
GINO SAVlOTTI:

A MAI OLASZ IRODALOM
KIS TÜ KREJf.

Vannak egy nép irodalomtörténetében pillanatok,
amikor a nem hivatásos írók többet számítanak, mint
azok, akik egész életüket és erejüket az írás művészeté

nek áldozták. Ma nálunk, olaszoknál, Mussolini beszélt
prózája sokkal élőbb, időszerübb, mint bizonyos regények
és irodalmi lapok oldalai. Ugyanez történt Bembo és Fi
renzuola idején egy Machiavellivel és egy Cellinivel, s
még inkább a XVI. században Galilei tudományos prózá
jával, mely elfeledtette és megbocsájtatta a marinisták
őrjöngéseit.

Bizonyos, hogy az egész világon, annyi ismeretlen
politikai, társadalmi kérdés és gazdasági vajúdás köze
pette, az irodalom és művészet kevésbbé becsült rangon
áll. Fájdalmas és hasznos megrázkódtatáson megy át,
mely, ha egyszer túl lesz rajta, ismét. virágzóvá teheti
őket, de aki már most közelebbről szemléli, észreveheti,
hogyaháborúutáni olasz prózában és költészetben erős

vitalitás van, melynek eredményei immár nyilvánvalóak.
Az irodalmi iskolák, csoportok, folyóiratokhoz kötött ki
adók, szenvedelmes viták, melyek egy kevés ideje alább
hagytak, minden, ami egy távoli vagy avatatlan szemlélő

nek csak kikutathatatlan kavargásnak látszik, s mégin
kább szüntelen kritíkaí munkának, egyik a másikat se·
gítve, egy új művészi lelkiismeretet segítettek létrejönni,
mely mindig megelőzi az új írókat. És ezek az írók ma
megvannak Olaszországban.

Az európai konfliktus előestjétől kezdve, ahogy azt
. egy akkori, később a háborúban meghalt fiatal kritikus

mondotta, volt az olasz irodalmi termelésben "valami ta
gadhatatlan és jelentős javulás a tekintetben, amit irodal
mi anyagnak lehetne mondani: nemcsak az írás techniká
jában és formájában, hanem általában az írói szokásmód-

• Gino Saviotti, a kiváló olasz kritikus és író, folyóiratunk régi barátja.
megírta az olasz irodalom kis tükrét A Vigilia örömmel bocsátja közre a jeles
szerző müvét, annál is inkább, mert magyar nyelven ez az első összefoglalás a mai
olasz irodalomról, olasz irodalomtörténésztől.
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ban, a kötelezettség-érzés, az eszmék, a mindenkitől val
lott egyetértés tekintetében."

Ez igen lényeges; az írói magatartás, az irodalmi
polgári műveltség talán fontosabb, mint az írás-modor.
A cinquecento, az olasz aranykor, nagysága mi is volt?
Nyilván nem a feltétlen nagy művek kiválósága és száma,
melyekből igazán csak néhány van, (míg a trecento leg
alább hármat tud felmutatni), hanem inkább a magas iro
dalmi színvonal, a technikai jártasság, a tónus, a dísz,
egyszóval: az irodalmi élet.

Közvetlen a háború előtt bizonyos mértékig megfe
leltek már ennek az eszménynek s ha minden külső ráz
kódtatás elmarad, úgy látszott, a nagy művek megszület
tek volna. Am ekkor a nagy megrendülés elkövetkezett,
a háború, mely megakasztotta, visszacsavarta az alig el
kezdődött folyamatot. Mikor vége lett, az irodalmi dolgok
megint egymás hegyén-hátán állottak. Ama négy évben
óriási kereslete volt a könyvnek, otthonokban és lövész
árokban egyaránt; s méginkább a békekötés után, külö
nösen a szerelmi históriáknak. A kiadók jól fizettek, ők

maguk vadásztak kéziratokra, s színte elolvasatlanul ad
ták ki őket. Igy omlott a szépirodalom írói nyakába vég
telen sok alkalmi elbeszélő; pedig akkor már érdemes
sikerrel szerepeltek ők is (mint pl. Deledda, Vivanti,
Panzini, Pirandello, Papini). Akkor még a képzett kriti
kusok, sok dilettáns is, írni kezdtek. Itália az elbeszélők

hazája lett, annál is inkább, mert néhány nagy siker szü
letett meg akkor, mely különleges nagyság benyomását
keltette: Gino Rocca "Uragano"-ja, Salvator Gotta, "Fiqlio
Inquieto"-ja, Marino Moretti: "L'Isola dell'amore"-ja,
Virgilio Brocchi: "Netty"-.ie, Guido da Verona: Mimi
B luette- je és PitigrIilli szellemes maró írásai.

"Az irodalmianyagkészletnek a javulása" tehát, mely
a háborúelőtti olasz irodalmi termelésnek jellegzetes vo
nása volt, veszendőbe ment; az említett írói magatartás
szétoldódott; sőt, ahogy eszméi a dekadens kozmopolitiz
mus széthúzó, amorális leheletétől érintettek, hovatovább
az olasz lélek hagyományos derüjét veszélyeztették. Szük
ség volt hát valami reakcióra, az irodalmi izlés és belső

értékek helyreállítására; szerencsére mindig így történt
Olaszországban az ellankadás korszakaiban: mint pl. a
fiatal Carducci idején, a romantikus költészet kimerülé
sekor, aki "pedáns barátai"-val együtt a nyelvi és metri
kus irodalom, a szellemi tespedés ellen a klasszikusokra,
a külföldi termékek helyett egy Alfieri, egy Foscolo er-
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kölcsi komolyságára, Petrarca és Parini művészi öntuda
tára hivatkozott.

Ez a visszahatás 1919 tavaszán indult .el egy csoport
fiatal római költő köréből, a "Ronda" alapítóitól; soha se
lehet eléggé dicsérni kezdeményüket, mégha mindaz, mit
írtak és végeztek aztán, nem is volt minden hiba és el
fogultság nélkül való, amit egyébként alig lehetett el
kerülni.

A "La Ronda" (őrjárat), mely 1919 áprilisában Ric
cardo Bacchelli, Antonio Baldini, Bruno Barilli, Vincenzo
Cardarelli, Emilio Cecchi, Lorenzo Montano és Aurelio
E. Saffi munkáinak közlésével kezdte meg működését, az
első füzet prológusában néhány új ötletet közölt az ak
kori olasz irodalommal. "E folyóirat mevielenése az őt.

alkotó elemek rokonságában találja önigazolását. Csak
nem valamennyi itt közreműködő író régóta ismeri egy
mást, s azt lehet mondani, együtt nőttek fel: ifjúkori, ha
ugyan nem gyermekkori barátok." Szóval egy kis klikk
- mondhatta az olvasó, a vidéki irodalombarát, magá
nyában, s Olaszország minden irodalombarátja, ahol ad
dig ismeretlenek voltak, sőt rosszhírűeke francia-ízű írói
egyesülések. Kétségtelen, veszély mindig van az ilyen
"chapelle"-kben; de ma már elmondhatjuk, a végered
ményt megállapítva, hogy az ötlet helyes volt. Noha meg
kell állapítani, hogy voltak előfutáraik, a háború előtt, a
",La Voce"-ban, melyet Papini és Giuseppe Prezzolini
alapítottak, Ardengo Soffici "Lacerba"-jában, valamint F.
T. Marinetti és a futuristák. Tehát voltaképpen egy kez
demény újrafelvételéről volt szó. Az "irodalmi szokás
mód" és méltóság alakulásáról és helyreállításáról volt
szó, mely a heterogén könyvek áradata ellen kelt föl. E
római írók egyesülése, akikhez később mások is csatla
koztak: Savarese, Carrá, Burzio, Savinio, Fracchia, Fra
teili, így indokolta magát: "Az ízlés, a műveltség, a nevel
tetés önkéntelen rokonsága természetszerűleg kényszerí
tette őket egyesülésre e folyóirat körül, melyet ők mint
egy feladat elvégzését vállalnak; kötelezettsége s egy
szersmind feltétele is munkájuknak."

