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В üolgosotban őst о oólt tüstea magon elé* hogy oocnioóreláoo bemutatni orio ööbftASI /19С6-/ csireo* ookolöolu ©carónioágét úo tevékenységét* író* uóoógiró* filmronóoso* forotókünyvlró, cslnóos, к dienert tolovisiőo müoorvoaeto* osorkeostó os q jolonlcc ia alkotó müvóos#
iioe^alaas öle tóbon boutosta cointo os ogóes világot*
megie lerkaáett oáo népok 6lotóvol* kiilturáj óval* tübb nyel
ven becséi, ecénoo barátéégőt* ismeretséget lsütött о világ
к ilünbüsü tájain* omolynois élményanya ;át regényeiben* nap
lóiban* оIbcosóléceiben ismerhetjük meg*
A t'Jbb irodalmi dijat nyert iró lisgyerorsságon ndg
nőm elég oaóloo körben lomért* est a hiányt szeretném munkámaal pótolni*
Jelenleg io óló és alkotó Íróról lóvén cső* munkássá
gát as 1901-os óv vágóig io...orte tea és elemzőn* os 1902 októboróbon megjelent, mindeóőig utolsó müvével, a "La coca
del pereké" cinü novolláokütottel delcosatonbm már nem
fo.lalkoson*
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Csásodunk élőjén Olaacorozúc rohamos cazőaaücl fej
lődésnek indult. A korábbon ajrár országból egróv-lperl álIon fejlődött, bár о ccadoaác osintje
olaorodt о többi
nyu* at-curópoi országétól. As 1900-1914-co időszakra tehet
jük est о föllendülést és egybon os Imperialism» kialakuld*»
oát Olaszországban. . ssakon modern n©tJyipar о lobul ki, о
leggyorsabb fejlődést a textiliparban figyűlhetjük meg, de
jolentőe es aoélfeldől*, ásásban, gépgyártásban, hajóiparban
00 outőijártáéban mutatkozó fellendülés io. sósakon európai
jelentőségű központok elokulnak ki, l'orino a nayipar, í onova
a kereskedelem, Illanó pedig; a pénzügyek fellegvára leas.
A feilend illés ooonbon problémákat is okos. As egyre bő
vülő, növekedő teroelée és a ősük belső pia© közötti különb
ség mindinkább mélyül. A termelést © külföldi nyersanyogforrásóktól való függés szabályossá. ássak roho. :oo fejlődésével
lói no 1 tud lépést tartani. A dél-olaosorasóéi nagybirtokok
kopitolisálódás© következtében о dálolaos parasztok tönkre
mennek. A ssakedék о fejlődő ászok és о csupán nyoroanyagfor
ráénak tekintett lói között áthidalhatatlannak látásik, és os
a helyset jellemző a met Olaszország arcúra io.
Аз említett időosakbon t lovaim! Ciolitti három alkalommol köp miniszterelnöki megbízdot, es a korosak
ő novéhes,
tevékenyedéhez kapcsolódik! megteremtette a modern olaos
liberális államot, osólookörU reformokat vesetett be. indent
megtett csért, hogy csüvetoé,re lépjen a katolikus politikai
és szakszervezeti mos, alommal, valamint a szocialista párt
refox jieto ssámyével. 1912-bon bevezette as általános válásstéjogot és őssel a ssovosők osáma mintegy megháromszorozódott.
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beeaott válságának és bomlásának kűadatéval, amelyet сз uj
politikai orok intenaivebb kikristályosodása klóért."
/ &s Aladárt Olasaorsság története 1740-1968, Akadémiai Ki
adó, Bp., 1975, 119-120. old*/
Liolitti veosit mandátumaiból, a caociaiista párt pedig
előretör* Aß első világháború kitörésekor Glaasorcság ooalcgeeségi nyilatkosatot toca. A semleges állásponttal ssai&en
állá ugynevosctt intorvoneionlsta iránysat, amelynek mogvát
о nacionalista csoportok alkották, magok mögött éresvén as
éssak-olocz nagytokot a háború mellett foglaltak állásti oleosorseág as Antant oldalán belép a háborúba és Így as
1919-ben összehívott 'Pórisai Békekonferencián о győstos koaliciá tokijaként vcos rését*
Ab 1919-192U~ao évok forradalmi megmozdulásai után éloo
politikai fordulat következett* 1921-ben a osooialista párt
XVIX» üongrozssusábél kivált kommunista oco.ortok a lívöméi
San Jarco osínhásban megalakítják as о lass Kommunista Pártot.
1920—tél asonban о fasismus egyre nagyobb rétogoket hódit meg,
cut ollenforrodalom tör ki és 1922-ben hatalomra Jut a faeissta párti vesére Benito Mussolini 21 éven keresetül /1322-43/
tölti be a mlalostorelnükl tlsstséget*
As éssek-olossorssőgi iparvárosok, Torino, Ilona obbon
os időssakben io veseto osere et töltenek bo as orsság éle
tében* Ilyen kösegbon /Torino/ né fel a fiatal Boldoti, esek
ások a körülmények, események, amelyek befolyásolják és meghatúronsák életét, kihatnak e.;óes pályafutáséra. -eocköl is
merte os "elit" életét, de bepillantott a középréteg 4a a
kiso.iborek életébe is, akiket realista módon és sok ssiapátiávol ábráséi alkotásaiban.
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Uogyoa tUkröeődlk ea аз eooaényekben roppant eaadag
idussal: as iroéóladban? А £S * ásásod második fölében о
francia oaimbolisták* különösön Baudelaire* valamint a na
turális -из /Sola, Bourget/ hatáséra Ésaato*01őesorsságbaa
lét rój ön a " soaplgllatura” irodaion* lépviselői* iránti téli
Arrlgo Boito, .miliő "'raja, Giovanni Ceiorana ontikonfornlstéknak blsonyulaak mind túmavélesstásukboa* iinú nyel
őtökben* A ocapioliaturóval c ! bon béL-Qloasoroná®»
ban no üzletik a poeitivlsiaus alvóit is átvevő verisnue
luigl Сериала omolloai irányításéval* Giovanni Veres, о ша*
caloa loekinseool<5bb egyénisége* regényeiben о soraié latoson
ábrázolja a kapitalista fejlődés következtében osétsilált
délolass családok életét, a kispolgárság kilátástalon hely
zetét /I nlavo Д1а, iostro dón Gesualdo/*
Veriota indíttatást kap D*Armunsio* Greslo Beledda és
Federico da Hob őrt о io* okik később bár egymástól lényegesen
eltérő irányban faj lédnek, nunkéssácuk O'-yéni astnfolt аз
olasz Írod aló -bon* Ugyonosak a verizmus bátorította Írásra
Italo vevőt* a .iQcényoo, analitikus* életében el ne : ismert
Írét, oki w*** as egyetemessé növesztett fenyegetettség lá
tomásaiban ve...у iaőg inkább a fojtogató mindenné ok kösönséges történőtőiben a ketoostrófa felé cousaé vilác ijesető
eabertoloncé ;éről vallott, a as individuum korábban rejtett
rét©;,alle lomorésskoüvo о létesés értelmének kérdéseire ká
resett válásst.” Д-sabó Györgyi Gsásodunk olaoa irodalmának
mistökre* Gondolat, Buda est* 1979* 27* old*/
A verizmus önmagában Ногйоззс bukását, Vor a as utolsó
két évben non publikál, be Koberto magéba fordul* buigi Pi
randello és Itolo Cvevo koséétben veriste, majd Freud hatá
sát mutató alkotásai os uj idealista hullámot jolsik*

- 5 Pirandello, í vevő, fosai osétsseűi о naturalista re
gény szituációit, szereplőit. ilig a noturalismus önálló eee*
replokot teremtett, as uj Írói stilus kösvotlon kapcsolatot
teremt Íré és müve köoött# Pirandello osinháaa, mint Broohté
is, alapvető újításokat vésőt bei ledönti a scinhás ha»műik
falát, a sserepló közvetlen kontaktusba kerül a nés~vel, otb.
A Varga, Bo Roberto, Pirandello által képviselt irodai*»
mi irány vonallal 03? időben e;jy no ©romantikus, opirituolisto
törekvés jelontkosik а о sásad elején, jellemző jegye a túl
fűtött Individualismus, amelynek kivetnestábén aa о у én Uessseütkösésbo körűi 0 társadalommal# Cópvlselói - arinotti,
Palessooohl, uovoni, Papin! - non Monok a tudomány eredében,
véleményük cserint aa ember képtelen 0 valóság mégis .eréaéroj
tagadják aa eddig ismert Írodólai formákat, előtérbe kerül
as oréosak kedvelése, diosCitéoo#
A ásásod első felének "izmus" áradatában magányoson és
e у mástól nagy távolod ban aár Írják müveiket 0 kor le himogeolóbb alkotéii Kafka, T* iáim, Joyoe, Proust, Camus, .usil*
Olaoaorosájbon os irodalmi folyóiratok körül gyűlnek
ösoso a hasonló filozófiai, ideológiai, irodalmi felfogást
valló művészek# A "La Voeo" hasábjain keresztül osélal meg 0
na у nó olyi filoaéfuo, Jenedottо Croce, a hegeli filoséfia
továbbfejloostuj о« ..oatótikáje /1902/ már ssélee körben is
mert 1 hatással ven о hexnetikus iskola képviselőire - Unga
retti, Quasimodo, untaié -, segíti indulásukat# * lap o;:cnbeforöul a a yományos, romantikába hajló költésséttel /A#
Gróf, S# Hovoro, stb#/, valanint a orepuscolori /Соаааао, tovoni, alazseschi/ törekvéseivel# Croce munkáinak értékelését
éo kritikáját A. €mosol börtönleveleiben találjuk meg, je
lentőségüket ma0e Croee is elismeri, írodalai-eostétlkai érté
küket Pellico munkájával hasonlítja öeese*

