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Olasz or szág 1818-ban
A nõk

1817. ok tó ber 24. Mi lá nó. – En nek a nap ló nak az el sõ meg je le né sé bõl ki ma radt az 
uta zó port ré ja. A ki adó at tól félt, ne vet sé ges nek tûn het, ha va la ki ma gá ról be szél; má ra 
vi szont, azt mond ják, meg vál to zott a hely zet.

Az élet ben sze rin tem a leg ros  szabb do log az una lom. A fe jem olyan, mint egy la ter na 
ma gi ca: kép ze le tem õrült vagy gyen géd ké pe i vel szó ra koz ta tom ma gam. Ha ne gyed- 
órát egy bu ta fic kó tár sa sá gá ban kell töl te nem, a kép ze le tem azon nal fa kó és unal mas
ké pek kel áraszt el.

Az Állhatatlan1 sze rint az uta zás ban az a leg szebb, hogy 

So sem lát juk vi szont ugyan azt, amit egy szer már lát tunk.

Az én áll ha tat lan sá gom más hogy mû kö dik: ah hoz, hogy egy or szág, egy ze ne mû, egy 
fest mény iga zán meg tets  szen, két szer-há rom szor is ta lál koz nom kell ve le. Utá na vi szont,
a ze ne mû a szá za dik elõ adás után, vagy a kép, ami kor már har min cad szor lá tom, és a táj, 
amit öt ször-hat szor át szel tem, nem nyújt sem mit a kép ze le tem nek, sõt: un tat. 

Vi lá gos, hogy en gem leg in kább a kö zön sé ges és a mes ter kélt ta szít. Két do log ir ri tál: 
a sza bad ság hi á nya és a pá pis ták, né ze tem sze rint ez a ket tõ min den rossz gyö ke re. 

Az em ber a fe jé be ül te tett tör vé nyek nek és an nak az ég haj lat nak az ered mé nye, amit 
a szí vé ben hor doz. Ha rab lók áll ják uta mat vagy pus ká val lõ nek rám, min dig ha rag gal 
gon do lok a kör nyék kor mány zó já ra és plé bá no sá ra. A rab ló vi szont, ha eré lyes, tet szik
ne kem, mert szó ra koz tat. 

Ti zen öt évet töl töt tem Pá rizs ban, te hát nyu god tan mond ha tom, hogy szá mom ra sem-
mi sem olyan kö zöm bös a vi lá gon, mint egy csi nos fran cia nõ. A kö zön sé ges tõl és a 
mes ter kélt ség tõl va ló vi szoly gá som olyan mér té kû, hogy né ha túl me gyek a kö zöm bös-
sé gen is.

Ha egy fi a tal fran cia nõ vel hoz ös  sze a sors, aki – sze gény ke – még jó ne ve lést is 
ka pott, rög tön a szü lõi ház ra gon do lok, nõ vé re im ne vel te té sé re, és elõ re is me rem leg-
mel lé ke sebb gon do la ta i nak is min den ár nya la tát. Ezért sze re tem olyan na gyon a rossz 
tár sa sá got, ahol több a ki szá mít ha tat lan. És, ha jól is me rem ma gam, ez az a pont, ami 
ré vén min den ideg szá lam mal Itá lia la ko sa i hoz és dol ga i hoz kap cso ló dom: a nõk.

Mi cso da el ra gad ta tást érez tem, ami kor rá jöt tem – anél kül, hogy egy má sik uta zó ér te-
sí tett vol na er rõl, és el vet te vol na tõ lem a fel is me rés örö mét –, hogy Itá li á ban épp a jó 
tár sa ság az, ahol a leg több a ki szá mít ha tat lan! Ezek nek az egye dül ál ló gé ni u szok nak a 
le he tet len ség és a sze ren cse hi á nya je lent het egye dül aka dályt; és ha van nak még elõ í té-
le tek, ak kor az csak az al sóbb ré te gek „ki vált sá ga”. 

Az olasz nõk, az zal a tü zes lé lek kel, amel  lyel az ég meg ál dot ta õket, olyan ne vel te-
tést kap nak, amely ben egye dül a ze né nek és a val lá sos ko mé di á zás nak van meg ha tá ro zó 
szerepe•. A dön tõ az, hogy végül is bár mi lyen bûn el kö ve té se tel jes bo csá na tot nyer 
a gyó nás ál tal. Az olasz nõk lát ják, ho gyan vi sel ke dik any juk, az tán meg há za sod nak, 
és vég re fel sza ba dul nak any juk igá ja, és ha csi no sak, fél té keny sé ge alól. Egy pil lan tás 
mû ve csak , és már is el fe lej tet ték az egész val lást: min den, amit hal lot tak, nagy sze rû, 
gyer me kek nek va ló dol gok tár há zá vá ala kul át.