Új szavak voltak ezek akkor. "A klasszikusoktól azt ta
nultuk, hogy előbb legyünk emberek, mint irodalmárok.
A humanitást nemesen, újra latinosan szeretnők írni,
ahogy Machiavelli idején írták, hogy világos legyen a szó
értelme, mit mi benne értünk."

Mi volt ez? Értelme még önmaguk előtt se volt akkor
világos; de rejtélye izgatta őket, mint a vallás dogmái. Vi-
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lágos volt, hogy mélyen szellemi indíték volt, hogy új mű
vészi szabályt, fegyelmet találjanak.

Ugyane füzetben Saffi az igazi nyelvről értekezett,
mely "távolról sem a szótár, hanem igenis a stílus kér
dése" és A. Baldini az író méltóságáról beszélt, gúnyo
lódva azokon, "akik aszavaktól elragadtatják magukat, a
helyett, hogy ők uralkodnának rajtuk." Ez a "Ronda" ha
tékony szerepe: visszaadni az íróknak a méltóságuk tuda
tát, szemben az uralgó lompossággal.

Az ilyesféle gondolatok hatása a fiatal s még néhány
idősebb íróra is igen nagy volt, noha lassan s az olasz kö
zönség nagyobb részének s a kevésbbé érzékeny írodal
mároknak tudta nélkül érvényesültek. Olyan volt, mint
valami savcsepp, mely kémiai bomlást idéz elő, szétoldja
az elemeket, részint kristályosít, részint leválasztja a for
mátlan üledéket. Ennek nyomán kiderült az alacsonyabb
szellemű regénytermelés tűrhetetlen bágyadtsága; ezért
aztán az érdemtelen írók homályba roskadtak, a jobbak
pedig napvilágra kerültek.

Alfredo Panzini, az elkanyarodás után, nyugodt tem
póval folytatta tovább irodalmi munkásságát, emunctae
naris, Carducci sintaxisán és szókincsén nevelkedve; Ugo
Ojetti felhagyott a regényekkel és novellákkal. s most már
azzal foglalkozott, mi sajátja: az élet és az emberek éles
szemű megfigyelésével, amiben nagy hasznát vette próza
írói multjának is. Elléptek a süppedékes talajról és csön
des magányukban kezdtek dolgozni Ohiesa, Oaprin, Linati,
Lipparini, Oalzini, Oivinini, valamennyien kényes ízlésű

írók. Egyesek porondra pattantak szabályszerű irodalmi
vértezetben s a kitűnés nagy vágyával, mint Bontempelli,
Borgese, Viani, avagy komolyalkotásba merültek, mint a
szegény Pozzi, Oicognani, Puccini, Pea, Saponaro, s a
"Ronda" jobbjai, különösen Bacchelli és Rosso di San Se
condo. Egyesek, az irodalmi jóízlés helyreállítói közül,
munkájuk során mindjobban a régibb fajta Íróhoz köze
ledtek, ki mindig is egy kissé akadémikus, toszkanizáló,
a szavak ízére ügyelő, a mondatok tudós kanvaraira ké
nyes s egy-egy metafora érzéki újságán mereng: ilyen
volt Baldini, részben Oecchi, Pancrazi, Angelini s legvé
gül Palazzeschi. Rejtett irány ez, az olvasók alig veszik
észre, de folytonos és mély, mely egyre több csoportot és
folyóiratot szült, irányzatokat, ahogy szokás mondani; s
lassanként sikerült száműznie az árfolyamon lévő irodal
mat és éles különbséget tétetni az irodalom nevére méltó,
s a könyvfaló közönségnek dolgozó irodalom között. Van-
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nak ma kitűnő újságíróink, mint pl. Monelli, Vergani,
Ramperti, kik mind kiváló stiliszták. A lelkiismeret tehát
újjászületett, az irodalmi magatartás kialakult. Említet
tem, hogy e mozgalom nem volt minden elfogultság nél
kül való; de ez mindannyiszor megesik, midőn komoly
szenvedély hevíti a szíveket; s amellett egészséges is, mert
ellenhatást, harcot kelt, az eszmék tisztaságát elősegíti. A
post-rondisták legnagyobb tévedése az volt, hogy elfe
ledték az ember elsőbbségét az íróban, az emberi értéke
ket elhanyagolták túlságos stilisztikai gondjukban, s így
terméketlen és veszélyes irodalmiságba és "szépművé

szet"-be estek. De e tévedésüket hamarosan felfedezték :
a rendkívül heves irodalmi csaták, előbb a Ronda utódja:
az Italia letteraria és e cikk szerzőjétől szerkesztett Indice
című lap, majd az előbbi és a római Oggi között, valamint
a többi folyóirat-csatározások 1935-ig, mind a tisztázás és
fogalmi finomodás munkáját végezték s ma már el lehet
mondani, hogy az egyetértés megszületett a két tábor kö
zött, ha szóban nem is, tettben mindenképpen.

A túlzások kifújták magukat és újraértékelés alá ke
rült minden irány írója. Néhány név, mint pl. Alvaro, 00
misso, Betti, Momvia, Angioletti, Tombari, Zavattini, Be
paci, Tecchi, Sobrero az idézetteken kívül széles körben
működnek és megállják rövidesen a helyüket. S most sor
ravesszük a regény, a líra, s a színműírás egyes területein
őket.

II.
Á REGÉNY

Nagy feltünést keltett körülbelül tíz évvel ezelőtt Pa
pini-nek egy cikke firenzei folyóiratában: a Pégaso·ban.
Címe ez volt: "Ez a mostani irodalom" -; többé-kevésbbé
paradox megállapításai közt volt ez a határozott kijelen
tés (ismeretes, hogy a "Krisztus élete" és az "Élő holt"
szerzője minő harapós, bizarr, szabadítéletű szellem): "az
olasz tehetség, mely oly szerenesés a kritikában, az em
lékiratokban, s általában az irodalmi-akadémikus prózá
ban, a regényre teljességgel képtelen."

Csaknem valamennyi írónk, már több évtized óta,
dicséretreméltó tevékenységet fejt ki, hogy az olasz elbe
szélő irodalmat a többi nemzetének rangjára emelje, azt
a titkos vágyát táplálva, hogy méltón megküzdjék francia,
orosz és angol írókkal. Mármost Papini, minden kerülő

nélkül, a lemondást akarta ajánlani s ugyanakkor átérté-
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kel egy olyan irodalmi műfajt, melynek az egész irodalmi
világban el nem vitatott hitele van . . . El lehet képzelni
a botrányt: egyrészt az olasz regényírók méltatlankodását,
akik azt hitték már magukról, hogy híresek (vagy azok
lesznek) - s másrészt egyetértését azoknak az irodalmá
roknak - rondistáknak és postrondistáknak - akik vég
re megszabadultan lélekzettek fel, egy az erejüket meg
haladó feladat kényszerétől, mely éppenséggel nem felel
meg a bölcs és választékos, de nagyobbszabású és kemé
nyen megszerkesztett művek alkotására képtelen stilisz
táknak.