т б m

Az 1926-ban induló "Solaria" clmü foly (Sirat indítón
útjára Vittorinit» еШоз a korhés tortosik es ismert Írók,
leültök kösül Ungaretti# üaba, /fontaié# Ploveno*
A hermatikus irányáét mellett as 193o-ao évedben megje
lenik g populorisouo /képviselői* Pavese, Vittorni/# és Jo»
lant de hatáct ./у okorol о kialakulóban levő neorealianuarta,
epeidnek kasdetét A* foravio 1929-bea megjelenő "A köBüiyöoék" oiaü redőnyével ssoktuk jólesni# A lsét vilujiáboru k’ésöttl idéssak legkiemelkedőbb alkotásai аз 6 tollából os il
letnek "a naturellstes lélekolemsé regény álláaoibél olindúlva# a ásásod elejének lsk .almos freuűi lehetőségeit oko
son folheosnálva# e marrismua goIs tapoostolotávol gaadogodva
о nagyobb ősssefü gócok áttekintéséig emelkedik#" /Osobé Gy.i
uo#t 84# old#/
A második vilá^iháboru után megújul as oloos prése# о
film# alkotók és művészek # valamint müvek ecéos sora jelonils ЛОС# bisonyitvo а milvéssotok ujjésaUletéséti Б* Vitto
rinit Uomini о no# 1945» V# Fratolinli Cranaohe di povori
amonti# 1947# etello# 1957» C* Levi, üt# Viganb# C# Cascola#
• ..iorto# otb#
iiario Solcioti a aaáaad első felében nem tortosik a leg
ismertebb ős leginkább elismert irők sorába# a "Le lottere
do Ceprl" о isii regényével aratja első irodalmi oirerót /1954/#
Írói munkássága a hatvonoo évektől te'ljoaedik ki# üoroi mun
kái és Indulása alapján gyakran hasonlítják dóssá Guido
Piovenovol 6a a háború utáni idoosak dekadens alkotói küsé
soroljók /pl# Puliin!/. Vallási neveléssel foglalkozó müvein
liourioo# BernonoQ hatását óroemotjük# Írásai köséo je. péket
mutatnak V/augh és reeno munkáival# Leginkább a novella mű
faj területén otthonos# néhány remek regényóvói - L9attoro#
I*o smeraldo, L*incondio - azonban bobisonyitjo# hogy a ha
gyományos regénynek még a IX* osásad végén la von létjogo
sultod a# As utóbbi évticeöbon irt regényeit minő a kritika,
mind pedig a no ykosönsóg elkérésnek tortje#

«* 7 **

ix. ^лй..£ай>т,а.ша>. аи
!•

А-хзезр.Шу». imaápa*

ШПо Soldat! 1906# november 17-én osolctett lorinóban,
6ai pieaonti Caoládban# Gyerekkorának maradandó emlékei közé
tartosik az angol zmaiapjával9 Ciuaeppe Jár ;111I Íróval töl
tött idoösaií# Ssép emléket dilit ошок a kornak a wMnoo roe*
оом cimü novellában, őa as "Un proto di papaveri” alatt advó*
ben*
**I1 mio nonso aatomo, ailltere о lot terato, ora a to to 11
еолрада» piu oooiduo Collá .:iia iafanaia о dolle mia oColocconsaj era stato 11 priao e 11 piu profondo noootro do 11a ala
vita« %li al avova molt« volte racoontoto della ioecana, del
VaMamo, del ouo paeoe# bei euo volto bello, nobile, virile,
eorono, nolle cue parlota preoiea о pocote, nolle ош intelli*
onaa vivicoima, nolle dolcesca Cel ouo corettoro, nolle ошз
uionita, aolla ouo cultures, aol euo amor© per 1© tradioioni,
avovo lapurato tutto quanto di ao^llo so enoora ojji* Vera
pie to g vera roll lone, do ui. oco :io no ri ion©, oono onoorc
quell© olio ml inoo^no lui, non quell© per cui ovavono, о fenő*
aa, la voate oltri educator!#и /X/
"ha paraona olio :i ooooapacnova era la persona piu buona oh©
ho conoociuto# о ora un иоло опеле lui, о солю uomo, apporténova a un Cato coto, ovovo lo ouo icoo о le euo abitudini# áve*
vő avuto lo ouo vita# Era etoto uTfioiale del bcroo.liori о
profeaooro di letterotura italiana о11*Асса«1оа1а Iliitaro# Crecievc noll’orüiao ©ntico, monorohioo*liborale*ricoroln©ntalo,o
bo^o.ysesi A ioqraotek sorsa&noava as Qjyca fokosotok vágón
találhatók ooo#

- 8 -

dubltova, о meclio dubitova ül non dubitax© áel oociolio 10,
sebben© foss© socialiota Edmondo he Amiele» 11 euo piu ooro
a ílco*« /2/
Ha még olno* a ml conüolkoő&Bável 6 io belátná» hocyltévedott,
Írja Loldati os idézőt befejezéseként# А na; у apa h^onunj/tlos
te lotet as iré io őrükül te, о a into linden munkájában felmerül
a reel# já szokások eltűnése miatt érzett bánat, nosztalgia#
/I flíjli a scuolo, Colasiono e Port-Royal, mindkét novella a
La mossa dói ville^ianti kötetben található ql/
középiskolai tanulmányait szintén Torinóban vúgsI /Istltuto cociale ál Torino/, a jezsuitáknál tanul» As eltöltött evei:
sokszor felbukkannak müveiben /La eonfessiono, L9a doo uesuite*
Vittorio/, os a növeltetea egész életén ét olkioéri*
Kevés információnk von as itt töltött évekről, bár os as
időszak, a felnőtté válás kora, iv on maghatározó öolűati életé
ben» Jel lenénél: formálásában* As Íré fiatal korában nagyon
kedveite a sportokat, vívott, iskolai bajnokságot io nyert, do
.dint sok honfitársának, noki io a kerékpárosáé volt о kedvenc
időtöltése* is évig aktivon sportolt, :ajd o, * re kevesebb ide
je jutott orré a kedvtolésére, de ősért о Giro ű'Itelia és a
four de .ranсe minále jelentős esemény volt és maradt szénára,
napiéiban is, a "lie duó cittó" cimü regényben io /Picro/ szí
vóson oolékosik e veroenyekre és a híres győztesortre*
A bölcsészettudományi kor vócsésokor és doktorátusa
megszerzése idején Piero Cobctti irodalmi к'rét látogatja* íobotti - oki mindössze Öt esztendővel idősebb Soldatinál - már
középiskolás korában la.-ot alapit /Energie nuove, 1910-20/,
mondanivalójukon erősen érződik boncáéitо Croce és Ciovanni
Centile hatása* barátságuk a város kommunista tokjaival, külö
nösen Antonio roméival 1922-ben uj folyóirat ic.J előzéséhez
vezet* Ekkor lát napvilágot a "La rivolusione liberale* cimü
antifasiszta politikai la. •

«• 9 •*
84t évvel kóeébb Gobottl Irodalmi hctilopot alapit
**11 Barett!* címmel* 192ö~ig Jelenik meg* oojnos Cobettl ©te»
i:or iiéx belőtt* fiatalon a foeisnmo áldosato lőtt* Az "11
eddig
.Járótti** olso asátmSban aegjolent programjaié oseidlt
letart folyóiratok /Looncrdo, Rood о/ ha. yo,:\áa^ával 6a beledé
csolle bon lép föl*
"Abbimo docloo él kettőre tutto le nostr© ferse por oolvoro
le di_n.ita primo olio le geniolitc* per riet ©bilire u~ tono
docoroso e conaoliCarc «no aieureasa dl velori о dl convin»
sióul* fiecaro dogli ootaooli ágii i iprovviootori* oootruiro
déllé difcso por io nootro lottoretűre riposte troppo tempo
prede apperecchiata oi jdtt inmodootl о ©eilt conquistatori
/••*/ La noatro vita eoatneio qui, con la oeontontesaa di eio
oho cg brave materia di oatuaiooao* .‘ercio in voce öl leverő
gride di alerui о voci di roccolto incomiaoiarao a lavórért ooa
ooaplicita per trover© per noi wo etil© europoo*" /3/
A aoréos programon váltós total kellett* 6m:»ol ©©cltsé*
gével nssgiaaertéis a osoeiolismus máe$ uj orо üt* fellamortolc a
•uoísüö .íocgolo . ©r©á 5t őo tülőédónképpen, amikor oe ttIl ^oroiti*
©led mám segjolenik* a nyílt ontifooiaato haro .aér elvooeott*
nem lehetett Így támadni* oás ©ösk'áaöldiöa kelleti folyamodni*
A fiatal Soldat! ebbel a csellóm! légkörből indul os'Jlűvúroaúből Rémébe* ka.j? es "Xotituto ßtr őrlőre dl Storno
dell»Arton~n foly toaoa tanulmányait* Jollloaskodéaét © kor
usolle 1 vonóiéba Piero de i'oaoooo © követbesóképpen fo.olmossa meg«
"Kuttavia il ouo e un antioonfasuieao awlo inobilo * ueglio
eke el * •rotoeteeteeiao* del dobott!* oi módi di un botig omeai
о ol eoté löceori per eocoro uae diogooisione norolietice non

