
gadja meg eddig vallott nézeteit, hanem túl 
is lép ra j tuk , és egyértelműen a forradalom 
mellett tesz hitet. Ezt a F o r d e r t kellgtt 
volna még jobban előtérbe állítani. 

Meg kell még említeni a magyar olvasó 
számara ismeretlen eseményeket, a művek 
keletkezésének körülményeit , stb. megmagya-

rázó jegyzetek alapos és részletes voltát. 
A kiaaó' korabeli képek közlésével te t te 
gazdagabbá a kötetet . 

Egészében véve a könyv méltó emléket 
állít a német nép nagy fiának, és ezzel a 
magyar könyvkiadás komoly hiányosságát 
pótolta. Tamás Attila 

PROSPER MÉRIMÉE: COLOMBA 

Ford í to t ta Réz Ádám. Szépirodalmi Kön) 

M. Premier Prose — ahogy Victor Hugo 
anagrammája Prosper Mérimée-t nevezte — 
1803-ban született . Nem keresztelték meg — 
polgári művészcsaládjának szabadgondolko-
dása a bölcsőtől kezdve alakít ja egyéniségét. 
Gyermekkori élményei közül egyet különösen 
kiemel az irodalomtörténet. Egyszer, amikor 
térden állva kért bocsánatot egy vétkéért, 
anyja a szemébe kacagott . A vérig sértet t 
kisfiú megfogadta, hogy érzéseit nem árulja 
el többé senkinek. Számos méltatója —Sainte 
Beuve, Taine — ezzel magyarázza iróniáját, 
tudatos emberi és művészi szenvtelenségét. 
Csak jogász korában lát neki, hogy tudásának 
hiányosságait pótolja. Tanulmányozza a 
XVIII . századot, a görög nyelvet, épp oly 
elmélyülten olvassaeredetibenLopedeVega-t , 
mint Shakespeare-t, és otthonos az építészet 
ismeretében épp úgy, mint pl.az éremtanéban. 
Világfi, a leghíresebb szalonok, így Mme 
Récamier szalonjának is látogatója, és csak-
hamar Stendhal tisztelő bará t ja . A tiszte-
letből majd sok lekopik, de ami a barátság 
alapja, érdeklődésük, magatar tásuk és esz-
méik nem egy rokonvonása, megmarad. 23 
éves korában jelenteti meg első ránkmaradt 
munkájá t , a Clara Gazul színmüvei-t. Kitalált 
személy, egy spanyol táncosnő nevében a 
romantikának áldoz benne; a színes környezet, 
lobogó szenvedélyek és változatos bonyodal-
mak barát i körben nagy sikert a ra t tak , 
a könyv sovinizmus- és vallásellenes elemei 
azonban a közönséget visszariasztották. A 
kiadásnak Mérimée-t spanyol női jelmezben 
ábrázoló arcképe fokozta az irodalmi csíny 
hatását . Két év múlva Guzla címen délszláv 
népköltési gyűj teményt ad ki. Ebben egy 
népénekes a lakjá t teremti meg, — Clara Gazul 
módjára . 15 évvel később, a második elő-
szóban elmondja, hogy bará t jáva l dalmáciai 
útra készült, de nem volt rá pénzük. Ezért 
élményeiket előre megírták és a tisztelet-
díjjal zsebükben már útra kelhettek. 

Ez az előszó már realista írót jelez, aki a 
romantika szertelenségét gúnyolja ki. Ezután 
társadalmi és művészi pályája egyaránt föl-
felé ível. Tíz év leforgása alat t kiadja elbe-
széléseinek javá t . J á r Angliában, Itáliában, 

dadó, (Olcsó Könyvtár) Budapest, 1954. 