A nõk itt nem él nek együtt; mind egyi kük pá ho lya egy-egy kis fe je del mi ud var; min-
den ki a tár sa ság ki rály nõ jé nek mo so lyá ra vá gyik; sen ki sem akar ja el ron ta ni a jö võ jét.

Bár mi lyen bo lond sá got mond ja nak is, egy szer re tí zen tu laj do ní ta nak ér tel met 
sza va ik nak; a kü lönb ség ab ban van, hogy az egyik ud va ronc szel le me sebb-e a 
má sik nál. Csak egyet len do log ban nem sza bad ros  szul nyi lat koz ni uk; mert nyu godt
szív vel mond hat ják ugyan dél ben, hogy éj sza ka van, de ha azt ál lít ják, hogy Paër 
ze né je töb bet ér, mint Rossinié, tí zen eme lik fel a sza vu kat, hogy ki gú nyol ják õket. 
Egyéb ként min den öt let, min den, a leg fur csáb ban meg ter ve zett uta zás, és a legbo-

1 Collin d’Harleville hõ se a ró la el ne ve zett da rab ban. 
• Sem mi sincs olyan tá vol egy más tól, mint a fran cia or szá gi ke resz tény ség és a ná po lyi ba bo na ság. Mi nél fel-

vi lá go sul tab bak, eré nye seb bek és õszin téb bek a pap ja ink, an nál ke vés bé le het nek ná lunk pél da sze rû ek más 
né pek szo ká sai. (Sten dhal jegy ze te)
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lon do sabb sze szély is, amely eszük be jut, csu pa orá ku lum az õ ud var tar tá suk 
elõtt.

Nem rég egy na gyon fi a tal és csi nos bresciai nõ hív ta ki pár baj ra a sze re tõ jét. El má-
sí tott írás sal írott le ve let kül dött ne ki; a fér fi, egy ka to na tiszt, meg je lent az adott hely-
szí nen, ahol egy ál sza kál las csa var gó vár ta két pisz tol  lyal, aki min den áron meg akart 
küz de ni ve le. Ez az eset, amit vé let len sze rû en idé zek ezer nyi más ha son ló kö zül, sem mi 
ár tal mat nem oko zott a szép Ma ri et tá nak; csak még több fér fit szer zett ne ki, akik mind 
sze ret ték vol na fe led tet ni ve le a tiszt hût len sé gét. 

Lát ják, hogy itt min den nõ nek meg van a ma ga vi sel ke dés mód ja, a ma ga gon dol ko dá-
sa, a ma ga nyel ve.

Az egyik pá holyt egy egész vi lág vá laszt ja el a má sik tól, más gon do la tok lak ják mind-
egyi ket és min den hol kü lön nyel vet be szél nek; ami igaz ság az egyik ben, pusz ta ál mo do-
zás a má sik ban; olyan ez, mint ha két ud var nagy kö ve te it lát nánk, egy fi a tal, har ci as her-
ce gét és egy öre ge dõ, de meg fon tolt ural ko dó ét (Baden és Drez da ud va rai 1810-ben). 

A nyu ga lom ál ar ca alatt le élt vi ha ros élet vicendái (ese mé nyei) alap ján itt gyors íté-
le tet hoz nak az olasz nõk rõl: sza bad bu ta sá go kat mon da ni uk, de nem sza bad bu ta sá go-
kat ten ni ük; min den hi bát szi go rú an bün tet nek a ké sõb bi tör té né sek; ná lunk a ve szély
ár nyé kát meg pil lant va min den ki bár gyú és mes ter kélt mó don kezd el vi sel ked ni, itt épp 
el len ke zõ leg.