- 10 cootonto onto toed о Intramtüonte» si invoeo sovento alle
eoaprension© onoho a© sal alle eoaprouiootoae» о oho mm
oe.-rlnorol in form duttili g aordacl о oondiml dl "voleni«*
Xnoltra non si rifiuto ne ipuro a taluno pin a go if idle
átlőni etrapooeana» di oha« non fossealtrot fa fed© qualoh©
quo сол onioonto ln vorsi oul tipo dolle cantata о caloociono to core öl „.óceáni msöesimo о о Cursio alapért© • . a éne i©
paröhd piaaontos© © porold mturalmont© aelvaguarüato» ln
corto oomoi dal oricolo dl rlaehludacal oon borié proving
előle in ©ricsonti oulturoli an^uotlf non c ..o.d in In la eai1*0000 ИОГО » üonli GttGgt'iOí3©ntl pTOpri 0 iítrapOOSO, Old Oh©
rioultevG oöaconial© a ua’inoliassioee tardo»rooaatiea о or©»
puecolaro rlocontrobil©* állom 0013© in saguito» ml quo uondo ont inon tele*13 /4/

2*

Lilian

Hied nyomtatásban megjelent müve a «Pilato3* /1324/» ©gj?
báron fQlvonóaoo dráma eInpari a torinói «iodorasione catto
llon” diját* Hot követően több aslnháai dombot» minta у huss
müvet Ql^ot, de akiket oea ja Ion te ti moc nyomtat dóban, 1gg
©sok os alkotások аз о vök során alvásotok*
Soldat! ebben es Iddssokban ismerkedik ma alaposabban
as oloos Irodalommal» rengő to*;© t olvoo» hatalmas tudásanyagot
ssiv ooeába* * obottl körén túl a francia és angol poet-roacmtikus Írók müvei vaunak nagy hatással irodalmi tavákenysáeére •
Hsakban as években osulatik о «bolaoco*1 eimü novolláskötoto»
amelyben mór árosbatő a későbbi könnyed» elboosélu Írói otiIsset
"ki fa ohiara» in salmaoe» la malom prima del narsavs di
Holdetit an vivo» presoanto dosldario di teatlaoniere dello
apattaooio cel nondo» eh© per lui e tanto . iu atlaolanta»
quanto pin ambiguo 0 aietoriooo*33 /5/
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Xrénk kedvenc kifejeeéai fonala ß novella, több esés
kis olbeosélúo tanúsítja aaellamee, ironikus9 kétkedő, nevelő
clu, csipkelődő, nevettető kedvét* tiér itt létjuk és később
is vé£;ii:,kioor aluliét további müveiben a asorsé cyovraeiskore,
dlyen hatással volt rá о szülői hás, a neveltetés, о téves*»
dalom виз/ bisonyo© réteeéhes - ipari burssoúaiQ - veié tartósás* XUlSale qü helyet fociéi ol os olasz irodalomban* ..©sokon
saületett, amvec család gyernokoiiént, megélhetési conöj© so
hasem volt, tanult, utesott, os C ssémára os Írás ш а шве*
éluetéet blstooitotta, inkább kedvtelésből irt. .ortárooi ki
sül többen ©nemére is vetik, feritllMUban na. jeleni; a "dilet
táns" ősé, bár nem roössimlulatuon, mé^is felmerül*
"Qaolcuno, perlendo dl Soldeti, ha uaato la parola ♦’dilettante",
se rrtír intess nel aonoo pirn simpatioo del termire* Clie crediom rispoada veraoente ol ouo tempera -onto mobile © "a eriiacmtelo", incapaoo dl perse(.ulre un solo Interesse aelle mm ri©ere© ospreselv©, cosl соло é ineapaee dl ooaaoorarsi ed шш
sola ©ttivitá ne 11a vita*1* -Írja Puliiul as "II vomaaao itoliano del dopocuorra" elad ши: kéj ében* /6/
heilte lesebben aécls пае© as iré mondhatja ol, mit ores
oUiivotottoLcérél, mit jelent saámér© as irodalom* As "Un pro
to di papaveri" ciaü naplójában a kövötkeséket Írja*
"I»*araore per la letteratuva e fr© i sentiment! ehe piü dfocni
oltro Ed honno сошюоео fin doll*infonsia* obene, pur cooitíerando in égni istent© deli© mi© vita, о con ocni fibra del
do ееsere, di vivóra ooltanto ocrivondo, fcoelo /ormai d©
quasi trent*©mi/ del cinematogvofo*
lenti anal fa, alia vicili© d#iaplocami per lo prima volta
in íme ditta cino^iGtoG^ofIca, la eines, a Koma, oidedovo
conto ípovcmoa iont© un post© ell’ufficie etanpe deli© Olivetti
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ál Xvreo» Quando* oíteauta la liooaso lloeale* uocii ül еш
por andern! ad ioorlver© all’universita* fűi ineerto fino
all»ultimo momenta iro la feooito 41 lot tore о quelle dl ohl»
mioa*” /7/
tündéért о "Salmece** XU tot olsó novelláidban /Vittorio/
a küvotkésőkét olvassuk* i-iuconio* о férj* utosúobdl ©gy шррей korábbon hazatérvén feleségét sem találj© otthon* ás ша»
asoay étidig mindig megbízható* de elég unalmas* oétlan föl©»
öég volt* !4öst* bőgj? aegbiMopesedott róla, ma 6 /a férj/ as
egyetlen as életében* egéss más seemoel látja a szituációt*
Búr féltékeny* uralkodni tud megás* most késül igosán aegeooretni Vittoriát* A lakás 'Лгес* bonc-.: hát ticuvoo fia oaobújába* éjszaka vas* c gyerek alszik* A osöbábm a vallás©»
növelés szent tárgyal érzik о "piccolo dovoto" álmáti "un
piccolo trioto toouita***
A jessuita nevelt©tóo /főleg as elhibázott, tulsott ol
dala/, rend* életforma még évtizedekkel később irt müveiben is
secropet lap - L'omioo t osuito, le confession#* La meosa del
villognia©ti cimü kötet novelláinak о jy réssé* Ja buoto áron»
clone« Soldat! sem о vallásos neveltetés ollen lúsad, helyónvalóm 1 tartja a gyerekek vallásos sselleaben tartáné nevelé
sét* bonén q dogmák* eseaellanaőa túlzások ollen lép fel, ame
lyek asután e у életre tönkretehetik* vagy roses irányba te
relhetik о у о her fejlődését* mint ahogy ölő. ionic vei is os
történt /ha oonfeosiomo/•
As Íré a jesőülta kollégium után elhanyagolta a vallássá
gyakorlatot* пега járt ton lomba rendecereoen* de gyermekeit
elkísérte e-* vasárnap délelőtti falusi misére* ahol csődéikosva* kicsit mogdöbbe:.ve, végUlis jó kedvvel a kUvotkeaőket
tepeaatalta /Ш ::eoeo del vilié...glanti kötőt obiadé novellá
ja/ »
**«• • oiilaechicrem о ridecehlono tro di leró* piu apertaaente
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аМпю, о piu runarosarsertc, cho non cbbiar.o fotto fine ieri
n©ll*emtleiaaera di un rainistro о di ш aniainletretore tele,' ci
to.

