
kozna ra j t a . Lucien személyes sértésnek érzi, 
úgy reagál rá, mintha arculcsapták volna. 
Nem olyan cinikus még — s talán sohasem 
lesz egészen cinikussá — , hogy sa já t boldogu-
lása érdekében hitével, meggyó'zó'désével, 
becsületével ellentétesen tudna cselekedni. 
— Ki ne ismerne rá ismét Stendhal önarc-
képére? — Izgalmasan és rendkívüli művészi 
biztonsággal abrázolja azt a sajátos ellenté-
tet — egységet Stendhal, amely Lucien 
életvitelének nemes eleganciája, könnyedsége, 
néha bizonyos fokú felületessége — és a 
benne meghúzódó korszerűtlen erjedések, 
szenvedélyek, eszmék, érzelmek között fönn-
áll, dolgozik, forrongást idéz elő. Stendhal 
hallatlanul elegáns, választékos író — szere-
te t t hőseinek életvitelébe is belevetíti maga-
tartás-eszményének ezt az oldalát. Nem csil-
logó elegancia ez Stendhalnál, s éppen ezért 
Luciennél sem valamilyen társaságbeli jó-
modor csupán, hiszen nem ürességet leplez, 
hanem védőpajzs a kor kisszerűsége, emberi 
aljasságai ellen, eszköz a többnyire kifejez-
hetetlen és nem kiélhető belső indulatok for-
mális fékentartására. A kirobbanni készülő 
érzelmek és az ilyen értelmű választékosság 
állandó összeütközése még egy külön feszült-
séget teremt — a többiek mellé. 

Mi az oka annak, hbgy a regény politikai 
problémái olyan élőén jelennek meg, sehol-
sem vonta to t tan? A választási manőverek, 
a naneyi arisztokrácia szalonjainak leírása — 
megannyi külön novella, remekszatíra.Stend-
hal a bürokráciának, a hivatalukhoz és hatal-
mukhoz ragaszkodó vidéki kisisteneknek egész 
galériáját festi meg. Lucien utál ja , megveti 
őket —• de a miniszter utasításaihoz híven 
a legszövevényesebb intrikákhoz szövetkezik 
velük. Ő csak az eszét, intelligenciáját, 
kombinat ív képességeit adja oda ezekhez 
a manőverekhez, ők félelmüket, korruptsá-
gukat , törtetésüket is. Ez a sajátos szövetség 
teszi lehetővé, hogy tökéletesen megismerjük 
az ezerszálú manőver minden részletét, aljas 
résztvevőinek, politikusoknak, papoknak, a 
prefektusnak silány emberi arculatát — s 
mindezt megint Lucien gondolatainak, csele-
kedeteinek, vívódásainak tükrében. Vajon 

igazi, tartós, lehet-e igazi és tartós ez a szövet-
ség — Luciené és a Lajos Fülöp kormányáé? 
A regény minden sora, egész cselekménye 
válaszol r á : nemi Nem, mert Lucien a 
választási intrikák közepette, az általa elkö-
vetet t nem egészen tiszta cselekedetek között 
is belsőleg becsületes, önmaga tet tei t elítélő 
marad — s ezért nem silányul Vaize grófnak 
s polit ikájának egyszerű kiszolgálójává. 