Az itá li ai nõk ka rak te re olyan, hogy az élet min den vi szon tag sá gá ra fel van nak
ké szül ve, ki vé ve az él ce lõ dés re, amit ke gyet len ség nek tar ta nak. Egy fér fi so ha sem fi gu-
ráz hat ki egy nõt egy má sik nõ elõtt, mert két nõ együtt nem vi sel ked het más hogy, mint 
szer tar tá sos ud va ri as ság gal. Ép pen ezért nem is csip ke lõd nek egy más sal. A fér fi ak nál 
ugyan úgy meg ta lál ha tó az él ce lõ dés tõl va ló ir tó zás: a leg ki sebb szó, ami csú fo ló dást 
hor doz hat ma gá ban, ha rag ra ger jesz ti õket. Ez az a me cha niz mus, ami le he tet len né 
te szi itt a fran cia szel lem meg gyö ke re zé sét; az Ap pen ni nek elõbb vál toz nak sík ság gá, 
mint hogy ez a faj ta szel le mes ség meg ho no sod jék Itá li á ban. A fi nom és ele gáns di csé ret 
csak ad dig bo csát ha tó meg, amíg sza bad kri ti zál ni is köz ben; ho gyan is jö het ne lét re itt 
a tár sa ság in téz mé nye, ha épp az til tott, ami a tár sal gás szép sé gét ad ja? Ho gyan gyûl-
het né nek ös  sze az em be rek egy jól fû tött, ki vi lá gí tott, szép sza lon ban, ha a tré fál ko zás 
bûn nek szá mít? A je len le gi olasz szo ká sok nak és elõ í té le tek nek kö szön he tõ en az itt élõ 
em be rek nek négy szem közt kell le él ni ük az éle tü ket. 

Eh hez já rul még, hogy az ud va ri as ság nak az a for má ja, amely a má si kat elõbb re he lye-
zi, mint ön ma gát, itt leg föl jebb gyen ge ség nek szá mít; nem csak a sza lo nok ban, ha nem a 
ká vé há zak ban, az elõ adá so kon és egy ál ta lán min den tár sa sá gi he lyen. Az ide gen nek itt 
új ra kell ér té kel nie sa ját ne vel te té sét, mert min den pil la nat ban túl sá go san ud va ri as nak 
tû nik; és ha a leg ki sebb tré fát meg en ge di ma gá nak egy ba rát já val szem ben, az rög tön
azt hi szi, hogy már nem sze re ti õt. 

A fér fi ak nál épp úgy, mint a nõk nél a ma ga tel jes sza bad sá gá ban bom la nak ki a jel-
lem tu laj don sá gok, ezért itt sok kal több a zse ni és a bu ta em ber, mint má sutt. Az os to bák 
hi he tet le nül os to bák tud nak len ni, és min den pil la nat ban meg lep nek azok kal a vo ná sok-
kal, ame lyek mint egy alá tá maszt ják íté le tün ket. 

Egy hét tel ez elõtt az egyik ba rá tom meg lá to gat ta új is me rõ sét, meg le he tõ sen szo kat-
lan idõ ben. A hölgy fér je két mér föld nyi tá vol ság ra volt ott hon ról, a vá ro son kí vül re 
ment ba rá ta i val, ahol pisz tol  lyal lõt tek cél ba; csak hogy es ni kez dett, és vis  sza tér tek 
Bresciába. A ter mé sze té nél fog va igen fél té keny férj egye ne sen fe le sé ge szo bá já hoz 
si et, ke zé ben a pisz to lyok kal. Meg lep ve lát ja, hogy az aj tó zár va van, ko pog tat ni kezd. 
A hölgy ne vet ve és éne kel ve mond ja sze re tõ jé nek: 

– Oh! Itt a fér jem! Oh! Itt a fér jem!
Azu tán pe dig sza lad aj tót nyit ni, át öle li fér jét, és azt mond ja ne ki:
– Kép zeld, itt van Colonna.
– Hol?
– Az ágyam mel let ti mos dó ban. 
Er re az tán, kis sé szé gyen kez ve, a sze re tõ is elõ som for dál. Kép zel jék csak ma guk elé 

a hely ze tet, az ag res  szív fér jet, ke zé ben a pisz to lyok kal és a sze re tõt, aki majd el sül  lyed 
szé gye né ben! Va la mi tré fá val ütöt ték el a dol got, ami, gon do lom, kis sé mes ter kélt re 
si ke rül he tett. Ami kor a sze re tõ el hagy ja a szo bát és már öröm mel kons ta tál ja, hogy az 
elõ szo bá ban van, a férj ha tá ro zott han gon vis  sza ren de li; új ra vé gig kell men nie te hát a 
nagy, sö tét sza lo no kon, ame lyek mind egyi két egy-egy gyer tya fé nye vi lá gít ja be. A férj 
azért hív ta vis  sza a sze re tõt, hogy át nyújt son ne ki aján dé kul egy na gyon szép, vad hús 
tá la lá sá ra szol gá ló tá lat, amit most ho zott a va dá sza a vi dé ki kú ri á ból. Gú nyo lód ni akart 
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ve le? Ez az, amit a mai na pig nem si ke rült meg fej te nünk. De lám, ez az a fér fi, akit bá jos
idi ó tá nak ne vez nék: és köz ben fi gyel jünk a szel le mes nõk re is mel let te! 