In quest•atmosfera distratta, di devosiose superficiale
e formale, gli uniol о oseervare im conto до sevoro aono pro
prio 1 bomb lull fora© porohö Xe reliclone, per loro, ho соaunque un iacemto naturale, un foocino quasi favoloeoj о piuttoeto porch<S durante l*amo, ollo scuola, oono tutti, piu о
mono» educati roligioooaertc *" /3/
A vallási osoísások rondje is nagyot változott, fejlő
dött* kóouoh, u yonob on a novellában ley fojt! lel válouónyót
OS Írót

”Lo roll, iono, nolle quolo oro ototo educato e nolle quolc
ovovo pur voluto ehe foooero etíueati i iloi fi XI, ara fii
movo, uns volta tanto* vivő onche por ше*и /9/
A «Solieo©«* hütet a "La Libro" oiiaü lapban jelenik лес*
liz о folyóirat, QLiolyct larlo Bonfantini alapitott, о Ш*
osásadi francia irodalmi ha ^ondnyolcat őrsi óa folytatja# Jellaoábrázoláeukban as egyéni e zabod súg óa méltóság tisztelete
kerül olótórbe* Solűoti na, у Xalkosadóosöl csatlakozik ehhez
a kulturális irányzathoz, ó különösen najy he уooánytisztelő*
Est igazolja kásJbb a "Le due olttó" cimü reeónyóbon* ahol a
ha yoaányoa reeónyeaerkeostóe olvoihez hivon, h an ábrázolja
о torinói polgárodé világát* Q'jg nagypolgári család életöt*
Ellern ontkánt, Vovo édesapja alakján korosötül, mutatja be о
munkásosztály hely setÓt, ölöt vita lót, gondolkodásmódját*

3»

4, ma. ,;jfe4
1929-bec öestönüijooisónt as bgyeeUlt íllaaoao utosili,
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három évig tanul ód tanít l ow Vornan a Columbia Igyetemen#
As ojyotoni évek tapasztalatai da mőginkább os amerikai ember
ős *озок~Атог1ка magiemordaa és mobosoretdoe ihleti eloő re
génye, pontooabbon riportkönyvо as »America primo a того” nogÍrására# Б kötőt harmadik kiodáeéhos irt előasavábon i,y от*
Xékostk os íréi
” íi i: harcol a onova, óul Conto Bianoenar.o, nol novoibrc
dől 1929* о duranto le trovoroata le radio, nollo generale
ooctomesionc dói miéi eompagni di viaggio# Cava 11 primo
о nuncio di quol colossal© crollo boreiotieo die mottova fine
olio "propority", apriVQ la oriel о preporava la oocondo
cuorra* 'O date paaoova nolle ctorie ool none di «black Iridop«i 11 Voncrdi iioro#« /10/
A negativ о loholok ollenéx’e - dolgosik is* hogy meg
tudjon élni - os amerikai életforma, gondolkodás no у on nag»
toteáik neki, mór о letelő^oduo gondolata is fölmerül# Ново»
térése után évtiset-ek tolnak el, mire újra dtoseli os éocúnt,
aa ott töltött idd örök és kitörölhetetlen emlők esivőben.
Több müvében említi as Bgyeoilt államokat, taldlkoaunk ragé»
nyélben amerikai szereplőkkel# аз iré ismerőecivói, agyasért!
turistákkal /косconti» Le lottere da Capri, La opoao eaericano, L*attoro, atb#/#
As Egyesült Államokban töltött idfosokban a genovai
«II Lavore* ólma lap tudósítója# Később is foglalkozik ujaácirnoool, több lapban, folyóiratban jelennek meg cikkei»
XI lando /кото/j 21 Мото / .ilano/, ahol róva tve so tőként
dolgozik * L*Italians /Bologna/i ±*o kiforrna lettcroria /Fixen»
so/j La Buota /Rooa/t La Libra /líovara/? Argooonti /Flronae/i
Proea /Нола/#
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4« sateaa^fljuaa
Az 1931-54 fcöButti lúgosokban ее о is ж > aönség selmá
ra lario Soldoti inkább tolovisiéo 6a filnoo umnkáoságárél,
semmint Írói tovűkengreégérél ismert* 1931-bon ад orda Bémábon telepesül le ős eltekintve nőhány rövidebb-hoosoebb tá
voliéitól /1934-36* Comonio óul Logo d’ortej Pórisa % Londons
1943-44 liápoly/» mintegy heroins évot tűit itt# "A osinőos”
cimü regényében 1 ,y enlékesik viasaa erre a poriőduorot
»Koraimé övöt töltöttem Rémében« e filmművészet évolt* Ka
valahányosor vloosotűrok, mejdnem mindij effajta érséeok
voosnou erőt rajtam* óvatosság é© talán voaaédás, ijedtség
éo talán kivánoaieág о hoscsu múlt mlottf o: íely os enyém lo
volt, do ©mely még mindig titoksotoanak, ssorongetűnek, negmagyráshotatIonnak tttnlk föl ©lőttem, oltár valami hoossu ólomben védőéit és mindattól arait ©sorotok, immár távoli
élőt*» /11/

%uetelam tormásáét, képtelen egy műfaj mellett kitörtani, állandóan koros, kutat, felfedte, mindon érdekli, rop
pant sokoldalú érdeklődésű* A fllmssekműbon is több területen
nosoc, tűrőÍré, irodalmi odoptűoiűk irójo, önűllű alkoté, ren
desé, ösinűss* 1943-44-bon nápolybán él osémüeotűsben, később
osivcoon gondol vioaso barátj ára, Leo Longonesire, oki megess»
totte vole itteni sorsát* ша^шее! somosok több nüv nők kii
dósát ©sorsolod®te, de bátor!tette i® as iróoro* Volt köeöoen
készített filmjük is* űrök borűtsű.j fiaté okot egymáshoz, est
tenuoitják a naplóiban Longenesiaek ©sóstóit kodve© oorok*
HépssorU tolevísiűo műsoré о "Vie^io nolle Valló dől
PQ, alls ricerco dől cibi genuinl", - ebből a témából születik
meg о "Vino ol vino«1 /1969/ eimü kötőt
valamint о «Chi log
ge? viccelő lungo 11 öirrono" eimü adás* A sósokét lenyűgözi
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о gasdog lomcretaennyieég# aalt Soldat! eléjük tér* ráaddóul
kiváló uásorvoaet nők blsonyul# puosto
áolenéoóvol eiuort
erat*
Filnronéesui 00 filmírói munkásaégő osáaeaoreön sokkal
jelentősebb tevékenységének ebben es eleu osaköcsábas, Mosen
Ipeo-ip több, cilnt nedven filmben vett rosst* több iramairól
aéaptáoid Is von kösöttük# alnt pl* A sárga# /1933/ B* v.olloce
nyomást К pisstoly lövés /1041/# Puskin nyooán§ So^ánl©
-'.rondát /1946/, Baisse nyomást Es qs élet /1993/, üronöello
nyooánf trovot ur spanorueága# ioroeslo nyomén*
sol ott filmé©! náción váltósatesők minő téaavélsostáoutiban# mind stílusukban} о osorsS ősinto minden műfajban
otthonosan oosoG* több filmét basánkban is láthatta о kösönság# ваш/ oil-sort aratott például as *Oké Béré** oimü ciorob*
A hatvanas évadban eltávolodik о *y kissé a filmtől# es
as időosak e ybeoeik kásából hiénába történ« olhöltttaéa vei*

/. aluoi-

1934-ben о "to loiter© do Capri" ciaU regényével ario
Soldat! "Strega" dijat nyert* Tulajäonkuppen as os Írd ©lse
Irodain! dija, os ólad ©Hámoré®* 4-8 éves okisor do ó ран ©су
olyan müvével erőt sikert, amelyet a kritika non sorolt leg
jobban elkerült alkotásai kliséi
%*• non © ccrto tro lo cu© alulion prove**-Írj© a kötetről
.lovaim! Cillo. /12/
A torinói Íré irodalmi tevékeny né., jéno к első coa.-mosdt
1937-ic# a "Baocenti* kötet megjelenéséi!; osénitjuk* Ss a mfl
- nővelléekütot - megában foglalja as első huss év irodalmi
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termését*» shoo? a omrzG maga fggelaasea noc ©s eléssóbant

”Л хэе placc conaitíorarli /1 rocconti/ tutti inoic то, оош
unfouiobio„rofio» шш оpocié öl őiario* Voril ml módi»
aegli avcaaentl, ooi trucchi, nolle oonfeeelonl» oool ri
fle ttono, fcűolnonto quanto lnvolontarlomoate, vont! ormi
tíollo aia vita*" /13/,
as 1327-47 kösbtti idécsokot* A isii töt no. ;jolon'cckor
0 osersu már 31 éves» több regénye tooai nevét hiroooó,
mint például 0 «La vcrito ami 0000 Motte*t "&© lottere öa
Capri*» *11 voro Sllvostri**
As 1360-00 övöktől kesévé oslnto C vonta jolenls oog
regény0 vőa/ novollásisötote • а "La твой del villeggiantl"
/1339/ eimü novolléűk te tot 1962-ben a "Storie öl epettri"
/ve jy Eoceonti öl opcttrl/ követi* Esőkben 0 neveHőkben
io» altit több múQ a ivében, © különleges, gs abssurd» e ner;foobötotlon, о hihetőtIon a téma*
qoqs

6» &шт%. Zfí&tomkJBUíim.:аУ4.^
U^enobbon oa évben lét napvilágot о tclovisids ih
letésű «Consonotto © ViQiXio telovioivo" ólai kötőt* Irénk
már korábbon la tett kirándulást a veroeo aüfej területére,
1946-оап о "fuga In Italia" gyüjtékötetben Is jelentek meg
költőmén:/ol*
A 0seréé eddigi, kalandokban» élmény©kbon, topaostolotokben, ianerotoégokbon geaöag élő to csórón ezánoe órásá
ban járt, boutostc osUlófüldjét éo eeülobeedjdt» évtissoöc-

