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B a ld a s s a r e  C a s t i g l i o n e  : Az udvari ember. Gróf Zichy Raffaelné 
fordításában. Budapest, 1942. Franklin-Társulat. 381 II., 15 képmel
léklet.

Zichy Ráffael grófné a legnagyobb 
szeretettel és gonddal készítette el Bal
dassare Castiglione «Az udvari emberié
nek fordítását, amellyel az olasz klasz- 
szikusok magyar fordítása terén való
ban nagy hézagpótló munkát végzett.

Carduccinak még az volt a felfogása, 
hogy a XVI. század előtt nem volt 
Olaszországban egy kialakult egységes 
és művészi próza s hogy ez csakis a 
Cinquecentoban jött volna létre. A tulaj
donképpeni irodalomtörténet és a szi
gorúan vett művészet szempontjából 
azonban nemcsak az egységes, egy
öntetű prózával és annak sajátosságai
val kell számolnunk, hanem figyelembe 
kell vennünk az egyes sajátos egyéni
ségeket és a különböző irányokat is. 
Szükséges tehát, hogy művészi szem
pontból mérlegeljük azt, ami Croce «a

próza költészetének* nevezett: az egyéni 
lírai hangnemet, amelyet egyetlenegy 
prózaíró sem tud magában elfojtani. 
Még a történész, filozófus és tudós 
munkáiban is felüti fejét az egyéni 
hang és bizonyos irodalmi formák iránti 
érzékenység. Megnyilatkozik tehát szá
raz szavaik között az érzelem és a kép
zelet is.

Tartoztunk előrebocsájtani ezeket a 
megjegyzéseket, hogy megmutassuk, 
mennyire nehéz egy irodalmi mű fordí
tásában az eredetinek szépségeit, stílu
sának zamatát és egyéniségét vissza
adni. Majdnem lehetetlen. Mégis a gon
dos és művészi fordítás több-kevesebb 
bizonyossággal számot adhat nemcsak 
az író szellemi világáról, hanem azokról 
a formákról is, amelyekben ez meg
nyilatkozik. Innét van bizonyos for
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dításoknak rendkívüli jelentősége és 
magyar-olasz viszonylatban különös
képpen a Cortegiano fordításáé.

Ariosto Orlando Furioso-jával és Ban- 
dello novelláival Baldassare Castiglione 
Cortegiano-ja a XV. század olasz szelle
miségnek és az olasz életnek csodálatos 
művészi triászát alkotja. A Rinasci- 
mento első ragyogó korszakának ez a 
három legprezentatívebb alkotása. Az 
Orlando Furioso álomszerűén vetíti fel 
azt a derűs életet, amelyre a kor arisz
tokráciája áhított. Bandello novellái 
ugyanezt az életformát különböző szem
szögekből, de mindig a realitás síkján 
mutatják be. A Cortegiano bemutatja 
azt az életideált, illetve ennek ideál
típusát, amit az álomban elképzeltek 
és az életben megvalósítottak.

V. Károly Toledóban Castiglionek 
1529-ben bekövetkezett halálakor a kö
vetkezőket mondta : «A világ legjobb 
lovagja halt meg». És ez a dicséret nem 
volt túlzott. Nagy tehetséggel megáldva 
és széleskörű műveltség birtokában, Cas
tiglione kiválóan ismerte a lovagvilágot 
és a kifinomult szokásokat (gentili costu- 
manze), jártas volt államügyekben épp
úgy, mint szerelmi históriákban. Össze
sítette magában mindazokat a készsé
geket és ügyességet, amelyek az olasz 
renaissancera oly ragyogó fényt vet
nek. Talán senki nálánál jobban nem 
testesíti meg az udvari embernek azt 
az ideáltípusát, amelyet ő maga vázolt 
művében.