Spanyolországban, ahol közeli ismeretségbe 
kerül III. Napoleon majdani anyósával. A 
júliusi forradalmat követően egymás u tán 
több fontos minisztériumi állast tölt be, 
majd a műemlékek országos felügyelője lesz. 
Novelláiért az Académie Française, a mű-
emlékek felügyelőjeként végzett munkájáér t , 
de főként régészeti és történelmi tanulmá-
nyaiért a tudományosabb jellegű Académie 
des Inscriptions választja tagjává. A 48-as 
fordulat megtorpanást jelent pályáján, ami-
kor azonban III. Napoleon Eugénia de 
Montijo-t, mondhatnám Mérimée volt tanít-
ványát veszi feleségül, a császárnőben hatal-
mas pártfogóra talál. Mérimée minden hiva-
talos megb.zatás elől kitér, de bejáratos az 
udvarba, ahol jól érzi magát, mert szeret 
szórakozni és szórakoztatni. Félig-meddig tit-
kos diplomáciai szolgálatot végez Olaszország 
egyesítésének érdekében. Ekkor már ritkán 
veszi kezébe a tollat, elbeszéléseiről csúfon-
dárosan mondja, hogy ál tában elal tat ják 
az embert. E korszakának leglényegesebb 
mozzanata, hogy oroszul tanul, és fölfedezi 
a francia olvasóknak Puskint , Gogolyt és 
Turgenyevet . Még egy-két novellát ír élete 
alkonyán. Az összeomlást, amely a hazafi 
ja jszavát tépi ki belőle, nem sokkal éli túl : 
1871-ben meghal. 

Élete nagy szemlélődőre és élvezőre vall, 
életműve szenvedélyek gyűjteménye. Méri-
méeben is megvan romantika és realiz-
mus kettőssége, mint Flaubertben. A Bo-
varyné után egy Salambbo jön, aztán egy 
Érzelmek iskolája, Mérimée egy-egy művén 
érezzük, hogy a realizmus vértezetéből ki-
duzzad a romantika húsa. Első jelentős műve, 
a Chronique de Charles IX. (magyarul Szent 
Bertalan éj tszakája) a romantika színeiben 
pompázik. Walter Scott divat ja idején kielé-
gítette az olvasó vágyát a múltba álmodásra, 
kiélezett jeleneteit fal ták az izgalom kedvelői, 
egy-egy történeti arcképe megnyugta t ta a 
gyanakvó történészeket—noha a regényben 
az esztétikai kerekítés igénye érvényesül — és 
maga az erős tónusban fes te t t egyházellenes 
téma visszhangot kapot t liberális körökben. 
Igazi műfa jára , a novellára, ugyanebben az 
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évben talál. 1829 a Mateo Falcone és Az erőd 
bevételé-nek éve is. Ez a két elbeszélés már 
művészetének legjellegzetesebb vonásait mu-
t a t j a . Esztétikai felfogásának megváltozá-
sáról így ír : »Fiatal kurunkban megütköz-
tünk Rousseaunak és követőinek hamis érzel-
mességén. Túlzott ellenhatást vál tot t ki belő-
lünk, ahogy ez történni szokott. Erősek 
akar tunk lenni és gúnyoltuk az érzelgősséget.« 
A restauráció törpe korában Mériméet is az 
érdekli, ami Julien Sorel megteremtőjét : a 
civilizáció gúzsából szabadult, igaz emberi 
indulatok. Stendhal a saját környezetében 
muta t t a meg a társadalommal összeütköző 
energiák sorsát, Mérimée csak a civilizáción 
kívüli világban talál még ősi szenvedélyeket. 
A korzikai Mateo Falcone kisfia, Fortunato, 
elrejti a sebesült banditát , mert apja is így 
tenne, de egy arany is ennek az elhatározásnak 
a javára billenti a mérleget. A csendőrök 
faggat ják For tunatot a bandita rejtekéről 
és ajándékkal, egy napfényben csillogó órával 
sikerül is rávenni arra, hogy megmutassa a 
haramia búvóhelyét. Amikor a hazatérő apa 
megtudja fia árulását, agyonlövi. Mérimée 
ebben az elbeszélésben a romantikát sa já t 
eszközeivel győzi le. A történetben minden 
különleges : a környezet, a főhős és a t e t t e . 
Mindezt azonban a legtárgyilagosabban, 
egyetlen lelkendező vagy akár együttérző 
jelző nélkül adja elő, — a Cromwell előszava 
után két évvel. A Mateo Falcone és az 
u t ána következő Mérimée-novellák varázsát 
a cselekmény forró légköre és az író tar-
tózkodó előadásmódja között i ellentét ad ja . 
A Mateo Falcone páratlan drámai feszült-
ségével Mérimée a modern novella min-
t á j á t teremti meg. »Szememben az a mű-
vész, aki néhány görög érmet metszett, 
fölér azzal, aki egy kolosszust mintá-
zott . . . »Amikor a csendőrőrmester megvesz-
tegeti a kisfiút, milyen tág lehetősége nyílnék 
akár a retorikának, akár a pszichologizálás-
nak, de Mérimée egyetlen lát tató jelenettel 
vési emlékezetünkbe For tunato bukását . A 
gyerek rámered a napfényben tündöklő 
órára és, szemét le nem véve róla, válla 
fölött a szénaboglya felé bök, ahol a 
bandita rejtőzik. Ebben a képben egy egész 
jellem feledhetetlenül benne van! Az erőd 
bevétele rövid történet , csupán egy csata 
elbeszélése, mégis az élet élesszemű megfi-
gyeléséről tanúskodik. Mérimée a háború 
jelenségeit emberi arányokra bont ja és ezzel 
ugyan kissé programszerű, de mégis új, 
realisztikusabb látásmódot érvényesít. Stend-
hallal gyakran beszélgettek arról, hogy a 
háború emberi vetülete mennyire szürke és 
kicsinyes. Stendhal Fabrice del Dongo-ja nem 
is eszmél rá, hogy a Waterlooi csatában vesz 
részt, Mérimée sem ecseteli a kézitusa borzal-
mait, csak kétszáz zilált, rendezetlenül álló 
francia és tizenegy fogoly orosz katonát von 