-la

ke* t ültüt* Hónában, kütódéee ss lldvárosúhos icon er''в*
A város iránti sseretotóból do о fibsallvéssethes füsGßu
szenvedélyéból született о "üe due citta" /1964/ oirall rcCояу, arnlyben kút ellentétes osztályból osdraosó fiú bo
rétaágán da életutján keresztül bepillantást teasünk аз
1912-46 közötti óvok, Qsoa a osáced egész elad földnek
Olooaoroaágűbо.
1966—ban a «La buato araneiono* megjelenésével viccozatér © hibás vallásos neveltetés da köveire:saényeinok
. . *

«•♦• il rooaano ri ro ono il tena coi catoatroficl offetti
sull*lndlvlduo di шш edueecione religiöse sba licta* Uno
donna di natali aristocratic!, bolla quanto bigotte, rivorsa, dope la mert* del marito, tut to il proprio norboso
affetto oui f1 ,lio Carlo Felloe* il aus obiettivo princi
pal©, quoadо agil c adoloocentc, о dl distoglierlo il piu
pooaibils dalle dome, com se ogni rajszza fosa© un*occa
sions immediate di pocooto**1 /14/
Carlo 40 éves, araikor ибо Ülésre szánja el magút, anyja kot
neroncoosinü levelet küld* fiúnak és orianck /a leendő
feleség/ da хае.hiúsítja e házasságot* Carlo találkozik
,:jerek..;..-r: uarutj vei, horaval, oki о fiatalkori hor.oc--.:oKu»
álla ka csőlátók után vlasonglag boldog házasságban cl,do
naií? súly nohooedik о sivárét zsugoriságával ön yilkoeeágba
kor .ette о / bárttját* -arlovai UoconXó hol-acu - il el',
öcsikor Sandra beleegyezik házasságukba* Vőlegénye, OSMMS
öngyilkos less és igy Carlo akaratán kívül ráess* halálában*
ön a teher túl nagy os 6 számára, UJ-2élandra utaslk, ahol
egy elmebeteg á olásának cental! életút*
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SoXtati tómavóloastáoa sokrétű, nyelve ogyoseril, köz
érthető, о külföldi olvacé ásóméra is könnyön olvasható# A
regények, novellák, nőve Hóeke te tok mellett nogjolonnok út
leírásai« «Fuarl« /196С/, anelybon a Löovjctunlóbcm, töltött
hetek élményei elevenednek m&* «X öicperati dől beneoaero,
vie ülő in Lvesla« /1970/, etaelyboa о skandináv álla ról ad
teljes körképet} "Vloggia nolle torra dől üieiantl" /1971/»
melyben рос iß аз «ismeretlen« földrész, Afrika életébe
pillanthatunk bo os Íré scemével* Lz о for:,a tulajdonképpen
no 1 to 14 ©oon uj, Mosen qIoq regénye, as "America primo
cnor-c" ia folfo/iioté Minapiénak, a, .erikái életképnek»
.As olasz irodalmi kritika icoaán csak 1954-től figyel
fai a torinói Íróra« Ugyan korábban is Jelent oeg cikk* mél
tatás soloétiről a "LfLuro oon, а ьш Fiore lettororia« veсу
а «Fogas©" hasáb Join, q «Lg lottoro de Capri*1 megjelenése
óto szinte nincs olyan Jelentés olasz folyóirat, e siybon no
tóttól: volna о lltőot ar,őrsünkről# G» Jortolucci as "Avanti"ban, C« Vorooc a «La IJuova Antológia" hasábjain, G, Здора»
lőni а "Ь*трхо£ШО* óo a "Faragone" elmtt lapokban. A* Gal
vano a «Lattoratúra« folyóiratban, Й* öortacohini о "otudiua«-bm, F« do Somaoao e «Solfaßor^-bon, forrota о «Bisa»
acita"-bm értőkéit аз Íré tevékenységét /15/, hegy cseh né
hányat о .éljek ki a geadaß anyagból.
Аз Írónak sok barátja van, munkáiban csivooon о üti
éket, gyakran írottra körétéitől vott idősötöket hocsnöl
müvei mottójaként, főleg ( iooomo heverte verseit kedveli»
Sápiéiban ,yakran találkozunk barátaival, több helyen e llti
Benedetto Croce nevűt, okit .mindig nagyon tisztelt öoldoti,
sokat tanult a neves eledtől, haitin mélyen megrázta*
Ac irótóraok szívesen vállalkostak oecrsőck frissen
publikált müveinek ajánlására, Így olvashatjuk Attilio Lor-

v
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tolueci koövoo о órait a "La эроса anarioona" eláll retény*
hen, vagy Giorgio .Jaosoni értékelését о **44 nővello par
l#eotate" kötőthee óa Italo Calvine soldatlhos irt levelét
a "í.fiaoeiitíio" aocőolonúao kopoadu*

?• &-á£2sxm, ,w.
1970-ben jelenik see a "L'aitoro" einü, magyar fordí
tásban la о Jolánt regénye, a loiyct "Ca ipiollo" dijjai jutalraesnak* -x a kisregény feltétlenül Loléati lagoikaröltöbb müvei kosé tartosüs* A térne о..ч/ üreged« asinées, Uns©
JeXehtorri saras, tragikus hüsaoo^.e, amelyet as íré ©ty
fordulatodban gaadag, isgolmos 6a drámai "krimi* formájában
nyújtja aa olvasónak* А cselekmény sorén &eaaekmzúlóőnak a
szálak, аз olvasd már nem Ыроа eldönteni, ki © bűnös, dl qs
ártatlan, ni történt (iovannával, as outébelesetet osonvocett
szobalánnyal, akt .lelchiorri akaróim 6© o. jybon "barátja", e
soorolé Illokl Af onto szeretője volt*
Sseradak kedveli e "krimi* formát, gyeiarán <51 őssel
a lehetőséggel - La vertté óul eaoo lőtte, A cena col Сог>*
mondatore - talán logoaemlélotoaebb tőreiben az "I rocconti del raarcociallo* /1967/ kötet novelláiban! II ricordo,
X bei dönti cél i iur i ino, Un ooopctto, Le fine dl Floh* Be
es utola' történet 1933-ba, a fasiszta időonckra nyúlik visa**
аза* Corutti cscbéből fanatikus fcciosto vezető less, 1945*
ben olt-ni éllitéloy nekiült* A felesét,e ic eoserint él,
de a faluban es e hír járja, Corutti él* A feleoöt .nvк iбшга-Jcraci, korábbi szerétéiо felesébe less* Purccu dolgok
történnek a házban éo a hűs körül, egy kisebb bombával fel
robbant 5ék о gyönyörű nuseálic értékű kaput, о kutya io odavoosik* Corutti saarolja as uj férjet* A "mreooiello" felderíti as ügyet, megtalálja Caruttit, de bizonyítékok »in-
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осовей о kesében, csórt felettesének jelenti a tapaactelta*
hat# Kötetkasaényi ótholyaeóo*** ..ш ic bánja tula v,ooan,
kiesen ge o «etlen óráé caiv fióké volt ebbon a faluban, 6
poéie belőtt*
lm ©miitett nőve Hét tatért idósiem, mert £ ölen ti vé»
glcólto о о«used minden borsaidét» nÓQ Ljy«rok volt nz első
világháború idején, fiatalon to: öcs tolta a feaisme puosti»
tdoait, e második világháború ssörnyíisócelt* óéveiben oson»
bon ne ti en találkozunk ©sekkel о témákkal, Ш föl ia ne»
гЛвок, inkább оаак utelósaner len, háttérként ö sere elnök
/le duó ©itta* be letter© do Capri/»
íOrlo olíioti ©soknak az Íróimat,: о oso/ortjChos tortosott, akik ebben а г? időben holl ptúobQ burkolóztak, aint
óldóul Piero Jabler isi öt éven keresstül e pétién müvet
№ jelentetett me^i 1936*1940* Кеш ir © borsaitokról, d©
пйЬйщ utóié mondatéból értékelhetjük, alt jelentett scámó»
га о visasanyort saabadadg, о focim;to uralom vécetórto*
°л?ло Kopolit Xo öí . о q ősi quorate 1c nia ©itta natole, per»
©Ué iiö vloouto in : ,apoli un anno tro i pin belli della rale
vita, e pereké in líapoli, dope il veniemio feocisia* ho
cmt&to per la prima tolta la 1
tét9 » Írja ог *A1 vino
t;recow oimü elbeoae lésében* /16/
As ostlfaaiaata irodalmi raosgeloa, mist aér korábban
aaé volt róla, as **IX orottin oidtt jObettl óltól vese tett
lap körül boaiaíioaott ki /1Э2А»20/9 c* bobemüetti, b* oolmi,
üapepno, .outi, erre, bari, iaaburg, atb* részvételével*
A firoasoben megjelenő' •»Solaria*» /1926*36/ visel tovóbb est
a hengot, són énkor iot ha ieosükiti о kért* U yenebben as
évboa jeleni...c óoniospolll «i-oveoento* cinó event aró fo»
lyóiraie la* ..ineesokaok ca eaőfeseltc ae -тек köasönheto,
ho, у as Irodalmi la ok hasábjain nejjeleimen Proust, Kafka,
Joyce Írásai, és elindul ogy uj olaos iréaensodék ioroviűval
es élen*
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As utóbbi évtizedben több годуеНюП! rojéay© neHeti
/..ü oposa v w,-.,,:ü::o9 Ji.,ac í.io/ a érinél iré r,o l-'ir s-