1508-ban fogott műve megírásához 
és 1516-ban fejezte be azt. Azonban még 
később is eszközölt rajta javításokat, 
különösen barátja, Bembo, hasznos ta
nácsai alapján. Könyvét csak 1528-ban 
tette közzé. Párbeszédei, amelyek min
den bizonnyal az urbinoi hercegi udvar
ban valóban lefolytak, élő személyeket

szólaltatnak meg. Szereplői Pietro 
Bembo, Giuliano dei Medici, Francesco 
Maria della Rovere, a későbbi Bibbiena 
kardinális, Lodovico da Canossa, Otta- 
viano Fregoso, Cesare Gonzaga és számos 
előkelő nemes hölgy, közöttük Elisa- 
betta Gonzaga, Emilia Pia, gróf Antonio 
di Montefeltro özvegye is. Ezeken a 
beszélgetéseken alakult ki annak a töké
letes udvari embernek a típusa, amelyet 
később Castiglione ábrázolt. Olvasva 
az egyes részleteket, az az érzésünk, 
mintha a párbeszéd szereplői egyenként 
és egymásután külön műalkotásokat 
hoznának létre, vagy még inkább, egy 
remekbe készült szobor egyes részleteit 
faragnák aprólékos művészi gonddal.

Az ideál kialakításához négy este 
elegendő volt. A jelenlevők mindig egy 
vezetőt választanak, aki irányítja a tár
salgást, hogy végül szóban kialakítsák 
az udvari embert. Tehát bizonyos kere
tet ad művének.

Az ideál a következőket tartozik 
tudni, illetve felmutatni: legyen nemes 
származású és értsen a fegyverforgatás
hoz ; nem hanyagolhatja el az irodalmat 
és ügyes társalkodónak kell lennie; 
értsen a festészethez és a zenéhez is. 
Giuliano Medici más alkalommal a 
tökéletes udvarhölgy arcképét rajzolja 
meg. Bibbiena a következő este mulat
ságos udvari történeteket mesél. Fre
goso felveti azokat a tulajdonságokat, 
amelyekkel az udvari embernek ren
delkezni kell, hogy ura szeretetét, 
bizalmát megnyerje. Végül Bembo a 
platonikus szerelemről, a szépség utáni 
törekvésről beszél. A párbeszédekben 
természetesen számtalan kitérés is van 
más kérdésekre : vitatkoznak, évődnek.

Ez az eleven és tanulságos remekmű 
csakhamar elterjedt nemcsak egész 
Olaszországban, hanem minden müveit
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nyelvre is lefordították azt és sokáig mint 
valóságos kánon szerepelt. Magyar- 
országon mindmáig nem volt megfelelő 
méltó fordítása. Szerb Antal 1926-ban 
a Minerva hasábjain foglalkozik rész
letesebben a művel. Zichy grófné mos
tani fordítása pótolja immár ezt a 
hiányt, és az olasz renaissance e kiváló

B a l o g h  K á r o l y :  Római könyv 
Nyomda. I — II. köt. 306, 328 11.

Martialis epigrammáinak kiváló for
dítója két új vaskos, gazdagon illusz
trált és jó topográfikus alaprajzokkal 
gazdagított kötettel lepte meg a klasz- 
szikus tudományok iránt lelkesedő nagy- 
közönséget. A könyv nemcsak puszta 
leírása a régmúlt dolgoknak szemléltető 
útirajz formájában, nem is puszta régi
ségtan —  amik az általános középszerű 
munkáknak a válfajai szoktak lenni —  
hanem a Magyarországon egy kevéssé 
ismert, de a latin népeknél általánosan 
szokott irodalmi műfaj a kettőnek a 
keverékéből.

Már az a hangnem, amelllyel a szerző 
munkáját bevezeti, elárulja, hogy az 
Örök Város szerelmes rajongója. Épp 
ezért halálos biztonsággal kalauzol min
ket mint Anphitrion; úrian, közvetlenül, 
mesterül. Mintha csak saját személyes 
ismerősei lennének Róma történeti alak
jai, a birodalom fővárosának esemé
nyeit mintha csak saját maga élte volna 
át, utcái és középületei között nevelke
dett és élt volna, annyira közvetlen 
és meggyőző az előadásmódja. Domi- 
tianus Rómája elevenedik meg az olvasó 
előtt, aki mindvégig fokozódó figye-

és jellegzetes alkotását hozzáférhetővé 
teszi mindazok számára is, akik az ere
detivel nyelvi nehézségek miatt nem 
ismerkedhetnek meg. A fordítás, mint 
mondottuk, mindenben követi az ere
detit és visszaadja annak stílusát, zama- 
tát, korképét, hangulatát.