a kép keretébe, — a helyzet és a két szám 
beszédesebb minden halálhörgéstől vissz-
hangzó csatajelenetnél. 

Műveiben a restauráció polgári kiábrán-
dultsága tükröződik. A társadalom számki-
vetettjeiről ír a Colomba keletkezése előtt a 
Tamango-ban, utána a Carmen-ben és az 
Arsène üuillot-Ъап. Az utóbbi már a korabeli 
társadalom erkölcseit festő novellák soroza-
tába illeszkedik. Vájjon ez a X I X . századi 
Voltaire miben csalódott a legkeserűbben : 
a gondviselésben (Az etruszk váza, Kettős]él-
reerLs), a lelkiismeretben (A trik-trak parti), 
a haladásban (Az ille-i Vénusz) vagy a 
polgári tisztességben (Arsène üuillott) > Egyik-
ből sem csendül ki az író nevetése, nem döb-
bent meg fogcsikorgatása. Sok elbeszélését 
be sem fejezi. A trik-trak parti főszereplője 
halálának körülményeit sohasem tud juk meg: 
a történetet elmesélő hajóskapitány a döntő 
pillanatban ot thagyja a hallgatóit, mert bál-
nák feltűnését jelzik. Az ille-i Venusz-ban 
és utolsó nagy elbeszélésében, a Lokis-ban, 
pedig éppenséggel azt sugalmazza, hogy az 
események kétféleképpen is lejátszódhattak. 
Lehet, hogy az ille-i vőlegény közönséges 
gyilkosság áldozata, de éppen úgy megölhette 
az antik Vénusz-szobor is ; a Lokis Szemioth 
hercege megzavarodhatot t lelki megrendü-
léstől is, de lehet, hogy csakugyan kitört 
belőle a lappangó fenevad, a medve. Mindegy, 
az ember végső sorsa közömbös. Nem fontos 
milyen kifejlet vár a hősre, — olyan hely-
zetbe került, amilyet társadalmi körülményei, 
környezete és mindebből következően jelleme 
alapján megérdemelt. A társadalmi erkölcsök 
relatívisztikus ábrázolásában közvetetten is 
erős kritikai szemlélet fejeződik ki. 