Közel egy évtized multán a felületes vizsgálódás
könnyen igazat adhat Papininek, főleg mivel ismertebb s
a közönségnél számontartott regényíróink termése megle
hetősen megcsappant, sőt egyenesen megszűnt. Azok az
írók pedig, akik nem akarták elhatározni magukat az el
beszélők nagy álmának elhagyására, félúton, vagy leg
alább is kevésbbé ismerten maradtak.

De sok más súlyosabb körülmény tartja manapság tá
vol az elméket a képzelet játékaitól, sőt magától a nyom
tatott papírtól; jellemző néhány év óta a kritikának hall
gatása, mely az olasz újságok harmadik oldalán egykor
oly tevékeny és éles volt. A túlságos ügybuzgalom szülte
volna ezt a természetes jelentkezését a fáradtságnak?
Avagy maguk a kritikusok is kitértek az irodalomból a
politikai, társadalmi és gazdasági kérdések súlya miatt?
Talán mindkét ok megvolt; de ezenkívül még meg kell
mondani, hogy jónéhány kritikus szerenesés pillanatban
rászánta magát az alkotó munkára, félretéve, egyidőre

legalább, a bírálás melancholikus ostorát.
A háború utáni legjobb elbeszélő műveket ők írták,

G. A. Borgese Rube c. regényén kezdve.

Bárhogy is van, be kell ismernünk, hogy az olaszok
nem születtek olyasféle szépirodalmi művekre, mint ami
lyenek a XIX. század francia regényei voltak, vagy a mai
amerikaiak és angolok: ezeknek tárgya a társadalom tük
rözése, azzal a könnyed módszerbeli átalakítással, mely
elfogadhatóvá és kellemesekké teszi őket. De nincs so
kat sajnálkozni rajta: próbálják meg kinyitani ma Bour
get-t Prévost-t... És nem szabad elfelejteni, hogy
általában a legkelendőbb regényeket a közepesek írják,
s az angolszász világban különösen a nők: alkalmazható
képességű derék nők, akik a régi és új mesterek jármán
szállítanak ügyes pótIékokat. És hogy mert a mi házunk

582 VIGILIA



tája kevésbbé világi, egyszerűbbnek, szegényebbnek ma
radt meg, tehát kevéssé "érdekes" a csípős vagy erotikus
vagy valamiképpen színes témák szerelmeseinek. Noha
igaz, hogy az ilynemű regények összeszerkesztéséhez for
dulatosság, ügyesség és kecsesség kell; ismerjük ezt el.
De az olasz tehetség nem nagyon alkalmas erre. És a la
tin világosság is húzódozik attól, hogy a Döblin és Céline
féle szellemi betegességet kövesse, melyek irodalmilag nem
is eredtek másoktól, mint a nagy oroszoktól, persze meg
lehetős távolról már, s az utánzók szükségszerű elfajzásá
val; könnyű fajsúlyú, s alapjában véve egy kissé mínde
nütt hitelüket vesztett dolgok. Izom- és idegbeli petyhüdt
ségük, mely az architektónikus szerkezet hiányában is
megnyilvánul (sok ilyenfajta könyv nem is egyéb leg
többször, mint heterogén anyag-massza, melyben az ér
tékes elemek rejtve maradnak) - az oka, hogya harmo
nikus szerkesztés latin értelmének ellentmondanak.

Más az olasz írók törekvése; mégpedig az, hogy a
regénnyel a művészet tájait érjék el. Ide értek el a XIX.
század elején és végén Manzoni a Promessi Sposi-val és
G. Verga: a Malavoglia-val és Mastro don Gesualdo-já
val, Fogazzaro a Piceole mondo antico-jával s nincs meg
az oka, miért ne lehetne tovább is ilymódon cselekedni.
Manzoni ismét él Itáliában, akár, mert a történeti re
gény ismét felbukkant (formában és elbeszélő-tipusaiban

megújhodva), akár, mert némely írók a pontos, részletes
és nyugodt menetű írásmodorhoz térnek vissza. A .Picco
10 mondo antico" tájnyelvi regény, s mintha kissé hite
levesztett volna, de valójában nem az: a Manzoni-féle
művel való rokonsága rangsorban tartja; s nem szabad
elfelejteni, hogy a legtisztább olasz regények, még a ki
sebbekéi is, "vidékiek." Pirandellotól Deleddáig, (ki sar
degnai pátriájának gyöngéd rajzával jutott világhírre,
melyet a Nobel-díj is megpecsételt), Marino Moretti-ig és
Antonio Beltramelli-ig volt s még mindig is van egy se
reg "vidéki" Író: Mario Puccini, Michele Saponaro, Fran
cesco Perri. Leonida Répaci, Delfino Cinelli, Bino San
míniatelli; Paola Drigo tollán minduntalan érzik Fogaz
zaro. S ami a Malavoglia-t illeti: inkább, mint valaha: mes
ter Ő, az egész egykorú realisztikus világirodalomnak elő

futára, annak a jobbik fajtának, melyen a líra szellője

leng át.
E három nagy írón tartva szemünket, a mai olasz

írók azon vannak, hogy a keverék műfajt, amilyen két
ségtelenül a mai regény, a művészet és költészet tisztes-
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segere emeljék, minden nehézséget legyőzve. Egy oly
nagy művész, mint D'Annunzio, ily irányú kisérleté
nek csaknem teljes bukása nem befolyásolja őket. S aki
ezt tagadná, vagy akár ennek a lehetőségét, annak, nem
csak az ő családjukbeli három íróval felelnek, avagy
Tolsztoj, Dosztojevszkij és Flaubert nevével, hanem az
zal, hogy az "Orlando furioso"-t, s a "Gerusalemme li
berata"-t szegezik ellen, ezeket a versben írt valódi re
gényeket, olasz szerzők műveit. Hogy aztán ne is beszél
jünk a Decamerlon-ról.

Valóban úgy véljük, hogy a regény költészetté lehet,
ha e felé tör, s lírai módon szublimálódik; ez volt az esz
ménye egy nagyon fiatalon elhunyt irónknak, Federígo
Tozzi-nak, valamint a finomhangú Fausto Maria Martini
nak is. S a jelenkori olasz irodalmi művekben (ahogy ta
lán az egész világon is) nyilvánvaló ez a törekvés: a lírai
elbeszélés. Fiatal novellistáink között ezen az úton van
nak: Fabio Tombari, Riccardo Marchi, Marcello Galian,
Pierangelo Soldini és idősebb testvéreik: Lorenzo Viani,
Guelfo Civinini, Francesco Chiesa, Enrico Pea, Rosso di
San Secondo, Corrado Alvaro, Ugo Betti, Giovanni Comis
so, Ozín Vergani, Bonaventura Tecchi, G. Titta Rosa, Luigi
Bartolini, Vittorio G. Rossi, Massimo Bontempelli is ide
tartoznak, s jobb követőik. De sőt a humoristák is, az
idősebbek, Achille Campaníle-től, Cesare Zavattini-ig, a
fiatal követőiknek egész seregével. És ami valóban legjobb
Gotta és Saponaro munkáiban. Da Verona sikerültebb
novellái és különösen finom Stella Mattutina-ja nem is
mások, mint prózában írt költemények.