Ami összefűzi ezeket a politikai mozzana-
tokat pl. a vidéki u ta t :— s élővé varázsolja 
a legszárazabb tételeket, hosszú, többoldalas 
v i tákat is : Lucien s a mellékalakok sorsa, 
az a tény, hogy a politikai kérdések mindig 
emberi viszonylatokkal együtt, azoknak tük-
rében, egymást támogatva jelentkeznek. 
A szalonbeli viták talán vonta to t tak s unal-
masak lennének, ha nem éreznénk közben 
azt a feszültséget, amellyel Lucien vita köz-
ben de Chastellernét lesi. A parlamenti 
harcok is érdektelenné változnának talán, 
ha nem látnánk közben Leuwen bankár 
fölényes, kiábrándult mosolyát — s ezen túl 
sajátos hasonlóságát és ellentétességét Luci-
ennel. — Grandet-né már-már elcsábítja 
Lucient ; a fiatalembernek egyszerre eszébe 
ju t az a néhánynapos jelenet, amikor az 
asszony visszautasított egy gyűjtési kérelmet, 
kegyetlenül és é rzéke t lenül .» . . . A nagy 
szerelmi összecsapás kellős közepén Lucien-
ben a politika diadalmaskodott« — írja 
Stendhal. A X X . század számos polgári 
regényírója azzal a munkahipotézissel és 
gyakorlattal dolgozik, hogy társadalom ugyan 
létezik — de hőseinek szempontjából nem 
kell figyelembe vennie. Jelzi a regényben 
a társadalmi vonatkozásokat, hogy azután 
cselekményben, lélekrajzban teljesen elsza-
kadjon tőle. Stendhal nem ilyen író : egysé-
gükben-ellentétükben lát ja , ábrázolja a tár-
sadalmi és pszichológiai tényezőket. Leg-
égetőbb, személyes problémái közé tartozik 
a magánélet s a politika viszonya (lásd : 
Egotista emlékek) állandóan visszatérő téma 
műveiben. Magánélet és közélet összefüggé-
sére vajon kell-e jobb példa, s egyben a 
morális tisztaságra is, mint ez a furcsa 
»szerelmi« jelenet? S amikor Stendhal azt 
írja, hogy Lucien egy-egy cselekedetekor 
azon gondolkodik : vajon mit szólna ehhez 
de Chastellerné, ha lá tná? — nem ugyan-
ennek a kérdésnek másik oldalát t á r j a 
elénk? 

Az irodalom nem többé-kevésbé szórakoz-
ta tó módon megírt történelemkönyv, az 
olvasót nemcsak — s nem is elsősorban — az 
érdekli egy regényben, hogy Hannibál, 
Mátyás vagy Lajos Fülöp idejében hogyan 
éltek és gondolkodtak az emberek. A maga 
problémáit is keresi az olvasó, nemcsak a 
kordokumentumot — s a nagy klasszikusok 
mindig úgy beszéltek korukról, hogy bizonyos 
értelemben véve örök emberi viszonylatokat 
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vázoltak fel. »Az ifjúság kényes és érzékeny 
állapot ; akár a szappanbuborék, az első 
gyenge karcolásra elpattan. Álom, valóság 
és illúziók ütközése minden korban új és 
új megoldást kívánó feladat« — írja Illés 
Endre a regény magyar kiadásának előszavá-
ban. Vajon — természetesen változott körül-
mények, adottságok, lehetőségek között — 
a mai fiatalok nem küzdenek-e morális 
problémákkal : hogyan lehet tisztességgel 
élni és cselekedni? Vajon a mi korunkban 
nem ütközhet-e magánélet s közéleti tevé-
kenység? Vajon csábítások veszélye nélkül 
élünk-e? A Vörös és Fehér azért nagy mű, 
mert t ú lmu ta t egy kor problematikájának 
megmerevítésén és más korok olvasóját is 
állandó erkölcsi érzékenységre, éberségre 
inti. 

De krónika is ugyanakkor, ahogyan elemez-
ni igyekeztünk : a 30-as évek Franciaorszá-
gának krónikája. Balzac nagy művét , az 
Emberi színjátékot ciklusokra osztotta fel : 
jelenetek a vidéki életből, jelenetek a magán-
életből stb. Stendhal is erre törekedett a 
Vörös és Fehérben : összefoglalni kora 
közéleti és magánéleti problémáit. Remek 
szintézisében — a regényben —• a párizsi 
és vidéki viszonyok felejthetetlen képét, 
a 30-as évek erkölcseinek realista ra jzá t 
teremtet te meg. 

Illés Endre előszava ezeket a kérdéseket 
elemzi — s ha i t t nem tér tem ki a regény 
valamennyi problémájára, azért te t tem így, 
mert ezt a cikket némileg az előszó kiegészí-
tésének szántam. 