Sok kritikus a l 'ar t pour l 'ar t- t lát ta Méri-
mée elbeszélő modorában, mások a finom 
pszichológiát hiányolva még erősebb bírála-
tot mondtak róla. Valóban, Mérimée nem 
folyta t ja a Princesse de Cleves óta a francia 
irodalomban hagyományos lélekelemező mód-
szert. Elég egy-két ecsetvonás és máris feled-
hetetlenül áll előttünk egy figurája vagy egy 
helyzete. Arsène Guillot akkor ocsúdik iga-
zán szerelmi tragédiájára, amikor volt szere-
tőjétől levelet kap s a borítékon az ő neve 
»ill« helyett »y»-nal szerepel, — lehet-e talá-
lóbban jellemezni egy elhagyott, egyszerű 
leány lelkiállapotát? Az erőd bevételé-beh meg-
kezdődik az ütközet, sortűz dördül és a füst-
felhő, mint valami mennyezet függ az erőd 
fölött, — lehet-e hívebben érzékeltetni egy 
súlyos csata hangulatá t? Puskin elbeszélé-
seire mondja, de a sa já t ja i ra ér thet jük : »Fi-
gyeljük még meg, hogy valamennyiben van 
egy vonás, amelyet nem lehet elfeledni : a 
jellemző vonást megtalálni, ez a megoldandó 
probléma. Egy bizonyos északangliai kastély-
ban a vendégek, akik éjfél után térnek szo-
bájukba, inkább nem lépnek bizonyos folyo-
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sóba, csakhogy meghallják valakinek a lép-
teit, aki papucsban követi őket. Hátrafor-
dulnak. Senki sincs ott . A papucs nem vélet-
lenül szerepel ; jól érezte, aki a történetet 
kitalálta, hogy csizma vagy cipő nem keltené 
ugyanazt a hatást . Minden vaskos hazug-
ságnak szüksége van egy kellően hitelesített 
részletre . . . « A l 'art pour l 'ar t épp ily kevéssé 
jellemző műveire. Minden Mérimée-novella 
egy mikroszkóp alá vet t ballada. Nem hiába 
próbált a népköltészet igézettjeként &<Ouzlá-
ban maga is balladákat költeni, az sem vélet-
len, hogy Puskin valódiaknak t a r to t t a ezeket 
és néhányat oroszra fordí tot t . Mérimée elbe-
széléseiben mindig van egy drámailag meg-
határozott és legtöbbször menthetetlenül tra-
gédiája felé közeledő hős. A lejtő húzását 
érezzük a Carmen don José-jának szerel-
mében, A trik-trak parti Rolandjának vívó-
dásában vagy Tamango barbár uralkodhat-
námságában. Mériméenek nincs szüksége a 
lelkiállapotok részletezésére, alakjaiból — 
rendszerint külső megnyilvánulásaikból — 
annyit muta t meg, amennyi a cselekmény 
drámai kibontakozásához feltétlenül kell. Ne 
kérjünk tőle számon olyan művészi elemeket, 
amelyek csak ronthatnák novellái kerekségét. 
A Colombá-Ъап is ott emelkedik a remekmű 
magaslatára, ahol ezeket az esztétikai elveket 
követi. 

Mérimée a Colomba-1 1840-ben írta. Soha 
romantikusabb t émá t ! Colomba egy sziget 
regénye, »Napoleon szigetének regénye ham-
vai hazahozatalának évében«. (Thibaudet) 
Nemcsak az angol ezredesnek és Orsónak 
Napoleonról folyta tot t beszélgetése, nemcsak 
a vittoriai csata fölidézése feledteti el a restau-
ráció dandyket tenyésző környezetét. Egy 
világ, ahol még igazán tudnak szeretni és 
gyűlölni — ezzel az érzéssel tehet te le a 
korabeli olvasó a könyvet. A tulajdonképpeni 
tör ténet ironikusan előadott bevezetése még 
jobban kidomborítja a civilizált és még ősi 
szenvedélyektől izzó világ ellentétét. Nevil 
ezredes és lánya, Lydia, hasztalanul jár t 
Itáliában : az apának nem sikerült valamire-
való vadászzsákmányt, a lánynak érdekes 
élményt szereznie. Még egy próbát tesznek : 
Korzikába induló vitorlásra szállnak. A hajón 
megismerkednek Orsó della Rebbiával, a volt 
napoleoni hadsereg tisztjével, aki leszerelt 
és most hazatér Korzikába. Egy matróz éjt-
szakai énekéből kiderül, hogy a fiatalember 
apja pontosan ki nem derített gyilkosságnak 
esett áldozatul és mindenki azt vár ja a fiútól, 
hogy leszámoljon a család ellenségeivel, a 
gyanúsított Barriciniakkal. Orsó nem t a r t j a 
bizonyosnak bűnösségüket, a vérbosszú avult 
szokása is távol áll tőle, de húga, Colomba, 
már a kikötőbe érte jön, hogy rávegye a 
hosszú végrehajtására. Az eseményeket ettől 
kezdve Colomba szenvedélye i rányít ja . Pász-
torokat és haramiákat szegődtet bá ty ja testő-

