K Ö N Y V IS M E R TÉTÉ S E K

S a l v a t o r e G o t t a : H árom szerelm es asszony, ford íto tta
Mattyók K lári.
Salvatore Gotta irodalmi pályafutását
1909-ben kezdte a «Prima del sonno» c.
novellás kötetének közrebocsátásával ;
1912-ből való első regénye : «Pia». Ezzel
Gotta egy egész regényciklust kezdett
«I Vela» címmel, amely csakhamar el
érte a tucatot. A sorozat második regé
nye «Il figlio irrequieto» 1917-ben hagyta
el a sajtót és azóta szinte minden évben
kiadott egy-egy kötetet. Ezekhez csat
lakoztak még novellás kötetek, színházi
munkák (több eléggé sikerült), úgyhogy
megállapíthatjuk Gottáról, hogy igen
termékeny és kitartó író. Egyszóval
jó néhány százezer példány, amely
nagy könyvpiacnak örvendett Olasz
országban és külföldön.
Mindez inkább közönség- mint kritika
siker, mert a kritika Gottával szemben
mindig tartózkodó volt és a könnyű
olvasmányokat kedvelő közönség szer
zőjének tartotta. Maga Gotta sem
akart más, ennél több lenni : rábízta
magát elbeszélő készségére és hagyta
szántani termékeny toll át a nélkül, hogy
túlságosan iparkodott volna, hogy ha

K ovrigné

talmas alakokat vagy örvényes mélysé
geket teremtsen. Az «Il figlio irrequieto»
előszavában írja : «azt gondolom, hogy
felfedeztem magamban bizonyos tör
ténészhajlamot» és később : «én őt (Clau
dio Velát, a ciklus főalakját) inkább az
élet nézőjeként, mint színészeként fo
gom cselekedtetni». Azt gondolhatnék,
hogy ilyen magatartás egyenes úton
a báb-alakok teremtéséhez vezet ; és
mégsem így van. Gotta személyei (a
Három szerelmes asszonyban is, amely
nek most jelent meg a magyar fordítása)
igaz, alávetik, magukat az életnek, in
kább az ár ragadja őket, nem feszítik
ellene a lábukat, azonban ebben az
odaengedésben sajátos életüket viszik,
amely nyárspolgári, elsősorban érzelmes,
a becsületes dolgok iránt bizonyos mér
tékig vallásos és tisztelő, esetleg bizo
nyos könnyű igazolásul szolgáló fata
lizmusadaggal is rendelkezik. A «Figlio
inquieto»-ban így ír egyik szereplő :
«Nincs más dolgom, mint hagyni az időt
múlni.» A Három szerelmes asszony
ban is ez a passzív álláspont alapjában
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véve azonos a főszereplő Zadra Memóéval. Ennek a gazdag, ennélfogva gond
talan ifjú velencei férfinek életében vélet
lenül három nő keresztezi útját : Vanna,
egy éjtszaka aszeretője, Valéria, felesége,
Vera, leánya. Hogy ez utóbbi bizonyos
meglepetéssel és szövevénnyel léphes
sen be a cselekménybe, szeretőjétől szü
letett egyetlen leánya ő, mivel házas
sága gyermektelen. Találkozása szere
tőjével merőben véletlen és módot ad a
szerzőnek, hogy regényét háborús kör
nyezetben kezdje, a Piave partjain. A
menyasszony megválasztása is olyan
síma, hogy szinte magától, kívülről jön :
«Valéria egy kis lányka volt, akit már
gyermekkorában ismert.» Leánya meg
találása és a vele való találkozása is
tiszta véletlen. Így Memo Zadra körül
három nő forgolódik és nevük is (másik
véletlen) mind V betűvel kezdődik,
Memo végül így foglalja össze élményeit
és életét szimbolikusan : «És akkor le
írta őket mégegyszer : Valéria, Vera —
Vanna : a feleség, a gyermek és végül
(némi távolság és gondolatjel) a szerető.»
Mindebben némi szelíd magatartás
van, amely kerüli a tragikus bonyodal
makat vagy megoldásokat, bizonyos

