
OLASZ REGÉNYÍRÓK.
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Az olasz politikai egység megteremtése óta 
az irodalom is lázasan dolgozik, hogy meg
teremtse a századokon át széthullott olasz lelkek 
egységét. Ezért a modern olasz irodalom a forró 
küzdelem és heroikus útkeresés képét mutatja. 
A tehetségek egész légiója töri az utat, hogy 
eljusson a nemzeti lelket tökéletesen kifejező 
formáig és gondolatig. Ez a vajúdó küzködés 
leginkább megmutatkozik a modern idők leg
népszerűbb műfajának, a regénynek területén. 
Egyetlen nemzetnek sincs annyi új szellemű, 
frisstehetségű, eredeti utakon járó regényírója, 
mint az olasznak. Ebből a pompás gárdából 
mutatunk be hármat olvasóinknak : egyet a 
koszorús nagyok, kettőt a fiatal Herkulesek 
közül.

Grazia Deledda első könyve körülbelül 18 év
vel ezelőtt jelent meg magyarul (II nostro pad- 
rone — A mi urunk), egyik legszebb regénye 
pedig tavaly ( Anime oneste —  Jó lelkek). Regé
nyeiben többnyire Sardinia népéletével foglal
kozik. Igazi epikus, egyéniségének legbensőbb 
lényege az elbeszélés. Bár legtöbb regényének 
tárgyát a sardiniai népéletből veszi, sohasem 
válik puszta folkloristává és kuriózumok kere
sőjévé. Meglátja annak az egyszerű és meg
lehetősen műveletlen népnek fanatizmusát, fata
lizmusát s egyúttal vallásos .hitét, mély egy
szerűségét. Azokban a mindennapi események
ben, amelyek életükben lejátszódnak, meglátja 
az epikus nagyszerűséget és a tragikus végzet
szerűséget. Jellemzője a mély emberismeret, a
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sok szín, a csupa friss impresszió, az erkölcsi 
komolyság, a vallásos érzés és az erős drámai- 
ság. Legutóbbi regényeiben már nem sardiniai 
környezetet fest, de ezekben is igazi művész és 
ez bizonyítja, hogy a folklore nem volt egyetlen 
lényeges eleme művészetének. Annak idején 
Ruggiero Bonghi vezette be az olasz irodalomba : 
ítéletét igazolta DelecLda egész írói pályája és 
igazolta a Nobel-bizottság, mikor neki ítélte az 
irodalmi Nobel-díjat.

Giuseppe Antonio Borgese, a modern olasz 
regény nagymestere, ma ötvenegyéves, egye
temi tanár; eddigi útját huszonöt kötet jelzi: 
tanulmányok, novellák, drámák, regények, ver
sek. Kritikusnak indult és huszonhároméves 
korában megírta az új olasz irodalom legéret
tebb kritikai munkáját (Storia della critica 
romantica in Itália), amely Croce máig is eleve
nen élő és ható iskolájának igazi reprezentatív 
fegyverbeállása és a nagy olasz tanító esztéti
kájának gazdag és eredeti kiteljesedése. Az indu
lásnak méltó volt a folytatása : a sorra követ
kező kritikai kötetek meghozták az olasz iroda
lom legjobb Goethe-tanulmányát (Mefistofele con 
un saggio sulla fiersonalitá di Goethe) és D Annun- 
zio legjobb értékelését akkor, mikor a hadvezér
művész megítélését még nem befolyásolták élet
pályájának fantasztikus fordulatai. Nyugodt 
kéz, biztos szem, higgadt ítélet : ez a kritikus 
Borgese. De már a kritikus lelki műhelyének 
mélyén újabb erők forrnak, a kritika keretei 
szűkek eredeti mondanivalói és mélyről fakadó 
súlyos gondolatai számára. Borgese írói egyéni
ségének éppen ez a lényege : a tragikusan súlyos 
és végzetesen elhallgathatatlan mondanivalók, 
amelyek gejzírként törnek fel belőle s forró 
hullámukkal éppoly tökéletesen betöltik a kri
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tika vaspántos hordáját, mint a vers cirádás 
aranyserlegét. írói egyéniségének ebből a meg
határozásából következik, hogy minden problé
máját halálos komolysággal fogja meg, s hogy 
egyetlen pillanatra sem felejti, mire kötelez a 
tehetség. Éppen ez a magyarázata annak, hogy 
mért nyúl ismételten a legnagyobb és leg
mélyebb emberi problémákhoz, mért érdekli 
mindenekfelett a legtitokzatosabb és legkevésbbé 
megoldható kérdés : mi az élet, mi a halál?