réül, a véres emlék fölidézésével izgatja képze-
letét és a prefektus békéltető közbeavatkozását 
aBarriciniakellen fordí t ja . Orsóban fölébred 
a gyanú, párbaj ra hívja ki Orlanduccio Barri-
cinit és amikor ez fivérével együtt orvul 
megtámadja , della Rebbia két golyója el-
végzi a vérbosszút mindket tőjükön. Az öreg 
Barricini az eseményektől meghibban, viszont 
a Lydia és Orsó között szövődő szálak házas-
ságban fonódnak össze. Drámaiság szem-
pontjából Mériméenek nincs tökéletesebb 
műve. Nem moralizál, bár ezt egyébként is 
a legritkábban teszi, és a környezetből is 
csak annyira hívja fel a figyelmet, amennyi 
ú jabb mozzanat kialakításához kell. Orsó 
előbb leégett bozóton á t halad, majd kőfallal 
védet t szántóföldek közé ju t . Ez a pármon-
datos környezetrajz azért kerül a regénybe, 
mert a Barricini-iivérek a fal mögül lőnek 
Orsóra. A Colomba drámaisága a cselekmény 
egész menetére jellemző. A bonyodalom okát, 
della Rebbia ezredes halálát és a korzikai 
vérbosszú szokását a matrózénekből tud ja 
meg Miss Nevil ; a Neviléket meglátogató 
prefektus szavaiból megérti, milyen roppant 
erkölcsi követelést jelent, hogy egy korzikai 
vért vérrel mosson le. A feszültséget a Colomba 
bosszúszomja és Orsó tárgyilagossága, tör-
vénytisztelete közötti ellentét tokozza. 
Mérimée hatásosan csoportosítja az Orsó 
elhatározását ellentétesen befolyásoló jele-
neteket. A fiú meggyőződése és Lydiának 
adot t szava alapján azzal az eltökéléssel 
üdvözli húgát, hogy nem is gondol ma jd a 
korzikai »népszokás«-ra. Colomba a maga 
érzéseivel akar ja megpörkölni bá ty já t : az 
ezredes puskái közül választ neki egyet, 
egy dalt énekelve hívja fel figyelmét a családi 
»adósság«-ra, csapatot toboroz, Orsó puská-
jába illő golyót önt, majd elviszi apjuk sír-
jához s utána elérakja a meggyilkolt vér-
foltos ingét és a rozsdás, halált hozó golyókat. 
Orsó csakugyan megrendül, de arra gondol, 
párbaj ja l egyezteti össze a korzikai és francia 
szokást. Colomba még nem is érte el igazi 
célját, amikor a prefektus új értesülése át-
menetileg eloszlatja a Barriciniakra háruló 
gyanút, — az összecsapás, úgy látszik, el-
marad. Colomba azonban heves légkörű jele-
netben összehozza az ellenfeleket és a Barri-
ciniak bűnösségére új, megcáfolhatatlan bizo-
nyítékot tá r fel. Mérimée most már feltartóz-
ta tha ta t lanul űzi alakjai t az összeütközéshez 
vezető úton, de még ekkor is növeli a hatást . 
Colomba éjszaka belehasít annak a lónak a 
fülébe, amelyet bá ty ja másnapra kiszemelt 
magának. Korzikában az ellenség lovának 
megcsonkítása kihívást és életveszélyes fenye-
getést jelent, — Orsó semmiképpen sem tér-
het ki az ellenségeinek tu la jdoní to t t ú jabb 
sértés megtorlása elől. A kiélezett helvzetek 
légkörét célbataláló párbeszédek forrósít ják. 
A halálos golyóváltás - szűkszavú, gyors, de 
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élénk színekkel festet t előadása pedig fölér 
a Carmen késpárbajával, pedig abban a kés-
szúrásban Sainte-Beuve Mérimée művészi ha-
tásának szimbólumát lá t ta : >>Úgy éri az 
e m b e r t . . . j a j ! Még arra sincs ideje, hogy 
észrevegye, szép volt-e . ..« 