derű, fatalisztikus optimizmus, amely
mégegyszer emlékeztet arra, amit Gotta
a „Figlioinquietò,,-bán írt: «A jó csilla
gom sohasem hagy el. A rossz után
jön a jó.» Vagy : «az életben megragad
juk azt, ami kezünk ügyében hasznos...
haladj utadon anélkül, hogy a hősiessé
gekre gondolnál.* Mindez kellemes olvas
mányt nyújtó regényt eredményezett,
annál is inkább, mert Gotta szerét ejti,
hogy a nagyvilági életet és a velencei
palotákat meg a filmversenyeket bele
szője. Nyelve is síma, gördülékeny, gya
kori párbeszédek minden mélyebb cizelláltság vagy erősebb claire obscure-ok
nélkül, amelyek különben is keresettek
lennének. Gördülű nyelve egyáltalá
ban nincs a közérthetőség rovására,
éppen ezért azt hiszem, nem okozott túl
zott nehézségeket : a fordító biztosan és
fesztelenül mozog, úgyhogy előrelátha
tóan a magyar fordítás is nagy sikert fog
elérni, annál is inkább, mivel Gotta már
rokonszenvesen ismerős a magyar közön
ség előtt, más fordítások révén. Művei
ből eddig a következő munkák jelentek
meg magyarul : A világ legszebb aszszonya (Athenaeum, év nélkül) és novel
lák az Újságban és a Nemzeti Újságban.
O t t o n e D e g r e g o r io

D a r io N ic c o d e m i
előszót írta D i Franco

: L ’ Alba, il Giorno e la Notte, fordította és az
Oszkár. Róma könyvkiadó, Budapest, 1943.

Annak a közönségnek, amely meg
mutatta, hogy egyfolytában 200 estén
élvezte e vígjátékot, jogos felajánlani a
szövegét is, hogy elolvashassa időnként,
és hogy visszaidézze Gizi (Bajor) és
Tivadar (Uray) hosszú szerelmi viaskodásának kedves emócióit.
Azt kellett volna mondanom, hogy
«Anna és Mario*, a l ’Alba, il Giorno e la
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Notte egyetlen és abszolút főszereplői,
de beleestem abba a csapdába, amelyet
Dario Niccodemi nemcsak nekem, hanem
minden idők közönségének is szőtt ezzel
a művével : mindent feltenni arra a
rokonszenvre, amely egy kiváló, jól
megválasztott színészpárból árad ; és
akiket a közönség látott százszor
boldogan egyesülni és százszor búsan

elválni :
Luigi.

Vergani

Vera

és

Cimara

1921-ben Niccodemi egy színtársulatott alapított, amelynek maga volt a
játékmestere és vezetője. Mint színházi
ember, aki a színháznak született és
abban élt 1900-ig Argentínában, 1914-ig
Franciaországban, később Olaszország
ban, kritikusból szerző és szerzőből
ennek a Társulatának a mesteri igazga
tója lett, párosítva természetes tehetsé
gét bő tapasztalattal és lelkesedéssel :
talán csak azért nem lett színész is, mint
a két Guitry, nehogy saját képzeletét
túlságosan kivételes egyéniségéhez kösse;
de úgyis kiváló sikereket aratott volna.
1921 végén Vergani Vera és Cimara
Luigi, a felülmúlhatatlan szerelmesek
örökre egymásba voltak, szeretve, anynyira, hogy a közönség nem látta ben
nük csupán a szereplőket.
Ki győzte volna meg a közönséget,
amikor minden este szerelmeseknek látta
ókét, hogy ők ketten nem az eszményi
szerelmesek, akik arra teremtődtek, hogy
örökké együtt éljenek isteni módon, ifjan
és szépen?
Akkor történt, hogy a ravasz Dario e
szép mesét szőtte és ebbe rögzítette a
íutó pillanatot : megadta a közönség
nek az illúziót, amit keresett és meg
énekelte hattyúdalát az Alba, il Giorno
e la Notte rövid leforgásában ; és az ő
színész-személyei szerelmüket változat
lanul körülhordozták a világon és
mindenütt, Európában, Amerikában,
Afrikában (a Társulat többször volt
Argentínában és Egyiptomban) ugyan
azt a csodálatot aratták, amelyet Nicco
demi velük megosztott.
Ez legfőbb bizonyítéka szerzőnk szín
műírói virtuozitásának és úgy viszonylik darabjaihoz, mint az «Il ventaglio»