R e m ig ió  P iá n

. Budapest, 1941. Kir. M. Egyetemi

lemmel kíséri az előadást. De az antik 
emlékek mellett a nem kevesebb érté
ket képviselő keresztény Róma közép
kori és újkori emlékei, valamint a Fasiz
mus Rómájának nagyszerű alkotásai 
is megelevenednek. Ezek nélkül Róma 
csakis történelem lenne. Ezeknek az 
összessége alkotja az élő, a mai igazi 
Rómát.

Súlyos feladat volt ezt a sokrétű és 
sokszínű kultúrát, több mint kétezer 
év emlékeit feleleveníteni. De ha valaki 
Rómát egy tapasztalt, művelt vezető 
kíséretében óhajtja megismerni és meg
tanulni, igen jó barátra talál Balogh 
könyvében.

Mondottuk már, hogy a könyv nem 
útirajz, nem guida, hanem színes el
beszélés. így kap helyet benne a 
római magánélet egy-egy epizódja s fel
harsan benne a fórumok népszónokai
nak a szava is. Itt bizony a szerző sok
szor a széles tapasztalatokon épülő 
intuíciójára, fantáziájára van utalva. Ez 
azonban nem von le értékéből, hisz csak 
a megértéshez, az érzékeléshez visz kö
zelebb. Szükségesek másrészt a rend
kívül gazdag anyag befogadásának meg-
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könnyítésére is. Balogh munkájában nak és így az olvasó igen érdekes, élmény- 
a történeti előképzettség és az írói kész- szerű igaz képet kap Róma egykori 
ség a nagy feladatnak magaslatán álla- arculatáról.

R e m ig io  P iá n

B r e l i c h  M a r io  (szerk.) : M ai olasz elbeszélők. Budapest, é. n. 
Franklin-Társulat. 184 1.

A modern antológia mint műfaj és 
könyv mindig a szerkesztő ízlésének és 
érzelmi állásfoglalásának a megnyilat
kozása, ezzel egy időben azonban az első 
történeti és kritikai ítélet is a kortár
sakkal szemben. Nehéz feladat külö
nösen akkor, —  mint a jelen eset
ben is — , midőn a kiválogatásnál a szer
kesztő semmi korábbi támpontra s 
csakis belső meggyőződéseire, történet
kritikai sejtéseire támaszkodhatik. Az 
a körülmény, hogy kortársai, nézői és 
részesei vagyunk a kor irodalmi ízlésé
nek, résztveszünk sikereiben és siker
telenségeiben, ítéleteinken mint a szen
vedély lüktetése tükröződik vissza és 
könnyű eltévelyedéseket, de lelkes bírá
latokat is szerezhet a kompilátor szá
mára. Brelich kiváló munkája is bizo
nyos fokig például szolgál, mennyire 
könnyen el lehet tévedni a mindenkori 
mai irodalom rengetegében.

Az előttünk lévő antológia a mai olasz 
elbeszélőknek teljes képét kívánja adni, 
bemutatva annak legszélsőségesebb és 
legkülönbözőbb irányait. Meg kell azon
ban jegyeznünk, hogy a szerkesztő bár 
nagy anyagból válogatott, a kiválasztás
nál inkább a tartalmi elbeszélőket, sem
mint a stilisztákat tartotta szem előtt, 
így értjük meg, hogy egyesek miért 
kerültek bele az antológiába, illetve 
mások miért maradtak ki onnét. Válo
gatását egy bizonyos eklektikus stílus

érzés határozza meg, nem pedig a tiszta 
objektivitásnak a követése. Ügy véljük, 
hogy ennél akkor már sokkal jobb a 
harcos részrehaj lóság, ami erkölcsi és 
művészi felelősséget is megkövetel.