sál Is fogMUoaik* 1973-ban Jeieat mß f,Un proto éi papa»
veri* el ool os 1947-64 fcitaütt átéli események yüjtensónye,
о. telpet lsét evvel később q "Lo epoo íhlo lnellnato* lövetett,
8oszefogl©Xva os 19б5-71-оз évek eseményeit*
A* Író о űuXt évben Ünnepelte 75* ssüXo SésnaoJát» u»
yanebbsn as évben jelent mg tóién SegnoG^eserilfeb reg^xee
a "I»*inoo..!Üio** A alndvégig érdekes és ccdrokostoté sü
iueei, © tehetséges, de kezdetben eaegday éo ismeretlen*
Öeéab ocy nv lietioii’ £ofyt..n hecaar hireosé vélt festő éle
tút és vlseentsgeágeit tárja elérts* чШпакквшак a üolc éti
nek ©títtici io kedves témák, aint a barátság, в velédi, érdek
nélküli barátság /ilyet korábbi müvében io láttunk, 1. Le
due oittni oailio - 2leró/ 5 о misztifikáció /ко;г 'Ь.ач а
vorito sül ecoo . ette, ütorié di opottri, 55 növelt© per
1*1m/oxno/ és 0 férfi-né kapcsolat, о «brnnooloro dolle роаsXael* ve.; у nlo frogilitá cella oorno**, ahogy Itolo Calvine
aegfogaloaeta bar 'tj hős irt levelében* döngöljünk itt ueoinak ifarna dilhos füséáté kapcsolatára, ve $ Лону re és órá
ra / *o lettere da Capri/» va. у a másik festő* ino $otruest
kalandjára botmai a «La : inestro" eiaü elbesaélésheti#
.tér e.di,. io iooort téma volt о péas /L’ottore/, itt
uj levilágításban talélkoeoak velő* A müvééset, a fost oset mintegy keretbe foglalja о sandaaivalét, a helyasineket*
f!jM p.lttura non é oh© un reácappio cella vita cootruito in
mm uotorie оно oi prolin- ..a no! taapo mi po*piu dollo viva
eel pi .tore e die oi ©standé ponetrends nella vita degli
Gltri, pereké 11 itt'.
..sue, se é sincere, di diplng***
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oqIo

por do űtcű.,o* Ш& 11 fatto ohc ú1;»1e; ;or.do erei un O: Ootto oho oi riraam fuori őt lux# autonom©# diaootro cooo
Xo ooopo so; rőt о о inconocio del а\ю in;ulao о őlpti;.,crc
dIo ©roore quolcoco ebe puö ooooro visto doeli eltri# ooounleore oon gli altri# Core aßli altri dg oteoeo*" /17/
-crio fíoldoti aüvoincü többedjdt q üonűaöort jlIqCő
dolcntotta do Jolontcti aoß о "Sorittori italian! о alro~
uteri"t valamint о "Porгatőri itolioai" oorosotbon#

/1/

í*ű

aoooo Col vilié,elánti#Joriöaáori# illanó# X$66#
PP* 55-%*

SolßOBGtadbaa csaxepld további idésotoiíot lerlo colüctl
aüvolao.: oldb si liiőőúoalből veoseai
1* Aoorica primo шого# Ш.ош# -loadadori# 1939*
cm
:ii со ioosoLß о lotto Ügyben# Bmkapeot# iáurőpa - >3npvisiadő, 1972# Г* liiejy ctegdo
3* А ссгш ool ‘voanordatoro# illanó# loncadorl# 1961*
4* be lottere üc Capri# lilémé# ieroonti# 1956*
9* Ш ooiíTecaionc# .ilemc# icmdadori# 1999»
6* I rocoonti /1927-47/, Ülono# társas ti# 193 w#
?• 11 verő ülvoetri# illanó# ior^odori# 1999*
Q* Ьо aooco Col vilié elönti# illanó# iondadori# 1359*
9* btorie di opottri# iilano# .onta..őri# 1962*
Ív* laß due alttö# illanó, .araouti# 1964«
11* ruori# . ilcmo# loadaőori# 1969*

12* X tХорогеbt Col beaeoaoro# vto £i© in bvoaie# Illene#
onCodorl# 1972*

4 4!
%
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X3* A esiaóos, дн1ароо1, Виго а fcJn3?vjí*iodd# 1973# lord«
Ssésboki Soltén
14* 55 novolle por l*invomo, Milano, íontíaüori, 1971*
15* Un prato di popavori, Liario 1947-1964# illanó, .ondudori, 1973*
16« ho onoraldo, illanó# iondadori, 1974*
17* Lo opecchio inolinoto, Kiarlo 1965-1971# Milano, on
dód őri, 1975*
13« La apósa a oricono, illanó, lonáedori, 1977*
19« Addio dilotta Arsalia, illanó, iondadori, 1979«
20 * 44 novella por l*ootate, Milano, . onuociori, 1979*
21« L*inconűio# illanó, iontíaüori, 1901«

/2/ Un prato dl popavori, 349-350«
/3/ Salinarii Profil© atorico do 11a lotterst ura it állom,
III# Editori Elunlti, Kom, 1972, 259*
/4/ Piero de íoasaeao* Marlo ßoldati in Lettcroturo Itali
ans# I Contoaporonei, III, Illanó, larsoroti, 1970,
496«
/5/ Giovanni CIllo in Disionarlo dolls lottorctura itsllano contojportmoa, I, Pirons©, Valleochl, 1973# 734*
/6/ Padova, .araillő, 1970, 201«
/7/ Un proto dl papavari, cap« 1952#
/В/ La лоте dói villc ,i lanti, 151«
/9/ La тваа del villoßßianti, 154«
/10/ America primo a ore, 3*
/11/ A Gsinoos, 11«
/12/ G« CIllo, uo«, 735«
/13/ I racconti, 5*
/14/ G« Cillo In Lisionorio della lottoraturn itolicna
©onten, orrnea, II, Vallecchi, Piror.so, 1973# 507*
/15/ G* Bertolucci, in "Avanti", 13 lußlio 1954*
0« Varooo, in «La íiuova Antológia", gennalo 1955»
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C. Pespeloni, in "1**Ео1>г©аоо", 21 luglio 19571
C« Paipolom, in "l^arujone", ajosto 1959 t
A* Galvano, in "Gotieratura", I-IV, 1956I
H« Bortaooiiini, in "iituciua", IV, 1957»
Г* a© ÍO doso, in niiol£e; ;or”, gonnaio 1959»
G. Perroto, in ♦’lünäscitQ«, 20 ottobro 1962*
/16/ ruori, 113#
/17/ L’inetiadlo, cop* 11.
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III* A*

"Ohimé, пюооеге, оhé un peccato n*e rlaeato,
del quale lo non ml confeosal mai,
si ,;ran vorco^no ho di doverlo dire."
/Decameron, X* 1/

urio iioldotl Írói to ve kony sédének os о rosse fel
ölő 11 a XX* ásásod teljes aloe felet, olyan korasekot, aoelyik bővelkedett háborúkban, do amelyben о mövéssetek és as
Irodalom hatalmas válto&űson de fejlődésen iont keresstűi.
ösorsűnk lo több műfajban alkotott* ás itt követkesű négy
fejeseiben a kronológiai sorrend betartáaávol ©lensem mivolt.