A mű szerkezeti tömörségének alapja az a 
kitűnő elgondolás, hogy a cselekmény nem 
más, mint a főhős szenvedélyének akadályo-
kon á t való diadalmas kibontakozása. Már 
Colomba megjelenése a külföldiek közt egy 
vad, féktelen érzésektől fű tö t t jellem dallamát 
intonálja. Izgatottan, gyászruhában lovagol 
a fogadóig, ahol Orsó lakik, és ott, a többiek-
kel nem törődve, mozdulatlanul ül egy kő-
padon, míg bá ty ja meg nem érkezik. Egyé-
niségének tragikus pátosza, szinte férfias el-
szántsága már ebből az epizódból kitűnik. 
Tanulat lan lány, Dantéről nem hallott, de 
a nagy érzések nagy izgalmat vál tanak ki 
belőle. Amikor a két lány nyugovóra tér, 
már meg sem lep bennünket, hogy a meg-
gyilkolt della Rebbia ezredes lánya tőr t hord 
szoknyájába rej tve. Erkölcsi felfogása a rajon-
góké, akik az igazságra törekednek szaka-
datlanul és a hétköznapi erkölccsel nem gon-
dolnak. Hazugsággal gátolja meg, hogy Orsó 
esetleg békülési szándékát fejezze ki a prefek-
tusnak. Nem restell csalni, hogy ú jabb szeny-
nyet kenjen ellenfeleire, amikor bemetszi 
sa já t lovuk fülét, hiszen a végső cél a fontos : 
derüljön ki az igazság és a bűnös minden-
áron pusztuljon el. Colomba alapvonása a 
szenvedély, de Mérimée nemcsak a vendet ta 
vágyának rab já t veszi észre benne, hanem a 
civilizáció érintésétől szűz, a barbárságig köz-
vetlen természetet is megmuta t j a . Colomba 
a legj-obb voceratrice, sirató-nő a környéken, 
érzései azonnal fölfakadnak az élmény mele-
géből és dallá formálódnak. Orsót nem akar ja 
bosszúvágya áldozatául dobni, b á t y j á t épp 
oly vadul szereti, mint amennyire fenntar tás 
nélkül kívánja apja gyilkosainak halálát. 
Orsóért számos furfanggal él. Szövetkezik a 
vidék legismertebb banditáival, hogy bár-
mikor fivére védelmére keljenek, és annak is 
érti a módjá t , hogy a fiú szerelmét, a félénk 
és büszke misst sebesült bátyjához, haramia-
környezetbe csalja s ezzel visszavonhatat-
lanul összakapcsolja sorsukat. Lydia Nevil 
kontrasztfigura, mint ahogyan Az ille-i 
Vénusz-ban az igazi menyasszony az a szobor, 
a kegyes Mme de Piénnes pedig Arsène 
Guillot mellett. Alakjának rajza halványabb 
is, irónikusabb is Colombáénál. A segni kyk-
losz-kapu ra jzát komornájának adja , mert 
másnak is megvan ; a korzikai ú t ötletét 
azért helyesli, mert így megörökítheti annak 
a barlangnak a képét, melyben Napoleon 
olvasott gyermekkorában, és talán egy kor-
zikai bandita arcmását is magával viheti. 
Merimée kedveli az érzések szembeállítását : 
Az,ille-i Vénusz-bari a tudomány józanságát 

a hétköznapokba törő fantaszt ikummal, a 
Mateo Falcone-ban a tisztességet a bűnnel, 
A Colombii-ban két társadalom kétféle erköl-
csét állítja párhuzamba és rokonszenve az 
ősibb állapotok leié íordul. Orsó alakja szük-
ségszerűen szintén kevésbé jelentős, mint 
húgáé. De összetett jellem ő is, becsülete és 
kötelességérzete küzd egymással, míg a kettő 
azonossá nem válik. Mérimée hangsúlyozza 
nemzeti vonásait, mégis mennyire mások az 
ugyancsak alaposan korzikai rablók. Orsó 
becsületességéhez más nemes érzések, pl. 
őszinte szerelme járul ; Mérimée a társadá-
lommal szemben álló bandi tákat sem ra j -
zolja ellenszenvesnek, az egyiket gó'gösségé-
vel, a másikat tudákosságával egyéníti. Noha 
a tudákos haramia, a kiugrott pap alakja 
kissé valószínűtlen, a két rabló és Colomba 
ábrázolása elárulja, hogy ez a szenvtelennek 
a l 'art pour l 'ar t képviselőjének kikiáltott 
író mennyire együtt tud érezni alakjaival, 
ha szívéhez közelálló figuráról van szó, — 
bár ezt talán maga előtt is szégyenli. »Az 
egész társadalommal harcban álló emberek 
energiája olyan csodálatot vált ki belőlem, 
amelyet restellek« — mondja a Bulyba Tá-
rászról szólva. 