Brelich Mario 17 olasz elbeszélőt —  
G. B. Angioletti, A. Baldini, M. Bontem- 
pelli, G. Civinini, G. Comisso, G. De- 
ledda, P. Gadda, A. Gatti, C. Malaperte, 
A. Moravia, A. Negri, A. Palazzeschi, 
G. Papini, A. Pavolini, L. Pirandello, 
M. Puccini, L. Repaci —  mutat be a 
magyar közönségnek, melyek közül a 
legtöbbje még életben van. Közöttük 
nem szerepel például Cardarelli, akinek 
bizonyos történeti jelentősége a modem 
olasz elbeszélés terén már kialakult, sem 
Riccardo Bacchelli, akinek néhány, a 
mese és a moralitás között mozgó levegős 
könnyed elbeszélése méltán foglalha
tott volna helyet az antológiában. Nem 
találjuk Bartolinit sem, akimelankonikus 
humorba önti életének és a művészet
nek élményeit, sem Alvarot, ki a vidéki 
élet eseményeit és magának a vidéknek 
apró történeteit a mese és a legenda 
távlatáig szélesíti ki. Hiányzik néhány 
írónő is, mint Manzini, Masino, Ortese, 
akik Deledda és Negri mellett méltán 
helyet foglalhattak volna, bár stílusuk 
immár számunkra kissé elhalványult.

Ezzel szemben helyet kaptak az anto
lógiában Gatti, Puccini, Repaci és maga 
Papini is. Ez utóbbinak nem a legérté
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kesebb alkotásai a közelmúlt évek tiszta 
elbeszélései, hanem a korábbi évek lírai 
prózája, amelyben igazi egyénisége nyil
vánul meg.

A fordítás munkáját egy fiatal ma
gyar fordító-gárda már jól ismert for
dítókkal együtt végezte —  Aradi Zsolt, 
Berczeli Károly, Bóka László, Brelich 
Mario, Füsi József, Gáspár Miklós, Grand- 
pierre Edith, Passuth László, Révay 
József, Widmar Antonio —  és így a 
különböző írói stílusok visszaadása a 
fordítók egyéniségének különbözőségén 
keresztül jobban sikerült.

Megjegyzéseink, amelyet Brelich an

tológiájával kapcsolatban tettünk, nem 
csökkentik a szerkesztő érdemeit és nem 
vonnak le magának az antológiának az 
értékéből, amelyik a modem olasz 
elbeszélőknek valóban gazdag ha nem is 
minden szempontot kimerítő sorozatát 
nyújtja. Reméljük, hogy Brelich Mario 
egy újabb antológiájában már nem
csak a sikerektől koronázott idősebb 
generációt fogja befogadni, hanem he
lyet ad a vele egykorú fiatalság munkás
ságának is és mélyebben hatol be a mai 
olasz próza változatos és sokszor bonyo
lult kérdéseibe.

G iá c o m o  B a l d i n  i

P á l i n k á s  L á s z ló  : A renaissance Magyarországon. Budapest, 1942. 
Officina. 29 11., 32 tábla.

Az olasz renaissance kultusza Magyar- 
országon nemcsak akkor volt élénk és 
erős, amidőn maga a stílus elterjedt 
nagy uralkodó fejedelemek és mecéná
sok pártolása következtében, de él és 
hat ma is a magyar nemzet ama rétegé
ben, amely nosztalgikusan visszasírja 
és kutatja a magyar múlt nagy kor
szakait. Ez a korszak természetesen 
az olasz-magyar barátságnak és kölcsö
nös kultúrhatásoknak a legfényesebb 
ideje és Magyarország nagyhatalmi hely
zetének utolsó felvirágzásával esik egybe. 
Nem csoda tehát, hogy a magyar törté
nészek és művészettörténészek egy ki
váló nagy gárdája foglalkozik a magyar 
renaissance kérdéseivel. Az utóbbi év
tizedekben különösen Gerevich Tibor 
és Horváth Henrik ezirányú munkás
sága nevelte a fiatalabb művészet
történész-generációt, amelynek egy tagja 
a kutatások korábbi eredményein el
indulva, de nem minden egyéni szinté- 
tikus törekvés nélkül, foglalja össze a

magyarországi renaissance stíluskorsza
kát és annak szellemiségét.

A renaissancenak Magyarországon is 
tulajdonképpeni előfutára a humaniz
mus volt. Ez az előkészítő korszak, mely
nek legjelesebb képviselője, Janus Pan
nonius, sokáig élt a ferrarai udvarban. 
Róla emlékezik meg ékes szavakkal 
Carducci is az estei udvar latin költé
szetével, valamint Ariosto és Boiardo 
költészetének kialakulásával kapcsolat
ban. Zsigmond király udvarában már 
az olasz szellemi és művészi élet kiváló
ságait találjuk, mint Andrea Scolari 
püspök, Pier Paolo Vergerio a huma
nista, Branda Castiglione pápai legátus, 
Pipo Spano ozorai bán, a művészek 
között Masolino da Panicale, Matteo 
Ammanatini az építész és Paolo San- 
tini di Duccio. Ezidőben a humanizmus 
és a renaissance központja még inkább 
Nagyvárad, semmint Buda.