A krónikás kötelességéből folyik, hogy a szerző is
ide kell, hogy számítsa magát, azok közé, akik a költői

prózával kisérleteznek. Bevallja azt a vágyát, hogy
amennyiben erejéből telik, egy kemény ritmustól szabá
lyozott hagyományos prózához kötné magát, amely Bo
caccioig nyúlik vissza és néhány év óta elfeledettnek
látszik.

*

A regényről szólva nem lehet az említettek közé so
rolni néhány igen ízes író nevét, mint amilyen pl. Cecchi,
vagy Baldini, akik nem az elbeszélő irodalomnak dolgoz
nak, de mégis valahogy kollégáink közé tartoznak. A ron
dis ták között csak Riccardo Bacchelli szánta rá magát
hosszabb elbeszélésekre, s igen jó prózaírónak bizonyult,
jó megfigyelőnek jellemek és táji különösségek dolgában.
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A legjelentősebbek közül való Ő, s kétségtelen azok a
legsikerültebb könyvei, melyekben a legkevesebb "re
gényszerű" van, mint pl. az Il diavolo al Pontelungo és
a Mal d'Africa c. művei: valami a történet és az erkölcsi
parabola között. Mindenképpen: anélkül, hogy prózájá
ban lírikus volna, Bacehellf stilisztikai indítékbó1 ír,
vagyis literatus ember Ő, aki elbeszél. S ez jellemzi mind
azokat, akik, öregek és fiatalok, igenis igazolják Papini
tételét: kitűnő prózaírók, akik sokkal jobban érvényesít
hetnék készségűket, ha lemondanának a regényről. Né
melyike, mint pl. Malaperte, magától lemondott. Aldo
Palazzeschi Sorelle Materassi-ja kivételnek látszik, noha
valójában nem az. Alfredo Panzini és Ugo üjetti is 
az öregek táborából, - még ha régebben kitűnő hírnek
is örvendtek, mint elbeszélők, - ma már azzal a táplá
lékkal elégszenek meg, amely - ahogy Machiavelli
mondaná: "solum e suo" egyedül az övék, s hogy mi ez,
azt már megmondottam.

Külön helyen kell megemlíteni az elhúnyt Italo Sve
vot, nagyon intelligens regények szerzőjét, melyek közül
a lélekelemző "La coscienza di Zeno" a legjobb, s a fiatal
Alberto Moravia-t, aki a Gl'indifferenti c. művével verte
fel elsőnek az olasz irodalmi életet - s azóta is bebizonyí
totta, hogy erős elbeszélő tehetsége van.

Befejezésül meg kell állapítanunk egy alapvető hi
ányt, mely részben igazat ad Papininek. Mi, Róma fiai,
akik az antik mesterművekből táplálkozunk elsősorban,

vérünkben hordjuk a művészet igazi értelmét, hála a
rendkívül virágzó esztétikai studiumoknak; s amikor re
gényhez fogunk, legfőbb gondunk, hogy művészi munkát
alkossunk - és ez elég. (Nagyon kevés tiszteletreméltó
kivétel van, mint pl. Angelo Gatti, az Ilia e Alberto szer
zője); a külföldiek ellenben mindenekelőtt arra gondol
nak, hogy eszméket terjesszenek, szociális, politikai és
erkölcsi harcukat megvívják. A mi kezdeti indítékunk
teljességgel összhangban van a szép filozófiájával, de saj
nos, gyakran vezet akadémizmusra és túlságos irodalmi
ságra . . . De aki művésznek született, a gyakorlati ele
mekből, az emberi szenvedélyekből vonja el anyagát és
formáját, hogy oda érjen el, ahová nem adatott meg a
"tiszta irodalmárnak," bármennyire is kifinomult ízlésű,

s mesterségét tudó. Nem ok nélkül várják tehát több fe
lől is az olasz íróktól, hogy erejüket a megújhodott Olasz
ország élete erjedésének kifejezésére és megismerteté
sére fordítsák.
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III.
A URA

Ami a költészetet illeti, őszintén meg kell mondani,
hogy mi olaszok ennél a pontnál tartunk: a régi formák
immár. tűrhetetleneknek bizonyulnak, a~ újakról pedig
egyáltalán nem vagyunk még meggyőződve. Az utolsó
költő, aki szerencsésen alkalmazta a hagyományos vers
mértéket, Guido Gozzano volt, fiatal költő, aki egy 1907
ben kiadott La via del rifugio kis könyveeskélével és né
hány évvel később az I colloqui c. művével nagy sikert
ért el; hogy úgymondjuk, a pihenés sikerét, amidőn még
a nagy triász: Carducci, Pascoli, D'Annunzio, híre még.
javában morajlott. A pihenésé, abban az értelemben,
hogy ez a közönség pihenése volt, amely öntudatlanul is
belefáradott a bolognai mester és két tanítványának és
követőjének nehéz és gladiátori Iírájába; Gozzano egy
kissé Pascoli volt, egy kissé D'Annunzio (ebből is a
Poema Paradisiaco-é), az érzés bizonyos bonyolult finom
sága révén; még mindig a hendekaszillabust alkalmazta,
del rendkívüllassúvá és prózaivá idomította. Nem félt
attól, hogy egy ilyen nemes veretű kincset szerényebb
dolgok éneklésére fordítson. Nagy botrányt is keltett a
hivatásos Iírára féltékeny kritikusok között, akik a sti
lisztikai hierarchiát tisztelték; néhány ilyesféle hende
kaszillabusa' valósággal istenkáromlásnak tetszett. La
cartolina della bella Otero, vagy: tra mucchi di letame e
di vernaccia. . . Gozzano, hála az ilyen képromboló te
vékenységének, rendkívül modernnek és eredetinek tűnt

fel, és tetszést is arathatott még a sznobok körében is:
annál is inkább, mivel belsőleg rendkívül bonyolult volt,
ami a legfrisebb párisi, (s ez szinte azt jelenti, európai),
költők, mint amilyen Jules Laforgue és Francis Jammes,
ismeretét árulja el. Valóban, ez a dekadentizmus, amely
a "poeti crepuscolari" elnevezést biztosította Gozzano
nak, Sergio Corazzininek, Fausto Maria Martini-nak, Ma
rino Morettinak és más fáradt, únott és beteg költőnek,

akik látszólag hanyag, valójában nagyon is körültekintő

s irodalmi ízlésű műveikben a nagyon is rossz polgári
ízlésű finom dolgokat énekelték, a középszerű élet örö
mét, a lemondásét és a kétkedését; ez a szellemi deka
dencia új, modern jegy volt, az idők jele. Pascoliban és
d' Annunzioban már rejtve benne volt, de még nem volt
bátorsága külsőleg is megnyilvánulni. Utolsó egészséges
szelleme irodalmunknak Carducci volt. Egy ember, aki
csupa vér és izom; ő zárja he a nemzeti jellegű művészi-
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emberi mozgalmat, de a másik kettő, tanítványai, és ma
ga Fogazzaro is, aki korának legjobb regényírója volt,
megnyitották az utat a dekadenciának és elvetették a
magját a kettős betegségnek (a cerebrálismusnak és a
psichológiai betegességnek), amely majd az ú] század el
ső negyedében robban ki Pascoli fogalmi költészetével,
amely néha az ihlet frisseségét homályosítja el és Fogaz
zaro azzal, hogy a Manzoni-féle verizmus derűléből az
erótikus miszticizmus bonyolultságába hajol át; s végül
d' Annunzio a forma iránti retorikus vonzalmával, amely
ben sok barokk elem van, nemcsak a színek keverésében,
hanem a gyakori érzéki tárgyválasztásban és abban az
eltökélt törekvésben, hogy az olvasóban a tizenhetedik
század módjára: "a csudálatot" akarja felébreszteni.
Minderről tudnunk kell, hogy megmagyarázzuk a crepus
colari-k sikerét és az egész utánakővetkező olasz líra
[ellegét,