Mérimée elbeszéléseinek megszokott, taka-
rékosan kidolgozott műfa já t a Colombá-ban 
fellazítja és kisregénnyé szélesíti. A Colomba-
ban megvan a novella feloldásának létjogo-
sultsága. A Tamangó-ban az érdekelt, hogy 
egy »primitiv« hogyan viselkedik a polgári 
civilizáció emberének erejét is meghaladó 
nehézségek között, a Mateo Falcone-ban is 
egy ember belső összeütközése állt a közép-
pontban és ha Az erőd bevételé-ben több arcot 
is látunk, egyetlen csata tűzfényében villan-
nak föl. Colombának viszont bosszúja végre-
hajtásához egész Pietranerát , fél Korzikát 
meg kell mozgatnia. A műben nincsenek 
fölösleges elkanyarodások, szubjektív beté-
tek, elkülönülő események. Pl. Nevil ezredes 
beszélgetése Orsóval a napoleoni háborúkról 
az egész cselekményhez fontos, hiszen a közös 
katonai múlt hozza közel egymáshoz a két 
férfi t és ezzel előkészíti a két család kapcso-
la tá t . A bővebb keretben Merimée Colomba 
alakját , is gazdagabban,árnyal ja . A korzikai 
lány nemcsak azért elevenebb, mint bármelyik 
hőse, mert nem egy szenvedély megtestesí-
tője, hanem a szenvedélyes ember, de azért 
is, mert mozgásában, különböző helyzetekben 
lá t juk magunk előtt. A puskin i—egyszers-
mind stendhali — ábrázoló módszert ezúttal 
ismétlő pisztolyként alkalmazza és csak most, 
Colombához hasonlítva érezzük, minden 
Mérimée hős mennyire leszűkített egyéniség. 
Colomba indulatainak különböző megnyil-
vánulásai különböző hatást váltanak ki az 
olvasóból. Megdöbbent, amikor elmagyarázza 
Lydiának : fordítva tar tsa a tőrt , mert a 
szúrás csak úgy halálos ; megráz, amikor a 
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báty ja csatájáról hírt hozó kislányt pehely-
»ként kapja le a nyeregből és kérdezni már 
csak rettenetes pillantása marad. De aztán 
megfagy bennünk a vér, amikor így foly-
t a t j a : »— És azok? — kérdezte Colomba 
rekedten. Chilina keresztet vete t t muta tó és 
középsőujjával. Colomba arcán nyomban he-
ves pír vál tot ta fel a sápadtságot. Égő pil-
lantást vete t t a Barricini-házra és mosolyogva-
így szólt vendégeihez : Igyuk meg a kávét.« 

A hősnő nagyszerű jellemzése ellenére sem 
gáncstalan alkotás a Colomba. Az író az 
epikum kedvéért nemcsak a jellemzést mélyí-
te t te el, hanem a főcselekményhez mellék-
cselekményt is kapcsolt : Lydia és Orsó 
édeskés idilljét. Az igazi kifejlet — a félke-
gyelművé vált Barricini-apa és Colomba talál-
kozása — ezért nem állhat önálló befejezés-
ként. Mussetnek egy Mériméeről készült kari-
ka túrá ja a la t t ezt olvashatjuk : »Mérimée, 
amint elfojt egy indulatot.« A Colombá-ban 
Mérimée leveti álarcát, a szentimentalizmusra 
való haj lamát szabadjára engedi a szerelmi 
részletekben, és, sajnos, áldoz a regényesség 
ízlésének. 

Mégis elsősorban kisregény jellege mia t t 
kerülhetet t ez a mű az Olcsó Könyvtár -
sorozatba. Az Olcsó Könyvtárnak ki kell 
elégítenie a közönség vágyát fordulatos olvas-
mányra, ugyanakkor propogandát is kell csi-
nálnia a művészi irodalomnak. Mérimée elbe-
szélései egy-egy anekdotára épülnek. A 
Colomba ezért élvezetes olvasmány — 35.000 
példányban is! A hősnő igazságába ve te t t 
törhetetlen hite és érzékletesen ábrázolt a lakja 
szintén feltétlenül megragadja a kezdő ol-
vasót is. 