Mátyás idejében Buda lesz a magyar- 
országi renaissance-művészet központja.
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A Korvin-könyvtár miniátor- és könyv
kötő-műhelye, a király építkezései és 
palotadíszítései sok behívott olasz mű
vészt foglalkoztatnak. Mindazt, ami az 
akkori fejedelmi udvarok fényét, szel
lemi emelkedettségét, művészi kifino
mult ízlését jelentette, megtaláljuk Má
tyás udvarában. Olasz építészek, szob
rászok és festők működnek az udvar
ban és az udvar példáján felbuzdult fő
rangok környezetében.

A sokrétű és sok emléket felmutató 
renaissance-művészet minden vonatko
zását természetesen Pálinkás László kis 
könyvében nem mutathatja be. Tanul
mányának a célja inkább annak a vizs
gálata, mikép válik az idegenből 
behozott és a magyar művészi lélekkel 
rokon renaissance-stílus teljesen ma
gyarrá. Az átalakulásnak és a felszívó
dásnak általában a képzőművészetek 
és az iparművészet terén három eléggé 
jól elválasztható és korban elhelyezhető 
fázisa van : i .  behívott idegen (olasz) 
művészek magyarországi munkái vagy 
közvetlen olasz import-munkák ; 2. a 
Magyarországon dolgozó olasz meste
rek magyar tanítványainak még inkább 
az eredeti olasz mintaképeket követő 
alkotásaik, végül 3. magyar művészek
nek az olaszoktól eltanult, de már ma
gyar formalátással és szellemiséggel telí
tett alkotásaik, amelyek az igazi magyar 
renaissanceot alkotják. Idetartoznak a 
felsőmagyarországi pártázatos renais- 
sance-építkezések, az erdélyi «virágos 
renaissance» stb. Az átlényegülés a mo
hácsi vészt közvetlenül megelőző évek
ben megy végbe és a magyar renais
sance hatalmasnak ígérkező fejlődését 
csak a török szakítja meg. A kor tör
téneti alakulása és a társadalom szo

ciális rétegeződése következtében a folya
mat nem mindenütt egységes és nem 
minden területen mutat fel elsőrendű 
alkotásokat. Különösen az építészet 
szenvedett sokat az évszázados pusztí
tásoktól.

A stílusátvételnél általában megfigyel
hetjük, hogy a firenzei Quattrocento 
derűs, könnyed változata az, amelyik 
a magyar művészi lelkiséget legjobban 
megragadja. Brunnelleschi karcsú ará
nyai azonban Magyarországon tömöreb
bek, nehézkesebbek, majdnem komo- 
rabbak lesznek s át meg átszövődnek 
gótikus maradványokkal (Kolozsvár). 
Ugyanezt tapasztaljuk a szobrászatban 
is, ahol a magyar renaissance legrepre- 
zentánsabb alkotása, Báthory András 
Madonnája, melyet a szerző könyvének 
a címlapján emblémaként is leközöl, 
az olasz formák ellenére is sokkal össze
vontabb, szűkszavúbb, komorabb. Az 
olasz Quattrocento fenkölt formái és 
a magyar lelkiség egy magasabb har
móniában és sajátosan magyar alkotás
ban olvadnak itt egybe.

Az olasz formákhoz közelálló renais
sance természetesen eleinte csak az 
udvar és a főpapok művészete volt. 
S csak midőn már magyar műhely- 
gyakorlatot is tudott felmutatni, szállt 
le a néphez is, amelynek fantáziája aztán 
a sajátosan magyar válfajait alakította 
ki (Erdély). Hogy ez a stílusalakulás 
létrejöhetett a két nép lelkiségének ro
konságában, mondhatnánk azonosságá
ban keresendő.

A magyar renaissance azonban még 
korántsincs kimerítve. Még sok részlet
kutatásra és szintézis-próbálgatásra lesz 
szükség. Pálinkás munkája ezen a terü
leten egy értékes kis lépést jelent.

G iá c Om ö  B á l d i n i
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