A halálprobléma Borgese művészetének köz
ponti komplexusa. Ez indítja a mayerlingi tra
gédia rejtélyének boncolására, ami két, ke- 
vésbbé sikerült könyvében nyugtalanítja (L’Ar- 
ciduca; La tragédia di Mayerling), ez sugallja 
egyúttal egyik legmélyebb alkotását, a Lazzaro 
című drámát (1926). A probléma : a föltáma
dott Lázárt mindenki eltaszítja, mert rajta a 
halál bélyege, nemcsak mély és eredeti, hanem 
komoran tragikus is és mintha utórezgése és 
továbbzengése volna a három évvel előbb meg
jelent nagy halálregény fájdalmas főszólamá
nak. Nem véletlenül használtunk itt zenei ki
fejezést : Borgese művészete lépten-nyomon a 
zenére utal. Minden túlzás nélkül : két regénye, 
a Rubé és az I  vivi e i morti (Az élők és a holtak) 
egy-egy symphonia ; az előbbi az élet, az utóbbi 
a halál symphoniája.

Az I  vivi e i morti (amely most jelent meg 
magyarul Élők és holtak címen) főhőse, Eliseo 
Gaddi, maga mondja : «Én csak azért éltem, 
hogy a halálra gondoljak szüntelen, féljek tőle 
és szeressem». «Aki élt, annak joga van aludni ; 
a halálhoz való jog hétszerszent, ezt hirde
tem. Ezt hirdetem Isten előtt». «Van hely a 
földön mindenkinek, élőknek és holtaknak. 
Sőt, a föld a halottaké». Eliseo Gaddi a halál
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hőse és a halál szerelmese. Mindig zárkózott, 
befelé élő ember volt, de mióta öccse egy el
keseredett összetűzésük után hirtelen meghalt, 
szuggesztív és kényszerítő erővel nehezedik rá 
a halál gondolata. Ezért hagyja el azt a nőt, 
akit halálosan szeret, ezért hull egy kalandor 
nő karjaiba teremtő ölelésben, ezért téved a 
spiritizmus és a theosophia útvesztőibe. Mikor 
egy borzalmas erejű vízióban az egyik spiritiszta 
ülésen meglátja öccsét s egy dantei méretű 
katabasisban leszáll a túlvilágba s látja a hol
takat, akik mind alszanak : testileg Összeomlik, 
de lelke felszabadul az őrjítő kétség alól. Most 
már tudja, hogy öccse megbocsájtott, tudja, 
hogy a titok nem titok, a halál a valóság és az 
élet. Megérti a szerelem és a halál egyetlen 
boldogságát, leveszi kalapját és a csöndes esté
ben térdre hull a csillagok alatt. A lelke már 
éli a halált, a teste ezután még három évig jár a 
földön.

Nem regény : tiszta zene, amelynek főmotí- 
vuma kitörölhetetlenül kísért a lélekben. Az 
életemet nem mondhatom el semmiféle nyel
ven, —  mondja Gaddi —  talán csak a zene nyel
vén. És mindjárt utána megüti a főmotívumot, 
amely a maga költőiségében a legszebben zengő 
muzsika : «A múlt nyáron egy este nyitott ablak
nál olvastam. Roppant nagy, fekete lepke csa
pódott a lámpa harangjára és ott megült. Jól 
megnéztem : óriási fejében tüzes szemek vil
logtak. A markomba szorítottam és éreztem 
izmos, szinte villanyos remegését. Eleresztet
tem : nekivágódott a falnak, visszarepült a 
fényhez, aztán a másik falnak vágódott. Ez 
néhányszor egymásután megtörtént és a fejét 
olyan erős és tompa koppanással vágta oda 
mindannyiszor, hogy azt hittem, megreped*
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A fény megbabonázta és egyúttal megriasz
totta. Én szívszorongva figyeltem és tudtam, 
hogy kegyetlen vagyok. Végre kikerült a fény
körből, kiröppent az ablakon és belesuhant a 
sötétségbe ; tompán zúgott, mint valami kagyló. 
Zúgott, mint a cselló. Mintha még most is hal
lanám, mindig, a hűvös sötétségben ; mintha 
még most is repülne, de most már nem vághatná 
be a fejét semmiféle falba, nem üthetné meg 
magát. Ez az élet, a halál, úgy-e? Rabság a 
fényben, irtózatos rettegés, hogy elégünk, ki
szakadás, menekülés, ugrás a sötétbe, a hidegbe. 
Nem?»