Benedetto Croce új esztétikája közben alapjában ráz
ta meg az irodalmi ízlést, amidőn az utolsó ötven év olasz
Íróinak munkásságát állandó kritikai szemlélet alá von
ta, egészen Carduccitól kezdve. A croce-i esztétika- táp
lálta Giuseppe Prezzolini-t és a többi fiatalt, akik Firen
zében a La Voce c. folyóiratot alapították meg. Ezek kö
zött Giovanni Papini volt az első a Cento pagine di poesia
c. verseskönyvével, aki a croce-i esztétikát gyakorlattá
emelte; ez az elv, mindattól megszabadulva, ami nem
tiszta lírai intuició, az óvatlanokat az úgynevezett "frag
mentizmus" tévedésébe hurcolta, mely azt hangoztatta,
hogy a költészet nem más, mint a képeknek hirtelen és
kötetlen kivetülése az alkotó képzelet szaggatott villám
fényénél.

Igy indult el az a szellemi válság, amelyet 1909-ben
robbantott ki a futurista bomba; ez szintén az általános
ideges szétoldottság következménye volt. Ugyanis ekkor
jelent meg az első irodalmi kiáltvány F. T. Marinetti és
milánói társainak tollából, mely voltaképpen támadás volt
mindaz ellen, ami az olasz költészetben, művészetben és
művészi érzékenységben akadémikus, szokványos és her
vatag volt. A harc mindenekelőtt szabad vers terén lob
bant fel, néhány valóban tehetséges fiatal költeményei
nek közzététele nyomán, akik valamennyien elégedetlen
d' Annunzío-tanítványok voltak, de a d' Annunzio-i hatást
kosmopolita és párisi újdonságok mögé rejtették, melye
ket a félig francia Marinetti nyomán ismertek meg. "Le
ranocchie turchine" Enrico Cavacchioli-tól és Revolvera-
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te Paolo Búzzi-től voltak e mozgalom legértékesebb ter
mékei, amelyek még ma is élvezhetők részben; de a leg
nagyobb sikere Aldo Palazzeschi Incendiario-.iának volt:
ez a könyv látszólag futurista, vagyis az irodalom "meg
vetője," mégis ma, az eltelt idő távlatából és mindazt te
kintetbevéve, amit azóta írt, voltaképen egy igaz írónak
munkája, akinek fínom hallása és érzékeny ízlése volt
az irodalmi dolgokban. Tehát nem is volt olyan távol,
mint amennyire szeretett volna lenni, a crepuscolari-köl
tészettől és a hagyománytól. Hiába is; minden ellenkező

törekvés ellenére is, az igazi olasz költők mindenekelőtt

kiváló mesterei lesznek a technikának.
Dolgozatunk e pontján több részletes vizsgálatot tart

hatnánk; de minthogy tovább kell haladnunk az össze
foglalás kényszerétől hajtva, figyelmen kívül kell hagy
nunk a közbeeső fejlődési fokokat, amelyek a futurista
mozgalom érdeméből nagyon jótékonyak voltak és 
nemcsak Olaszországban.

összefoglalásul annyit mondhatunk, hogy az irodal
mi izlés nagy felfrissítő fürdője volt ez, fürdő, minden
irodalmár és kritikus, de sőt a közönség számára is, akik
nek erre szükségük volt. Persze, sötét küzdelmek, fájdal
mas évek, a lelkiismeret és a szellem nyugtalansága, az
elégedetlenség folytonos lázadása kisérte útján ezt a fo
lyamatot, és ez a maga áldozatait is megszedte; a futuriz
mus azonban ennek nem annyira oka, mint következmé
nye volt. Dino Campana megőrült. Mások, mint Arturo
Onofri, egy ezoterikus lirizmusba vesztek el, sötét, kibo
gozhatatlan értelmű versekben, amelyeknek táplálója az
értelem kínos és hasztalan erőfeszítése. Egyébként nyil
ván elmondhatjuk, hogy az akkori korszaknak és a rá
következő éveknek művészete Olaszországban éppen úgy,
mint egész Európában, beteg volt a raffinált, okoskodó
szellemi munka túlkapásaitól, az egészséges és barbár
teremtő erő rovására.

De térjünk vissza a futurizmushoz, amely voltakép
pen a régi és új formák összecsapásának csatatere volt,
míg csak a háborúval nem vált politikaivá és később a
nemzeti mozgalomba nem olvadt bele és ezáltal más ter
mészetű érdemeket szerzett, abban a kétségtelen meg
győződésben, hogy szavát nyomatékosan hallatta az iro
dalmi életben is. Miután a béke ideje elkövetkezett, a
futurizmus már csak a múlt egy emlékévé vált, még ha
Marinetti nagyon is él, és rokonszenves médján tovább
énekel. Akár az ő mozgalmának, akár pedig, ahogyan én
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inkább hinném, a roppant és mélyellentétnek az ered
ménye volt, melyet egyébként ő maga teremtett meg, bi
zonyos, hogy a két generáció között nagy hasadék táton
gott; a háborúnak, ennek a viharos közjátéknak, megráz
kódtatása, még bizonyos materiális távolságot is közbe
iktatott, olyannyira erőset, hogy újrakezdeni lehetetlen
nek látszott. Az írók megakadályoztattak abban, hogy ha
zatérve, a közös munkát újra megkezdjék.

Még ma is, ami a költészetet illeti, a nyílt tengeren
vannak. Senki sem akart közülük a régi kikötőbe vissza
térni, s az új part, mely biztos lehetne, még nem tűnt fel
tisztán szeniük előtt.

Igy jutunk vissza oda, ahol cikkünk elején voltunk.
Valóban nem szabad azt hinni, hogy a fiatal olasz költé
szet nem volna birtokában új és eleven erőknek, és hogy
egy igazán lírai mozgalom hiányozna; de miután a régi
módi rímelés megtagadásából és elméleti leküzdéséből

kiemelkedett, ma még inkább a harcvágytól irányított
és így inkább negativ értéke van; és nagyon jellemző ma
Olaszországban a támadás a verseskönyvek ellen, hogy
kissé nevetségessé tegyék őket, ahelyett, hogy megcso
dálnák, vagy megértenék őket.