Réz Ádám közvetlen és hajlékony nyelven 
tolmácsolja az eredetit. Ismeri a magyar 
nyelv szellemét, tud a helyzetnek megfele-
lően szabadabban fordítani, ha a túl szolgai 
átül tetést kényszeredettnek éreznénk. Ellis 
kapitány hódolattal n y ú j t á t Lydiának egy 
kis tőrt , noha a francia így hangzik : 
». . . il mit a ses pieds . . . « A Lydia lábához 
t e t t tőr képe groteszk volna, észreveszi ő a 
tiszteletet akkor is, ha hódolattal nyú j t j ák 
á t neki az a jándékot . A fordítás jól és biz-
tosan helyettesíti a gallicizmusokat magyaros 
szólásokkal : Vous êtes un gentleman plein 
d ' honneu r=ön talpig becsületes gentleman, . . . 
p e u t . . . expier ce forfait — felelhet erre a 
gaztet tre stb. Réz Ádám legfőbb érdeme azon-
ban az, hogy érzi és érezteti Mérimée stílu-
sának kettősségét. Mérimée a közlő részekben 
a XVIII . sz., elsősorban Le Sage stílus-

hagyományait követi ; szikár és csípős mon-
dataiban érezzük, hogy az elbeszélő iróniával 
szemléli az eseményeket. Sehol egy roman-
tikus módon keresettnek tűnő ige, sehol egy 
tarka jelző. A cselekményt tárgyaló részekben 
viszont szótára változatosabb, a párbeszé-
dekben bővérűen beszélteti figuráit, — ahogy 
épp jellemüknek megfelel. A fehérszakállú 
pásztor, Polo Qriffo, a della Rebbia-család 
régi hűséges embere. Milyen találóan festi 
őt lelkendező beszéde, mellyel Orsót dicséri 
társainak : »A veséjébe látok én! De még 
mennyire belelátok. Nem mondja, mit akar 
tenni, de megteszi. Mintha az ap já t lá tnám. 
Beszélj csak, mondd, hogy nem haragszol 
senkire! Fogadalmat tet tél szent Negának. 
Ez az igazi! Nem adok egy lyukas krajcár t 
a polgármester bőréért. Egy hónap se telik 
belé, nem lehet tömlőt varrni belőle.« Réz 
Ádám fordításában kiválóan sikerültek a pár-
beszédek, de híven tud ja visszaadni a stílus-
különbséget ott, ahol maga Merimée szól. 
Amikor Lydiáról azt mondja : ». . . igen ügye-
sen lerajzolta a pelaszg —• vagy kyklopsz-
kaput — rapportai t un joli croquis — kitű-
nően érezteti az író ajkbiggyesztését a ma-
gyarnyelvű tömörítésben. Kár, hogy Merimée 
elbeszélő modorának fanyar szenvtelenségét 
csak érzi Réz Ádám, de nem tudatosí t ja , 
nem fordí t ja következetesen ebben a szel-
lemben. Persze nem szűkítheti mondatai t , 
föl kell használnia a lehetőséget arra, hogy 
a szavak jellemző erejét fokozza. Amikor 
Lydia Nevil megengedi, hogy Orsó velük 
utazzék, helyes a kissé merev viselkedésű 
apáról azt mondania, visszhangozta és nem 
ismételte — répéta — lánya szavait. Ám 
»le Vésuve en éruption« nem pöfékelő, csak 
működő Vezúv, és teljesen átfestik Mérimée 
írói felfogását az ilyen mondatok : »Öltö-
zetéről első pillantásra lent t , hogy a fiatal-
ember elegánsan kicsípte magát, mint aki 
tetszeni akar szíve hölgyének . . . «, hiszen a 
francia ennél sokkal tar tózkodóbb : «Son cos-
tume annonçait à la fois la prétention a 
l'élégance d 'un homme qui va se présenter 
devant une femme à qui il veut plaire. . . « 
Mériméetől a szubjektív hang, a maró gúny 
idegen. Az említett hiba elkerüléséhez azon-
ban a szinte művészi újraalkotás erőfeszítése 
kellett volna. A fordítás így is remek, élve-
zetes és kivált természetessége miat t alkal-
mas arra, hogy az Olcsó Könyvtár széles 
olvasótáborával megkedveltesse a nagy fran-
cia írót. 

Rába György 

« 

105 