A nõk nek va ló tet szés ki vál tá sá ban a tár sal gás (a szel lem) mód sze rei meg le he tõ sen 
más fé lék te hát itt, mint ná lunk. Két do log ban ta lá lok csak ha son ló sá got, en nek a két 
do log nak azon ban épp az a lé nye ge, hogy örök ké más fé lék le gye nek: ez pe dig a sze re-
lem és a kép ze let. 

Min den fér fi, aki vi lá go san és szen ve dé lye sen me sél el új dol go kat, biz tos le het az 
olasz nõk za jos tet szés nyil vá ní tá sá ban. Mind egy, hogy sír ni vagy ne vet ni kész tet: ha a 
szív re erõ sen hat, ak kor min de nütt szí ve sen fo gad ják. 

Tartuffe ko mé di á ját épp úgy el me sél het jük ne kik, mint Né ró bar bár sá gát, aki 
Britannicust mér gez te meg, mind ez épp úgy ki vált ja ér dek lõ dé sü ket, mint ha Murat 
ki rály ha lá lá ról szól na a tör té net. 

A fon tos az, hogy vi lá go sak le gyünk és rend kí vül szen ve dé lye sek.
Mi vel az ér zé ki ség sok kal in kább szá mít, mint a hi ú ság, mind ez tet szést fog arat ni,

még ak kor is, ha ne vet sé ge sen vas kos; ész re ve szik ugyan a da gá lyos sá got, de ez nem 
szá mít bûn nek. Most Llorente köny ve vált ja ki itt a leg na gyobb ér dek lõ dést, A spa nyol 
ink vi zí ció tör té ne te2, amely sö tét fan tá zia ké pe i vel ál mat lan éj sza kák kal aján dé koz za 
meg õket. Ha ma egy ink vi zí tor Mi lá nó ba ér kez ne, nem le he tet len, hogy igen di va tos és 
ke re sett sze mé lyi ség vol na.

Lel ki al kat

A lel ki al kat lé nye ge itt, a nõk re néz ve, a nagy-nagy ki szá mít ha tat lan ság és a chiaros-
curo (nagy kü lönb ség a vi lá gos és az ár nyé kos fe lü le tek kö zött); ál ta lá ban pe dig a ka to-
nás meg je le nés; min den eset re a leg ke vés bé az, amit a fran ci ák ta lá ros meg je le nés nek 
hív nak: fi a tal köz tiszt vi se lõ ink nek ez az ön ma gá val elé ge dett, fon tos ko dó, pe dáns, 
jó zan, ren de zett ki né ze te. Ez az, ami tõl a nõk itt a leg job ban ir tóz nak; er re azt mond ják,
hogy andeghee. Ferrum amant. Imád ják a ba juszt, fõ leg Na pó le on baj szos ka to ná it.

A nõk sok kal magasabbrendûek, mint a fér fi ak. A nõk ösz tö nö sen meg ér zik a táj 
ter mé sze tes zse ni a li tá sát, a fér fi a kat vi szont meg ront ja a pe dán sok ha da. A kor mány 
meg aka dá lyoz za a te het sé ges fér fi ak meg szü le té sét és fa vo ri zál ja, vagy leg alább is nem 
aka dá lyoz za a pe dán sok elõ re ju tá sát, akik nagy szám ban nyü zsög nek min de nütt, és 
na gyon él ve zik azt a hely ze tet, hogy a te het sé ges em be rek nek tisz te let tel kell vi sel ked-
ni ük ve lük szem ben.

[1818. szep tem ber 21.]
Cseke Ákos for dí tá sa

(Sten dhal: L’Italie en 1818, in: Voyages en Italie. Pa ris, Gallimard, 1973. 238–243. o.)

2 Sten dhal ezek ben a na pok ban ol vas ta Lodovico di Breme re cen zi ó ját Llorente könyvérõl a Conciliatoréban.