A Ronda első számában, 1919-ben, Vincenzo Carda
relli neve tűnt fel, aki már 1913-ban közrebocsájtott egy
kötet nagyon jelentős költeményt: d' Annunzio és Pascoli
mellett a francia "poetes maudits" is nagyon éreztették
hatását művében. Cardarelli új megjelenése nem költői

munkásságának folytatása volt; nagyon választékos pró
zát kezdett írni és főleg az volt a gondja, hogy társait és
a fiatalokat a stílus és az irodalmi lelkiismeret útján iga
zítsa el. Az új olasz költészet, bármilyen is az, sokat kö
szönhet neki. Ugyanebben az időben tűnt fel Giuseppe
Ungaretti, aki valamennyi francia mozgalom eredményét
átszármaztatta Olaszországba és Marinettihez hasonlóan
egyaránt írt mind a két nyelven. Olasz versei, meggyőző

egyenetlenségükben, úgy hatottak, mintha franciából vol
nának szószerint fordítva olaszra. Ungarettit ma a leg
jelentősebb lírai temperamentumnak itélik a fiatalok és
a kényesebb kritikusok, de hogy ő valójában fragmentis
ta, ezt mindnyájan elismerik és ő maga is így határozta
meg költészetét: "egy melegágyban érlelt végtelen sok,
egymásnak ellentmondó oltványok gyümölcse." Ez a
meghatározás sok másra is érvényes, akik vagy pályatár
sai, vagy követői, mint például Eugenio Montale.

Tehát jelenleg még a polemikus fokon vagyunk; a
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réginek az elpuszításán iparkodunk. Mindazonáltal el
kell ismerni, ahogy már említettem, hogy van, tudatosan,
vagy öntudatlanul a mai haladó olasz költészetben bizo
nyos pozitiv irány is. Törekvést látunk annak meghódí
tására, amely mindig is a nagy lírai indíték lényege volt:
ez pedig az új forma, egy új költői nyelv. Ime, minden
háborúutáni kisérletünknek titkos rugója, amely a futu
rista eredetű tartalmi, és a hagyományos formai rombo
lással indult el; és ha az eredmények eddig nem is vol
tak kielégítőek, tagadhatatlan az erőfeszítés nemessége
és szükségessége. A hiba inkább az volt, hogy egy új mu
zsíka keresésében mellőzték az érzelmi bázis tiszta tu
datát, vagy pedig megmaradtak a dekadens sznobízmus
légkörében és a kisérlet eredménye nem a stílus, hanem
a stilizáltság, nem a forma, hanem a "szépművészet" lett.
Minden költői reformtörekvés sorsa, hogy az igazi terem
tőt megelőzik a formai kisérletek, amelyekre ő aztán
majd támaszkodik.

Ebből a szempontból kell néznünk az 1909~es, idő

sebb nemzedék jobb ittmaradottjait; ezek: Ada Negri, Pa
pini, Soffici, Angiolo Silvio Novaro, Giuseppe Lipparini,
Piero Jahier, Corrado Govoni, Diego Valeri, Pietro
Mastri, Umberto Saba, Camillo Sbarbaro, Nicola Moscar
delli, Lionello Fiumi, Federigo de Maria, M.M. Martini és
mások: pascoliánusok, dannunziánusok, futuristák, fran
eiások, a "Ronda" és a "La Voce" hívei. Az ami mind
egyikben élő: az a saját hangja, mely többé-kevésbbé ere
deti. Ugyanez elmondható azokról is, akik a hagyomá
nyos verselést iparkodtak restaurálni, mint pl. Vincenzo
Gerace. poétai erejével, vagy mint Riccardo Balsamo
Crivelli, derűs kedélyével; és azok is, akik az új és a
régi mezsgyéjén állanak, mint pl. Giuseppe Villaroel. De
természetes, hogy ezek nem jogosultak az újítóknak ki
járó rokonszenvre, akik a stilisztikai újdonságot keresik,
még ha könnyű is felfedezni forrásukat, amint láttuk, a
multszázadvég francia költészetében. Ezeknek mestere
Ungaretti. Adriano Grande, Salvatore Quasimodo, Aldo
Capasso, Elpídie Jenco, Ernesto Caballo és más fiatalok
többé-kevésbbé tőle indultak el.

De ne nagyon itélkezzünk; valamennyiük művében

még sok a polemikus elem, amely miatt nem lehet és
nem is helyénvaló abszolut mértékkel mérni őket. Más a
fontos: az, hogy ha még nem is alakult ki teljesen, az új
irodalmi nyelv alakulóban van, helyesebben szólva, el
keveredőben valami ösztönös és modern megérzéssel.
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"Az új ritmikus rajz, mondotta valaki, az ösztönök mé
lyéről fakad," és ha ez igaz, akkor az új ének közel van.
Helyesnek ítélem mindenképen elismerni a fentiekben
s néhány még külön említendő költőben. mint pl. Titta
Rosa-ban és Sergio Solmi-ban az élénk költői villanáso
kat. A legerősebb vérmérsékletű közöttük, aki már egy
sajátos forma birtokában is van, Ugo Betti. Nem szabad
figyelmen kívül hagyni azokat a prózában író lírikusokat
sem, akikről a regénnyel kapcsolatban már szólottunk.
Az új igaz költészetnek tehát az "oratio soluta"-ból kell
fakadnia? Bizonyos, hogy pl. Zavattini és Luigi Bartolini
e kivételes festő-Irók akkor is költők, ha nem írnak ver
seket.

Talán még megérjük; talán nem is várhatunk sokat.
Ami nagyon is kívánatos és már folyamatban is van, az,
hogy szakadjunk el végre a polémiáktól és menjűnk az
igazi teremtés felé. Szükség van az erős és ösztönös egyé
niségekre, akik minden iskolás etiketten kívülállanak. A
legközelebbi jövő az olasz költészetben, valamint az
egész irodalmunkban bizonyosan az önálló egyéniségek ide
je lesz, miután a csoportok elvégezték a maguk feladatát
és mindent megtettek, amit tőlük várni lehetett, hogy egy
új írói öntudat, egy új irodalmi erkölcs alakuljon ki.

IV.
A SZINHÁZ

Prózai színházunk újabb története nem egyéb, mint
egy sereg heves kisérlet arra, hogy megújítsák azt, s a
legújabb - sajnos - bizonyos közöny, szinte a fáradt
ságnak jelentkezése az írók részéről, akik belenyugodtak,
hogy a mai közönségnek, amely kevéssé érzékeny a fi
nomságokra és nem hajlamos a gondolkodás fáradságára,
azt a középszerű, szokványos és szórakoztató látványos
ságot nyújtsák, amit az óhajt.