1.
"Visel a Stow York due enni* líra l*opooa deci! "hold-ups",
del proib is ionisno, degli "epeakoarioo"* üoeria, disoceupasiono, mendicant!, por le vie. XI cinen© oonoro а репа invonta to, Janet од nor 1а a tolla pia in ve... a." /1/
Bevosctűjében igy emlékszik üs Íré as Amerikában töltött
idűssokra* Ü£fo^alaasáea a sorint os a kötet nem tanulmánykötet аз Egyesült államokról, hanoi оод hoessan tartó oserolem és kinntortóskodőe történőt©, "piu preclsamente, la ctoria dl un tentative di oiicroro". /2/
Amerika, pontosabban as Egyesült Államok о 3$-ш evek
ben ez európai ember asémára a szabadadé* a korlátlan lohoL
c . kásája, qs Ígéret fóldjt# *•» StS| u VÍM ШШвШ
as órásáéba óbban a reményben, hogy itt megsaab©dúlhatnak as
elnyomástól, a ooogányoéctól, uj életet ke sülié tue к, ujjássölotnok és, he .Indent ok nem io, de о fiaik feltétlen:;! el
érhetnek*

- 27 Со odúiét os ut, пасу tealand es os Író osámára, kettős
öröm аз utocáo éo árkosén, búr ejyben eltávolodik io os ecy
máaik világtól, a hasától« Beáméra te ló oson uó, ismeretlen*
meglepő föld os, ao^t©teáik neki de eaórokostatja#
losüotben о kívülálló esőmével iomorkodik Яov? Yorkkal»
Chioocóvol /Arrivi I Vooi omoricone * Ámoré a Brooklyn cimü
fejesetek/, bemutatja о íjesdaeáci-pénnL&yi kény a sor által
létrejött liotaiü^e atíminiactrdciéo köspontok felhőkarcolélt,
elbűvöli os uj épitéoseti stilus«
Folvillonáeasorüen rámutat sok-ook érdekességre, bőénél
os itolo-coorlkolokrél /Itolo-а. .orioani $ II bariiono dl Зое*
tonj II Puca dl áolinena/ {.ondóÓikról, terveikről, olképseléoeikróll as t^rikel költéosetről és kinacoolé költőjükről»
/‘oe-ról /Harlem/» bemutatja q oubwayt, jelen vonunk os első
automaták megjоlonóoónél, öaosehooonlitjо as olaasok éa as
amerikaiak katolikus hitét /trinity ohuroh/, tanul va dunk
ogy utcai rob Iáénak /Jani in alto/, etb* ás amerikai ©aber
nie» itt mindent a pézus diktál és es oeghatárosM as emberek
viselkedését is«
A kötet hárem kiemelkedő témáját "riaent iménti" elmosó
alatt gyUjti e ybo a oserse« As első а mosi /Cinomatocrafо/,
pontooeb on Hollywood» a kegyetlenkedések пес a filmmüvécsot
talál; -Лцуoi» honom a film dolgossá fel a mindennapos eseteket«
A fülelem mást jelent as aiorikoi és mást as európai, oloos
ember ösáaáro* A Bracula о I oucchiotori di sangue /1932/
oiatl filmen as Oí>A-ban tudnak nevetni as emberek! Sok film
foglolkosik a pénssel, о jyors motcasdaeodda lehetőségével
/Se oveooi un milione/, éo megjelennek a UalandfIlmák, amik
asóto is állandóan os érdeklődés lsöséppontj abort állna!:«
Ab ourópoi éo amerikai filmgyártást ösosehosonlitva ko
moly kritikát gyakorol os előbbire« iitg os amerikai film

0
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asárafcoatatá* inраздав# áröekoe* on európai, Solóoti váló□áayo oserint, ma on# Zsúp folvótolois вот, üo Inkább
Mo erotto о teotro in pellicola о tontotivi looloti о intcllottuali". Ап o lorilsai filmek ma takaUeatáaok* hanta а ШсУ©~
Bü& által q kösüoség máséra láirebesött oankókf vo^yia esek
q fiimais Ilonán betöltik ont о funkciót* oalra tm Hőitek* ш
©q? ooills rátOí íion ondlnals*
A núaoáík tárna a Imtolioisaus /Cottollol ттгШюХ/$
»©ortaraoBt©
i cottoXiei enorieemi вот i □i'jliori oottolici di quooio nomon /3/ нваОдо! lo аз .Írd#
:iosr2GálIs hordásként о tanárokkal fojlal.:osik о scsered
/Professor! aaorlconi/s *in America ша © foXioí
ЯДО pcroochio donorod* iv..y tékát ások, akik ráérnek ©laál^üXt©» foclalkosni an Írod álcánál* a aüvóas©tökkel* alsósénak ráesőrőlva
a koroaotr©* tehát ш vállalnak állást* ások tanítanál: tehát*
akik ebbel álsok* ©sámukra 02 kereseti forrás, ш a loßtehotsdßcocbbek nyerik el a kinovosóoekot* iзолоти* de паруса ociß©ru ás áloo bírálattal ál ooldati*
nC»o pia iatcllibOsna* plu fantasia* piu lotteratura sállá
opeeulasiosi di aa broker di víoll stroot eh© seile lesion!
di ua Ph* 1# ollü Columbia University*
Iatiativsaoat©* avevo capita quooto fia© nolle prime
eoitlmmio del oio e©,jgiomo eaerloeno* ..ro otudonto a Columbia,
e col profooeori* ocoetto unó, eiapatioiaoimo я intelllcontiG»
eine /т si caplscQ от obre о/# son riuoeivo о seaab icr du©
parole*” /4/
A bibliográfiák rosssok* romiosetloiKik* elößodotlon c
könyvtári cnolcv'ltotásókkal, Így ma lehet rendesen dolgosai*
iráo о fiatal ; oldott, s uéáthozó* v£at akaró asonóXyiséce ki
lo lóg 0 tanári kar atcasokott rendЛóbál*
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mesevilágba lép át, megtudjuk, hogy hősünk q tenger mélyén
uj eletet kend o,y oollé, Juha oldalán* ás életben gátlásos,
félnne , c: .onuélizcn .....jeobn: .1 érzécael küzdő ..iiláoói férfi

boldogságra lel, bér es a boldogság sem felhőtlen 60 örök.
Visszatér teliét e földre és egy elmegy égyintésetben follavora
profén a zor kísérletetnek őlő tornya lees. Polioverő, oki szin
tén os intését lakója, oson fáradozik, hogy bebizonyítsál
os onbor képes elsajátítani о vis alatti légzéstechnikát•
Ä szeliemea őo groteszk történet keretéül о bevantoban folyó
nyomosán szolgál, aktualitását pedig о Corrisre dello Sero
egyik számában megjelent rövid közlemény adja.
boldeti о nőben pontos aegfÍ£yoluképecoégét bizonyltja
aprólékos, mindenre kitörjodú, de nem túl hosszadalmas lei*
ráooivül. Hangja ugyan gúnyos, do nen bánté és, bár о sseren*
esetlen ügyvéd sorsa sajnálatot, de egyszoromlnd nevetést is
kivált belőlünk, non szobád negfoloükaenünk 0 kiválté okok
ról. lotto e у személyben bűnös éo áldozat* Bote ,ec képzel*
géseibon nem kló ssorepót jútoslk as otthonról hozott bűntu
dat, anyja bigott vallásosaáuo. képtelen egészséges kapcsola
tot kialakítani, pod% farise orro, a szállodában szóróié
fiatal lány lehetőséget ad err©. As ügyvéd azonban féltékeny*
oégóben és a kudarctél Völé félelmében mindent elront, inkább
érültnek mutatja magát.
üotta alakján keresztül holdat! remek pszichológiai
analizáló készségről tsas tanúságot. Keatvtt képet ad a jelen
társad a Imáról, со ogyben megbizonyosodhatunk efelél, hogy
nem as illúziók felé meneküléssel lehet változtatni, megöl*
deni о problémákat. Az adott idészakban több Író választotta
az elszigeteltséget, sokan о mítoszokhoz menekültek# í zabé
Cyör.y a magyar fordításhoz ne ..jelont utószavában a követke
zőket Írjei ”... a könyv legvégére egyezerre csak, egyetlen

- 31 nosciulQttal felfedi a történet alatt rejtozü, esigoruan
sserkesstett eondolati vé&ati óo, 1ш, ас a keserű piros
áé Ildi filozófia mered elénk, analyben - ólsnent világról
ssólvun - nea lehet bistoom tudni, hocy os "őrültet" mond
hat4 uk-e inkább "normálisnak"9 va ,;j fordítva." /6/
felolddot, váloost tehát nem ad as iró a feltett kér
dőére, ainfien olvooő паев kell, hogy oldüntoo, ni a helyes
ut, hogyan maradhat os ember ember ebben as dissent tdxood©Ionban,

3.

iLsmLS^mjz^j&sgs.