Goldoni színdarabjaihoz : ezekben a szó
a személyből és a cselekményből támad,
és ez maga Goldoni ; amazokban a sze
mély és a cselekmény a szóból keletkez
nek és ez viszont Niccodemi. ő az olasz
színpadon azzal tűnt fel, hogy behozta
saját olasz feldolgozásában —
La
fiamma — Il rifugio — L ’aigrette — I
pescicani c. nagyhatású drámákat, ame
lyeket a korábban az európai színpadon
uralkodó Bernstein, Kistemaekers, Sudermann-triász egybevetéséből kiaknázott
szövegszabály szerint franciául írt.
Itt is eleinte úgy folytatta munkás
ságát, mint ahogyan indult : erőszakos
konfliktus-drámákkal annak a plutokrata száraz és érzéki világnak az alak
jait vive színre, amely a világháború
körül és közvetlenül utána tetszett a
színházban és a moziban : L ’ombra —
Il titano. A háborúból vett motívumok
nem változtatták meg a szabályt, bár a
tárgy cserélődött : La nemica — Prete
Pero — La volata ; de ugyanakkor az
olasz crepuscolare-érzelgősség is hat rá
és ennek környezetében tökéletesen ott
honosak a — La piccina — ScampoIo, — La maestrina — és a L ’alba, il
giorno e la notte— idill: ez utóbbiban a
személyek és a cselekmény szűkössége
miatt a választékos lélektani játék szük
ségszerűen egészen a szóban merül ki.
És itt Niccodemi, aki a D ’Ambrák-,
a Lopezek-, az Oxiliák-, Camasiókés a Varaldókkal lépett egy sorba, még
mindig Roberto Braccóban látva ugyan
célját, kezdi kimeríteni azt a feladatát
amely abban állott, hogy betöltse egy
korszaknak az űrét, amely a háború
sürgősebb és komoly problémáival fog
lalkozott ; egy korszak, amely Giacosa,
Praga és D ’Annunzio nagyszerű hangja
és a nem kevésbbé nagy színház fontos
felújítása közé esik. E színház az esz
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mék, lelki fogalmak vitáján alapszik és
vele Pirandello mutatta meg azt, hogy
mit lehet véghezvinni a színpadon.
Di Franco azzal, hogy (ha nem téve
dek az előadáshoz képest egy kis késés
sel ugyan) közreadta magyarul az újon
nan alakult Roma könyvkiadó vállalat
kiadásában Niccodemi műveinek leg
értékesebb darabját, újra hallat egy ked
ves hangot, amely egy kissé túlhamar
halkult el, miközben mások tovább
hangzanak, jóllehet sem többet, sem
jobbat nem mondanak annál.
V il l a n i L a jo s

C a r l o F accio

: Olasz irodalom. Budapest, Vajda és Bokor kiadása.

Villani 182 lapon szintétikus képet
nyújt az olasz irodalom alakulásáról,
alkalmasan csoportosítva tényeket és
személyeket a jellemző korokban :
A reneszánsz irodalma ; A barokk és a
rokokó stb. Az eredmény gördülékeny
kézikönyv, amelyben emberek és művek
vonulnak el szemünk előtt az irodalomtörténet immár hagyományos, olykor
kissé konvencionális jelzőkkel kifeje
zett értékítéletei szerint (pl. «II. Frigyes
időt talál a múzsák szolgálatára i s . . .»).
A tisztán irodalomtörténeti tárgyalást
itt-ott megszakítja a fontosabb törté
nelmi események ismertetése.
Ha a keretet természetesen és szükségszérűen a hagyomány határozza is
meg, az író egyénisége mégis ott lebeg
mindenütt a tárgyalás folyamán, az
egyes részek kiemelésében vagy el
hanyagolásában, többé-kevésbbé részle
tező taglalásában, leginkább saját ol
vasmányai, emlékei vagy vonzódása
szerint. Az egészet a nyugodtan közlő —
mondhatnám csevegő — előadás jel
lemzi, rövid, egyszerű mondataival. Ez
annyira megkönnyíti olvasását, hogy
legfeljebb csak a kiáltó ellentét miatt
1224

Ezért remélem, hogy a forditó, aki
tökéletes hatással adta vissza a Niccodemi-párbeszédet, meg akarja ismertetni
Magyarországon Niccodemi három leg
eredetibb és legélénkebb vígjátékát,
amelyeket én «az olaszokénak nevez
nék : — La piccina, — Scampolo — és
— La maestrina című komédiákat,
amelyek bizonyára elnyernék a magyar
színészek és a magyar közönség tet
szését.