De menjünk sorba. Az első támadást a verista szín
ház ellen, mely Olaszországban, mint bárhol a világon, a
múlt század végén diadalmaskodott, G. D'Annunzio intéz
te Rómában, megkísérelve, hogy színpadra vigye a köl
tészet, nagy kezdőbetűvel. Első kisérletét, a "Sogno
d'un mattino di primavera"-t (Egy tavaszreggeli álom),
- ezt a szóbö és egyáltalán nem színpadi munkát 
harsányan kifütyülték; de ő nem adta meg magát s harc
ból-harcra indulva, mely talán győzelmes volt, de bizony
talan, végül is 19ü4-ben diadalmaskodik a "Figlia dl
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Jorio"-val s ezzel álma is beteljesül. De ez a színmű egyi
ke azon csodáknak, melyek nem ismétlődnek meg soro
zatosan, s ugyanannak a szerzőnek is csak egyszer sike
rülnek; meg kell itt jegyezni, hogy noha D'Annunzio ver
ses drámáinak, különösen a "Francesca da Rimini"-nek
példája elősegítette a "drámai költemények" keletkezé
sét, melyek között nem egy igen lendületes s a néptől is
szívesen fogadott volt, (mint pl. Ereole Luigi Morselli
"Glauco"-ja és a "La cena delle beffe," Sem Benelli-től)

- mindazáltal a költői dráma aféle műgyümölcs maradt,
mely kívül ugyan túlságosan is színes, de belül híján van
az életnedveknek. Ma is van folytatása, abban a formá
ban, ahogy Gioacchino Forzano történetivé átdolgozta, kű

lönösen Rino Alessi munkáiban, s még néhányéiban. Már
kezdetben is a "Cena" hangos sikerét inkább maró szín
padiasságának, mintsem költői kellemének köszönhette;
és ezt látjuk a háború után is: a szerényebb igényű kö
zönség, amely még Benelli munkájának örült, de töviről

hegyire ismerte már, valami új bonyodalomra áhított s
hasonló diadalra segítette Nino Berrini: "Beffardo"-ját.
E műnek épp oly színpadi értékei voltak, ugyanolyan
könnyed és oldott versezete, de bizonyára nem is áhította
a parnassusi babérkoszorút . . . Ami Morselli-t illeti, ő

kétségtelenül költő, de nem tudott míndig ment maradni
a szavak lírizmusától a tartalom rovására, ami egyébként
az egész "teatro di poesia" jellemző vonása, kezdetétől

fogva. Ugyanez érvényes az elhúnyt Giuseppe Maris Pel
licano és az élő Federico Valerio Ratti-ra.

Egyébként, ami természetes is, tovább érvényesül
tek a színpadon a verista vígjátékok és drámák. anélkül,
hogy megérezték volna F. T. Marinetti os társainak kép
romboló és újító nyelvöltögetését, ami akkor játéknak tűnt

fel, noha igen mulatságos volt. A verista vagy naturalista
színdarabok tulajdonképen francia behozatal voltak in
kább, mintsem egy olyan elszánás termékei, mint amilyen
Verga kemény és nyers ,,0 avalleria rusticana"-ja, melyet
egyfelvonásos drámává dolgozott át: ennek a mestermű

nak egy tisztán olasz realista színházi-iskolát kellett vol
na eredményeznie, ha a főművek nem volnának eleve
egyedüllétre ítélve. Ez a színmű egyébként a tájnyelvi
színháznak is legfőbb alkotása, mely néhány évtizede di
vatban volt Sziciliában és Luigi Capuana-t, Nino Marto
gliot bátorították hasonló kísérIetekre. Egyébként az olasz
színpadokon a verista dráma francia változata diadalmas
kodott, az a bizonyos kevésbbé brutális, polgári környe-

592 VIGILIA



zetű s különösen: női főszereplővel ellátott Becque-tipusú
színmű. Praga, Giacosa, Rovetta, Bertolazzi, Torelli, Lo
pez, Testoni, Niccodemi, a két Antona Traversi: ezek vol..
tak az olasz művelt, sőt szerényebb ízlésű közönség ked
vencei is. Méltán, mert egyébként ezek a szerzők ügyes
színpadi technikusok voltak, egészséges észemberek.
Nincs egy jelentős mű sem termékeikben, de jó vígjátékok,
igen: kedélyesek, elragadóak, emberiek és az élethez,
némelyikük a művészethez is közelálló. Ez különösen ér
vényes a velencei Giacinto Gallina darabjaira és követő

jére, Renato Simoni-ra, ki ma a legnevesebb olasz szini
kritikus és Giannino Antona-Traversi, Sabatino Lopez,
Lucio d' Ambra s más fiatalabb szerzők társaságában hű

maradt a valósághoz ragaszkodó, vídám vagy fájdalmas,
de mindenképen az emberihez kötözködő színházhoz. E
téren annyi nevet kellene felsorolni, hogy könnyű elfelej
teni közülük néhányat: Adarni, Bevilacqua, Biancoli, Cal
zini, Casella, Colantuoni, Corra, De Benedetti, De Stefa
ni, Donaudi, Falconi, Fraccaroli, Gotta, M. M. Martini,
Mazolotti, Possenti, Pugliese, Roma, Ru,ggi, Tiersi, To
nelli, Valori, Varaido, Veneziani, Zorzi, stb. stb.

Valóban, a realista polgári színháznak van oka élni
és túlélni korát is, még pedig ezen okból: össze tudja
egyeztetni a romantikus túlzásoktól megtisztított roman
tikus drámát a tézisdrámával, Augier és Dumas-Iils min
tájára; sőt, ezentúl, schemáját felajánlhatja igazi és erős

alkotók hatásának, mint amilyen Ibsen. S valóban, Olasz
országban az Ibsen-dráma minden akadály nélkül tért
hódított, még pedig Roberto Bracco realista drámáin ke
resztül, aki költői szárnyra képes emelkedni s még ma
is hat Enrico A. Butti műveiben, igaz ugyan, kevésbbé
szerenesés módon, mivel sok tézis-elfogultság van ben
nök. Egyébként ebből is megállapíthatjuk, mint töreke
dett a verista dráma e két változata megfrissíteni az olasz
színpadot, helyesebben a francia eredetű polgári drámát.

Ám az igazi támadások a háború előestjén indultak
meg Pirandello első munkáival, s frenetikusakká váltak
közvetlen a háború után, abban a korszakban, midőn a
szellemi és erkölcsi válság könnyűvé tette a polgári drá
ma megvetését, amelyben kétségtelenül volt valami szok
ványos, akár szerkezetében, akár egész felfogásában.

A támadás vezére a "Piacere dell'onestá" szerzője

volt és a "Cosi e, se vi pare"-é; de meg kell említeni né
hány kisebb harci fázist, ami ismeretlen egy idegen és ~
kevésbbé művelt olasz előtt is. Sőt azt lehetne mondaní,

VIGILIA 593



hogy míg a pirandelloi forradalom véget ért szerzője ha
lálával és nem lesz folytatása (már csak a fennebb em
lített okból sem, hogy a lángelmék egyedül maradnak),
más újító törekvések viszont még képesek erejüket latba
vetni az olasz prózai színház felélénkítésére.

Pirandello művéről fölösleges itt hosszasan beszélni,
mivel az egész világ ismeri. De tán inkább a hibáit kel
lene taglalni, ami miatt nem lehet s nem is kívánatos
folytatását remélni. Elég az, hogy korunk színházának ez
a kolosszusa az olasz írók példája marad, ösztönzés új
utak törésére, bátorság szembeszállni a többséggel és a
romlott ízléssel, egyszóval: teremtő és újjáteremtő lelkes
ség. örökös és ritka adományunk marad ő. E szempont
ból helyezhetjük melléje fiatalabb társait: Massimo Bon
tempelli-t és Rosso di San Secondo-t: két kivételes tehet
séget, akik romboló és újjáalakító tevékenységükkel az
új olasz színház megteremtésén fáradoztak.