A negyvenkilenéves Massimo Bontempelli, az 
új olasz Akadémia tagja, a mai olasz irodalom
nak nemcsak egyik legérdekesebb, hanem egy
úttal legeredetibb és legtehetségesebb képvise
lője is. Carduccitól indult, klasszikus ódákkal és 
eclogákkal (Odi Siciliane; Egloghe), átment a 
futurizmus lázain, megalapította a tekintélyes 
900 (Novecerto) folyóiratot, egymásután ta
gadta meg dédelgetett irányait, és világnézeteit, 
míg végre elérkezett önmagához, megtalálta 
tehetségének azt a két összetevőjét, amelyek
ből mai érett művészete táplálkozik : a humort 
és az irrealizmust. Humora nem a hétköznapi 
nevettetés, hanem valami mély pesszimizmus
ból és magas intellektusból fakadó felülállás a 
dolgokon, a paródia, paradoxon és a karrika- 
túra sajátságos vegyüléke, valami könnyen 
áradó ötletesség, amit csillogó fátyollal von be 
a lírizmus aranya. Irrealizmusa a legjellemzőbb 
bélyege művészetének. Regényeinek hősei kép
zeletbeli világban élnek, imaginárius kalando
kon esnek át, de bár ebben az ő külön misz
tikus világában minden megtörténhetik és meg 
is történik, a couleur locale mégis realisztikus :
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hősei a lehetetlen és irreális helyzetekben és ka
landokban éppoly könnyedén mozognak, mintha 
a normális mindennapi életben élnének. Bon- 
tempelli a lélek mélységeit kutatja, a lélek 
ismeretlen dimenzióit s művészete éppen abban 
van, hogy excentrikus embereinek excentrikus 
történetei mégis a valóság szuggesztiójával ra
gadják meg lelkünket.

Nagy sikert aratott műveinek sorozatában 
(Éva ultima ;  La donna dei miéi sogni) az utóbbi 
években két, feltűnést keltő regénye jelent meg. 
Mindegyik megdöbbentő erővel mutatja az író 
különös tehetségét. Az egyik az II figlio di due 
madri (Két anya fia). Másik regénye, a Vita e 
morte di Adria e dei suoi figli (Adria és gyerme
kei élete és halála. Magyar kiadásának címe : 
Világszép asszony Adria), lapidáris címe alatt 
megint új és rendkívüli problémát vet fel. Az ős
régi Narcissus-probléma ez. Adria, az önmaga 
szépségébe szerelmes gyönyörű asszony, miután 
egészen fiatalon két gyermeket szült, már csak a 
maga szépségének él és szinte nem is tudj a megér
teni,hogyan engedhetett magához közel valaha is 
férfit. De hiszen még alig múlt húszéves, még van 
ideje áldozni a maga szépsége oltárán. Elzár
kózik férje és gyermekei elől, akik csak távolról 
imádhatják, titokzatosságba burkolódzik s végre 
annyira eluralkodik rajta ez a monománia, hogy 
otthagyja férjét és gyermekeit és Párizsba köl
tözik. A külvárosban, magányos házban ren
dezkedik be s úgy lakik ott tizenkét esztendeig, 
hogy senki sem latja ; emberekkel, gyermekeivel 
is csak nagynéha, akkor is csak levélben vagy 
telefonon érintkezik, még a személyzete sem 
látja soha. Plátói imádója megőrül, férje tönkre
megy miatta, leánya meghal, fia elzüllik. Azon
ban Párizsban a városrendezés miatt le akarják
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bontani a házát s neki ki kell költöznie. Adria 
az utolsó pillanatig nem mozdul lakásából, 
végre az utolsó napon hatalmas máglyát rak s 
emlékeivel és házával együtt elégeti magát.

Ez a regény is csupa fantasztikum, de mind
végig lélekzetet fojtó és szívet elszorító tragédia, 
amely éppen a földi szépség s a szennyes földi 
élet kollíziója révén mégis a tiszta valóság igé
zetével hat.

Stílusa kemény, erős, józan acélpánt, amely 
hideg fölénnyel fogja össze a fantasztikum szét
hulló szálait.
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