juttatja eszünkbe a mélyen szántó,
fáradságosan emészthető irodalomtörté
neteket.
Ü gy látszik, mintha az írót magával
ragadná ihlete, emlékei vagy éppen az
eseményekhez,
epizódokhoz
fűződő
egyéni lelkesedése. Ezért valódi iroda
lomtörténet helyett inkább időrendi sor
rendbe helyezett előadások, beszédek
sorozatáról szólhatnánk, amelyből nem
hiányoznak a közönség figyelmét meg
ragadó és ébrentartó kisebb-nagyobb
művészi fogások sem. Például álljon itt
a Paradiso utolsó énekei megtalálásá
nak a története (31— 32 11.), amelyet
19 sorban beszél el az író aránylag rövid
összefoglalásában, ugyanakkor a Conviviora csak öt sort szentel. Ugyanez
ismétlődik a legújabb kor irodalmáról
szóló utolsó fejezetben is, ahol Vergáról
25, Pietro Cossáról 21 sorban szól.
Fogazzaro regényeit tartalmi kivonat
ban ismerteti a főszereplők neveivel,
ugyanakkor Verga Malavoglia-ját csak
éppen megemlíti.
Nem akarom ezzel azt mondani, hogy
egy író jelentőségét a róla szóló sorok
száma fejezi ki, de viszont tagadhatat

lan, hogy egy ilyen összefoglaló munká
ban a sorok mennyiségének is megvan a
maga fontossága. Mint ahogy mondot
tam, a szerző nem ragaszkodik a fonto
sabb és kevésbbé fontos immár hagyo
mányos értékítéleteihez, hanem nyil
vánvalóan saját szempontjai szerint
emeli ki a tényeket vagy az epizódokat.
Így pl. Manzonival kapcsolatban, míg
egyfelől megemlíti, hogy a Cinque Maggiót Goethe is lefordította, és hogy az ő
emlékére szerezte Verdi gyönyörű gyász
miséjét ; másfelől a nyelvi kérdésről és
a már szinte szállóigévé vált mondásá
ról («risciacquare i panni in Arno) csak
annyit mond, hogy «egy ideig még re
génye nyelvének csiszolásán dolgozott.»
Hogy aztán egyetértünk-e mindig az
ő szempontjaival — az már más kérdés.
A szerző — amint már említettem —
csevegő, könnyed, kellemes előadásban
mutatja be a dolgokat ; ezeknek inkább
érzelmi világunkat érintő arculatát látja
és ragadja ki, amely egyébként tüzetes
kritikai megvilágításban színét vesz
tené. Olvassuk pl. a Sepolcri ismerteté
sét (134. 1.) :
«Hozzá intézi Foscolo a Sírok című
295 soros költeményét. De ez a kis
remekmű nem érzelgős siránkozás, nem
borongós szentimentalizmus. Az első,
inkább elégikus részt a második hatal
mas epikus ívelése követi. íme Firenze
a kies természet dús ölében, melynek
szentélyében a Santa Croceban, Olasz
ország annyi nagyja nyugszik. E hatal
mas költői képben megelevenednek Marathon hősei. Foscolo költeménye így
gyönyörű himnusza lesz a hősies múlt
nak, melyből Olaszország erőt és báto
rítást merít. Az egymással annyira
ellentétesnek tetsző klasszikusnak és
romantikusnak ötvözete ez a költői
mű. A Santa Croce, amelyben ma már