Bontempelli erősen egyéni és értelemtől sziporkázó
színpadi munkássága, még ha kivételes is, főleg azért je
lentős, mert a túlzott cerebralizmusból fakad, amelyben
a bizarr a képzelet helyét foglalja el - noha ez utóbbi
nem hal el benne véglegesen s váratlan fényeivel ragyog
fel. A különbség Bontempelli és mások, többé-kevésbbé
követői között (mint pl. Aniante, Massa, Barbaro, Gallí
an), az hogy míg a római Teatro degli Indipendenti (A
független színpad), melyet Anton Giulio Bragaglia igaz
gat, főleg a párisiakkal folytatott színpadi versengés és
kisérletek színhelye, - a jóindulatú közönségnek inkább
örömére, mint megbotránkoztatására, - Bontempelli el
sősorban kitűnő stiliszta és valódi poéta. Ha inkább hall
gatna intuiciójára, mintsem annyira az eredetiséghez gör
csösen ragaszkodó eszére, bizonyos, hogy mai színhá
zunk, - ahogy már régen irodalmunk is - nagy mű

vet nyerhetne általa.
Próbát tehetünk Rosso di San Secondo esetével, aki

így cselekedvén, tartós költői teljesítményekre volt ké
pes. Az "Elegie a Marike" ifjúkori művének kissé fel
hőző líráját ez a tüzes sziciliai, háború után, néhány drá
májába ömlesztette át, amelyek valóban megérdemlik a
költői színmű elnevezést:" Marionette ehe passione" és
"La bella addormentata": egyéni munkák, melyek azon
ban születésük idejének különleges viszonyai miatt (1919
és 1922) kiszakadtak az ő művéből is. Rosso di San Secondo
új utakra lépett, a szellem és a vér kérdései kezdték ér
dekelni, sőt végül egyenesen a szenzációs drámára ve-
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tette magát, melyben poétai vénája elveszett, Sajnálatos
ez elsősorban ránézve, de kevésbbé az olasz színházra,
amelynek megadta, amit tudott: két-három ma is elavu
latlan művet. S nem is baj az se, hogy annyira egyé
niek, és hogy másfelé indul kisérletezni szerzőjük.

Igy hát két módja maradt az újításnak a háború utá
ni olasz színházban: a groteszk és az intimista komédia.

Az első inkább erőfeszítés volt, közvetve, saját bál
ványainak ledöntésére : a polgári erkölcs, a középutas
gondolkodás, a köznapi válság ellen. Kezdődött pedig
Luigi Chíarelli; Maschera e il volto" cimű művével, foly
tatódott Luigi Antonelli , L'uomo che incontro se sttesso"-já
val, Enrico Cavacchioli "L'uccello di Paradiso"-jával
és Gino Rocca "Gli amanti impossibili" c. művével, De a
destruktív elem csakhamar másodrendűvé lett, s ami
mindig előtérben maradt: a bizarr eredetieskedés. A kö
zönség, sajátosan éppen a polgári közönség, nagyon jól
szórakozott, különösen Chiarelli darabjaiban, s néhány
évre úgy tűnt föl, mintha a színház arany napjai tértek
volna vissza, ahogy a közönség egyre tódult a színházak
ba vitatkozni és tapsolni. De persze az ily művek a
~;trouvaille"-okon alapszanak s ezt nem könnyű tucatjá
val gyártani, a szatira kimerül, ha ismétli magát; s a
menekülés a valóságtól nem nélkülözheti a magasabb
rangú művészetet, amilyenből pl egy "Szentivánéji
álom" keletkezett . .. A groteszk színmű tehát rövid
életre volt ítélve, eleve, nagyon is rövid életre. Hiszen
talán az a bizarrság, ami Pirandelloban, egyebeken kí
vül, megvolt, kielégítette a nyugtalan közönséget. Ma
már a különösséget megunták s alig gondol rá író, hogy
ilyesmivel foglalkozzék, hacsak nem a maga kedvére,
ahogy egykor tették ezt L. Bonelli és A. Campanile, az
életet és az emberi szenvedélyeket kiforgatva; sőt maga:
Chiarelli sem törődhetik már ezzel.

Látszólag vége már a másik újító törekvésnek is,
amely néhány önkéntelen rokonvonása miatt a korabeli
francia színházzal, nálunk "teatro intimista"-nak hivatott,
vagy máskép "a csönd színházá"-nak. Az első vígjáték,
mely ezt a nevet kapta: Cesare V. Lodovici: "La donna
di nessuno"-ja volt: három felvonás, csupa rövid monda
tok, sok magától értetődő hallgatás, szemérmesség, lelki
fájdalom, Csehov légköréhez hasonlóan. Aztán később

minden ilyen darabot e névvel illettek, amely a lélek tá
ján kutatott s menekült a szokásos színpadi szőbőségtöl,

pedig csak igen kevés színpadi szerző volt, igazán csak

V I G I LI A 595



Füsi József fordítása.

Fausto Maria Martini, valójában "intimista." A többinél
inkább csak a költőiség iránti vágyról lehetne beszélni,
minthogy ez valóban a fiatalok önkénytelen gesztusa volt.
Nem sok sikert értek el vele, mert túlságosan is finomak,
keresettek lettek, inkább a kényes ízlésűek kis, mint a
nagy közönség nagy színpadára alkalmazhatóan. Igy
mindegyikőjük erőfeszítése hamarosan elenyészett, s mű

vük majd mindig egyedülálló lett. De másrészt ezekből

az írókból toborzódott össze egy írói csoport, melyben
összesítve voltak ezen törekvések legjobb és legmara
dandóbb eredményei; hozzájuk csatlakoztak azok is, akik
saját újító törekvésükben megállapodtak, mint pl. Gino
Rocca, az első törekvések túlzó szárazságuk és meztelen
ségük miatt, melyek egyedül nem tudtak eleget tenni
egy szemnek való mű egyéb követelményeinek, maguktól
megszűntek. Lodovici, Ugo Betti, Cesare Giulio Viola,
Gherardo Gherardi, Giuseppe Lanza, Mario Federici
megizmosodott intimista vígjátékai kerülnek ma színpad
ra s ilyenek a fiatalabbak művei is, akik a szokványos
ságtól irtóznak s életet akarnak színpadra vinni, nem
fényképszerűen, hanem a képzelet átalakító tolmácsolá
sában.

Azt hiszem, a helyes út ez; s hamarosan visszatér
nek a színpadra a jóhitelű irók, akik nemes fényt és ele
venséget kölcsönözhetnének neki; ma még távol tartják
magukat, főleg a közönség Ízlésének megvetéseképen, s
jobbnak ítélik arisztokratikusabb tevékenység terén be
lül maradni. Mégis néhányan megkisérelték szolgálni a
közönséget. A legtevékenyebbek között voltak: Sem Be
nelli, ki nagy sikereket ért el szatírikus vígjátékaival és
tézisdarabjaival, melyeknek éltető eleme a harapós dia
lektika. Néhányan pedig vígan visszatérnek a régmult és
idejétmult receptekhez. A helyzet tehát nem a legkedve
zőbb, noha a színházi felügyelőség erőteljes s bizonyára
eredményes munkát fog végezni a Népi Kultuszminisz
térium kebelén belül. Bizonyos azonban, hogy Európa
más részén sem igen mennek jobban a dolgok s a leg
jobb külföldiek is feláldozták magukat többé-kevésbbé
kereskedelmi termelésnek, melyet a közönség megkíván.

De kétségbeesésre nincs ok, a művészet mindig kész
újjászületni. A színházban ugyanúgy, mint a festészet
ben, a költészetben, a zenében, a kisérletezésnek és de
kadenciának vége. Újra hatni kezd a szép és egyszers
mind maradandó művek nagy táplálója: az ösztönös em
beriesség.
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