A fordítás kitűnő, elsőrangú munka. Illés 
Endre szellemesen mondja, hogy bizonyos 
értelemben véve új nyelvet kellett teremtenie: 
olyan stílust, amilyent a X I X . század derekán 
egy Stendhalhoz hasonló alkatú magyar író 
alakítot t volna ki. A fordítás maradéktalanul 
visszavarázsolja a kor hangulatát , s hadd 
tegyük hozzá : francia hangulatát — termé-
szetesen nem oly módon, hogy archaizálna, 
hanem olyan elemek felhasználásával, ame-
lyek összekapcsolják azt a világot, amelyben 
az olvasó él, s azt, amelyben az író és regény-
hősei éltek, cselekedtek, szerettek. Stendhal 
nyelve a chateaubriand-i túlburjánzás, roman-
tikus és pompázó öncélúság elvetéséből 
született — intellektuális csiszoltságával, 
pontos racionalizmusával, tömörségével, szűk-
szavúságával inkább előfutára Flaubert és 
Maupassant stílusának, mint a Balzacé. 
Illés Endre ilyen értelemben fordí t ja a 
regényt : nincsen szövegében egy felesleges 

jelző, félreérthető megfogalmazás vagy szó-
szaporítás, suta megoldás. Remek átvágá-
sokkal, tömörítésekkel ülteti á t a fordítások-
ban többnyire nehézkes, döcögő francia 
mellékmondatos szerkezeteket. Fordításá-
nak legjellegzetesebb erénye — a merészség ; 
nem tapad a francia szöveghez, s épp így 
marad hűséges hozzá. Ha összevetjük az 
eredetivel, gyakran lát juk, hogy teljesen 
megfordít, szórendjében, de még mellék-
mondatainak rendjében is átalakí t egy 
mondatot , — hogy azután a talpraesett és 
választékos magyar mondat pontosan azt 
jelentse, amit a francia. — A szereplők 
nyelvében, beszédmódjában bravúrosan 
tükröztet i egyéniségüket — híven Stendhal 
stíluseszményéhez. Du Poirier műveltnek 
akar látszani, finomkodik, précieux, mégis 
bugris és provinciális — így is beszél. 
Leuwen bankár Voltaire taní tványa — nem-
csak gondolkodásmódjában, hanem gúnyos 
szellemességében is. A Leuwen-házaspár 
beszélgetéseiben érezzük a bankár játékos-
metsző iróniáját — de kapcsolatuk meghitt-
ségét, szemérmes szeretetüket is. — Stendhal 
stílusa pontos, szabatos, szűkszavú, de nem 
száraz, különösen nem ebben a regényében ; 
költőisége azonban sohasem sekélyesedik 
üres csillogássá. S hogy a fordító nemcsak az 
előszóban szögezi le ezt, hanem munka köz-
ben is érti,i érzi — erre csak egy példát : 

»Milyen csodálatos a ha j a ! Fénylik, akár 
a legiinomabb selyem, hosszú és sű rű ! 
Tegnap este, a nagy fák árnyékában, milyen 
felejthetetlen volt a színe. Elbűvölően szőke. 
Nem az az aranyló szőke, amit Ovidius dicsér ; 
és nem a mahagóni színeihez közelítő szőke, 
amilyent Raffael és Carlo Dolci festettek 
legszebb asszonyaiknak. A szó, amivel én 
jelölném meg, talán nem a legelőkelőbb, de 
nagyon igaz : haja selymesen ragyogó 
mogyorószín. És milyen elragadó homloká-
nak vonala! Mennyi gondolat t ámadha t 
homloka mögött, talán túlságosan sok is!. . .« 
Nem'tires csillogás, hanem a pontos és válasz-
tékos fogalmazás eleganciája teszi költőivé 
az eredeti s a fordítás nyelvét. — Ahogyan 
Sárközi György tökéletesen oldotta meg a 
lehetetlent, Thomas Mann Józsefé nek fordí-
tását , ahogyan Gyergyai Albert átélte, át-
érezte s ezért varázsolta á t magyar művé 
Flaubert Érzelmek iskoláját, — úgy hatolt 
még közelebb Illés Endre a Vörös és fekete 
után Stendhal maradéktalan megértéséhez, 
tolmácsolásához. 

Réz Pál 
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