Foscolo is pihen, az olasz nemzet Pantheonja lett.» Az egész éneket átható
gondolatról, a síremlékek hasznosságá
ról, jelentőségükről a civilizáció szem
pontjából, a körülöttük virágzó epizó
dok keletkezési módjáról nem történik
említés, viszont, ha a szerző e kérdések
fejtegetésébe bocsátkozott volna, ez nem
illett volna be a könyv egészébe. Az
epizódok kiválasztásának a szempontja
is teljesen egyéni ; azt a benyomást
kelti, hogy a szerző tiszteletben akarta
tartani az antológiák kiválasztási szem
pontját, amelyekből sohasem hiányoz
hat a Santa Croce hazafias epizódja.
És miért nem utal a szerző Parini epizódjára, Cassandrára vagy Homerosra ? . . .
De ez a néhány fenntartás és a töb
biek, amivel még élhetnénk, a kritikust
illetik meg ; egy kompendium pedig —
jól tudjuk — mindig hagy támpontokat
a kritikus fenntartásai számára.
Egészben véve könnyű és kellemes
olvasmányt jelentő könyv fekszik előt
tünk, amely Radó Antal kétkötetes
munkája mellé sorolható (Az olasz iro
dalom története) ; nem helyettesítheti
azt — ismétlem — hanem mellé járul.
Legfeljebb az utolsó rész számíthat
folytatásának, mint a legújabb kor
olasz irodalmába való bevezetés. Maga
Villani is egyszerűen «Olasz irodalom»nak címezte könyvét, amivel — úgy
sejtem — mintegy maga is ki akarta
fejezni könyvének jellegét.
A nyomdai kiállítás elegáns, a könyv
jellegének megfelelő, különösen a cím
lap, amelyben a katedra nehézkességé
nek semmi nyoma nincs : a cím könynyedén vonul el egy kis római diadalív
távlati képe fölött és azt az ígéretet hor
dozza magában, hogy az egész könyv
egy kedves idegenvezető lesz az olasz iro
dalom világában. ^
_
O t t o n e D e g r e g o r io
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G i o v a n n i B o c c a c c i o : Dante élete. Fordította, a bevezetést és a
jegyzeteket írta Füsi József. Róm a könyvkiadó Budapest, 1943. 107 I.
Ismeretes, hogy Boccaccio életének
utolsó éveiben Dante kultuszának szen
telte irodalmi munkásságát : magyará
zatot írt a Divina Commediához és egy
«Trattatello in laude di Dante» c. (rövid
sége miatt is sajátságos) életrajzot ; ez
utóbbit inkább «Vita di Dante» címen
idézik.
A «Trattatello» három változatban
maradt fenn : egy bővebb, a vulgata, és
két kivonatosabb ; szövegük szempont
jából igen közel állanak egymáshoz, hi
szen csupán néhány variánsban külön
böznek. Mindhárom fogalmazás kétség
telenül Boccaccióé, a filológusok mind
össze íródásuk pontos idején és a három
változat egymáshoz való viszonyán vi
táznak. Igen elterjedt vélemény szerint
az első fogalmazás 1357 és 1362 közé
esik és a két compendium ennek utó
lagos átfogalmazásai lennének, úgy, hogy
Boccaccio bennük az eredetinek átfésült
és a retorikai virágoktól megtisztított
szövegét nyújtotta volna. Vannak, akik
azt tartják, hogy a vulgata a végleges
szöveg, amely kidolgozottabb, díszesebb
és az író retorikai eszményének megfele
lőbb volna. Domenico Guerri a két tar
talmat későbbieknek tartja és nézete
szerint mindhárom fogalmazás nem
egyéb, mint a Santo Stefano della Badia
templomban tartott Divina Commediaiejtegetések bevezetésének az átdolgo
zása.
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Bizonyos, hogy a Trattatellot nem te
kinthetjük
Dante külső élete el
beszélésének, hanem inkább Dante szel
lemi életrajzának, minthogy a külső
életviszonyokból csak annyit mond el,
amennyi szükséges ahhoz, hogy ki
emelje a lángész — költő erkölcsi tulaj
donságait, tanulmányait és nagy mű
veltségét. A modern kritikának a vélt
fantasztikus kitalálások" és retorikai vi
rágok hiteles vagy lehetséges tényeknek
tűntek fel és a mondai kiindulások nem
hogy ártanának az elbeszélésnek, hanem
segítségére vannak Boccaccionak, aki
Dantét, mint a költészet szimbólumát
fogadva el, megerősíti a De Genealógus
ban már körvonalazott esztétikai fel
fogását.
Egyébként a Trattatello egy studium
almae foesis-ben oldódik és még a De
Genealogiisnál is jobban határozza meg
Boccaccio művészi személyiségét.
A Vita d i Dante néhány fejezetét már
lefordította magyarra Kaposy József
(Trattatello in laude d i Dante, Gyoma,
1921), most pedig méltó és csinos nyom
dai külsőben jelent meg a vulgata teljes
szövege, Füsi József fordításában, (jegy
zeteivel és világos bevezetésével). Neki
köszönhetjük ezen arany-könyvecske
teljes új kiadásának a dicséretes és igen
jól sikerült kezdeményezését.
R e m i g i o P ian