Hasonlóképpen a "La verita óul eooo íotta" oimü recénphos, itt sen as iró meséli ©1 a történetet, honon etjy barát
ja /11 сажает: store/ aséjábe adj© © beásod fonalát. As 1950b.en kiadott kötet három elbeszélést taxtalnas, amelyeket
soldati lecsikerültebb alkotdoai kösd oorolunk. A "La ciacea
verde" óo a "La fineotro" eiatl novellák első isbon a "Botteijie Secure" cinü rónai folyóiratban jelentek meg#
"La sapienaa e la rapiditá dói tíieloghii il disegno della
trona, tanto pemata ehe si ociairo eontinuanente» 11 templ
om a l*acuteása della ocelta, il nooento dellfentroto in
©cena del региона^;!* il none&to la cui i fattl ol risolvono;
la otroordinorlo 1in. itíossa dollo otile* 11 fatto otecco ehe
il Soldat! trovi oenpro nődо dl creoro ai ouoi racconti ima
cornice, or cui oosi oono inoeriti in un dielojo tro porooco.4:i9 o in u. a altua&ionc autobio^ofica, ció c..:.o öli . . ér
őét te dl assunoro quel tone piano о ovo^oto di diolo. ,o еле e
il ouo proféri tot tu«to quoeto croa oppunto nol lettore
l’iqprecslono dől ben arohitettato." /7/ - Írja Brum Cordatí.
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abbiamo questo dovere crudele di essere, ciascuno, se ateeso?
& со«* ai concilia questo őovere con quell*altro dcvere, ehe
anche sentiamo, non manó forte, di rioonoscerci uguali? /8/
A háború felforgatta as értékrendet, a béke helyreállítja.
A háború, a kényszerítő kcrolmények egymásra utaltak két külön
bökő felfogású embert, akik a béke visszaálltával, »á«-máe megfontolásból, de ojtagtagadják egymást.
A második elbeszélés, az "II padre degli orfani", Antonio
PelИzári vezekléa© egy soha jóvá ne® tehető bűne miatt.
"II padre degli orfani, invece, lo si dev© al Soldati che, per
aottilizzare au grosse qieetiuni d’anima, usa cade re nel aofisticato, senza pre venire, si c api все, в una compiuta decantazione f antestica." /9/
A "oa fine в tra" cimil elbeszélés Londonba kalauzol minket.
Twinkle egy kiállításon látja «>*g a cimadő festményt da a huez
éve eltűnt barát felkutatáséra indul. A gyengéd hangvétel,a so
ha el nem múld szerelem ábrázolása a múlt századi regény stiluß t idézi. A nyomozás kideríti, Gino Petrueci évek éta halott.
Soldatit ugyan foglalkoztatjdk ss élet, szerelem, halál kérdé
sei, több helyütt találkozunk ilyen és hasonló kérdésekkel:
Cho coö*c la vitat Che cos*é 1#ашогв? Che cos*e l’amicisia? Che
cos’é la mórtét, mégsem mélyed el e témáiban, nem elemzi, csu
pán jelzi e kérdéseket.

4.

^„lotUrg^d^Li^i

Az 1934-ben «égjélént regény roppant bonyolult pszicholó
giai jellemrajzot ad. Az indítás is érdekes, Soldati az utcán
találkozik egy ismerősével, harry Perkinseel, aki az ÜNESCOnál vezető állást töltött be, iurcpa és az Egyesült llamok kö
zötti kulturális cserék felelőseként teljesített diplomáciai
szolgálatot.
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.«őst rendezetlen külsővel» elhanyagoltan szinte nem Is lehet
ráismerni. ...unk t keres, egy forgat'könyv Írására gondol. Sói
dét! kérdésére, mi történt vele, azt válaszolja: a szabadságot
választóttá, nem diplomatának való, Őt valójában csak a művé
szettörténet érdekli. Jelenleg egy olasz nővel él : iáméban; az
Íré első pillantásra megállapítja Dorothea múltját /talán je
lenét is?/, aki neki ia megtetszik, de próbálkozása kudarcot
vall. Szerzőnk éppen Párizsban var. egy filmforgatáson, amikor
Harry kézirata megérkezik. A forgatókönyvben Harry sojut élettörténetét írja mag*
1944 nyarán ismerkedett meg Jane-nel, későbbi feleségével,
mindig tökeletea feleségnek és anyának tartotta, önmagát pedig
ma Ítélte rendes férjnek és apának* Jane intellect,, liaan von
zotta, általa ismerkedétt me loro the aval is /е or Jane még
nan volt a felesége/.
"La preeenza di Jane, in face 1 а а виг, goal to a gomito con LoroUiea, accresceva il faecino di quest’ultime. ára ferse il contrasto, quasi eeexfclare, di amor sacro e amor profano." /10/
Dorothea volt as egyetlen nő, aki kezdettől fogva tetszett
neki, és akit mindvégig tiszteit is, bár tudta, hogy prostitu
ált. Harry bCttős életet élt: otthon igyekezett szór-.almas, mu..kéj 11 sserető és odaadősn dolgozó, gyengéd férj és apa lenni,
Dorotheónál pedig az ellenkezőjét mutatta: nőtlen, állandóan
utazó, mulatozó, ivó, független és felelőtlen művész* i'orotheának sohasem beszélt Jane-ról, félt, hogy zsarolni fogja*
üt-lag visszagondolva nem is tudja, miért vette Jane-t fele
ségül? Talán az vonzotta, hogy nem ilyen asszonyra vágyott?
.Esküvőjük 194i>-ben volt, Harry Princetónban az egyetemen kap
állast, de rettenetesen beszűkült és korlátolt hely ez, nem érzik
jól magukat. A polgári életforma nem neki való, boldogan ragadja
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meg tehát a lehetőséget, hogy Olaszországba menjen dolgozni
és később az JN'IBCO munkatársa legyen* így viszontláthatja
Európát é® lorotheát, a munkája is érdekesebb less* Jane ez
alatt Ceprire megy kisfiúkkal, Ducciával* hamarosan megszületik kislányuk ie, Philadtíphiában* Jan© Párizsban meglátogatja
Harryt és együtt utaznak Hónába, a köztéraasógi elnök fogadó
sára* A váratlan fordulat ekkor következik be, egy telefonbe
szélgetést követően -Jans elcsenő!i férjének szereiül viszonyát
e.jf olasz tolaócsflovai, Aidával* A dolog érdekessége a követ
kező: Harry örökké retteg, hogy fény derül horotheával való
kapcsolatéra, és ak or kiderül, hogy Jane, akit hibátlannak és
tisztának tartott, ugyanolyan kettő® életet él, isint Ő. A bo
nyodalom hat elveszett levél miatt támadt, amelyeket Jane
úepriről küldött ©Idánauvj Jane fel, hogy komprom!11élni akar
ják harryt és ez férje karrierjébe kerülhet. IflLhalosztják Jane
hazautazás t és Caprira mennek ion Kaffaelehez, 6 címezte meg
ugyanis a borítékokat, nehogy az állandóan kíváncsiskodó pos
tai alkalmazottam Jane írásait elolvassák* A férfi nem csapta
be őket* Jól vannak a levelek? Harry megígéri, hogy megtalálja
Őket. Boldogok, szint© helyreáll kettőjük között a már régóta
ne«, létező összhang* Jane repülőre ez.. 11, Harry az esti újság
ból értesül a hírről: a gép lezuhant*
«óiért harrybez ment feleségül Jane, ha Aidát szerette?
Harry miert Jane-t vette feleségül, ha borához vonzódott? Le
hetett-e ilyen körülmények között harmónia a házasságban? Nem.
*4g akkor sem, ha egyikük; sem tudott a másik kettős életéről
ás megbíztad, egymásban* helyik tehát az igazi énjük? Jane nem
mert szembeszállni a konvenciókkal, hiszen egy gazdag amerikai
lány feltűnés, botrány nélkül am mehetett hozzá- agy szegény
olasz fiúhoz* Jane bár szerette, szerelmes volt Aldoba, való
jában lenézte őt*
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" iro un’altra persona« Perché aitriaenti, avrei seelto
un иошо che cispx*e^xavo?" /11/ - mondja férjénél j é© amikor
megtudja, hogy gyeruakat vár Aidától, mag asm fordul a rajé
ban, hogy megszülje a kicsit«
A házaspár tehát intellek tuéliean vonzódott egymáshoz,
fizikailag azonban nem« &indkettő olasz társsal találja rag
az igazi szaraimét« Aldo szereti Jane-t, feleségül is venné,
ds Jan« nem akarja, vagy nas ;;.cri ezt a lépést megtenni, Harry
azé rati Iíorothaét, de intellektuálisan nem társa, mégis el tud
ni vele képzelni az cletet« lóra szereti-e Harryt? A kérdés
nyitott marad, de egy bizonyosi Harry bár megpróbálta őt figyel
tetni, hiszen rettenetesen féltékeny volt, sohasem tudott ellene
semmit felhozni, kora példamutatóan élt. ügyetlen dolgot szere
tett volnaj Harryvel élni Amerikában, s ez sikerült neki. Jane
hal -la után Harry felmondja állását az UK.. IC ó-nál, feleségül
veszi iorothaát, megteszi ezzel a 'lépésével azt, amit Jane el
mulasztott Aidával megtenni, és az Egyesült /«liánokban teleped
nek le.
A csAbád befogadja Dorothsát, a gyerekek is kedvelik, példás anyának bizonyul, közbe gyereküket várják« lóra boldog, el
érte, amit kívánt, férje számára azonban elvesztette varázsát,
Harry ugyanazt éli át vele, .int annak idején Jane-nel.
Harry megtalálja a hat levelet, kiderül, hogy senki sem
hibás, Jane feleslegesen halt meg,hiszen, ha as eredetileg be
tervezett géppel utazik haza, még ma is él! A férj ismét mene
külni akar, kurápábar, szeretne éli ist találni« lullini a követ
kezőképpen látja a főszereplő házaspárts
"C*© in questi peraoaaggi una specie di vocazione all’annula•ento di sé, ehe giustifica la morte tragic© in aereo di Jane
e il finale fax ne tics,, te di Harry com© conclusion© predestinate
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hot©!szobiban, a bár rettenetesen szenved döntése miatt, úgy
érzi győzött, legyőzte a kísértést. Igaz. .0 győzőtt-e Valiban?
Soldat! пега kié iróniával fejezi be a regényt: a fiú nagymamája
és monaignor Baldelii a vele hasonl5 korú Luieítót /akitől ko
rábban tiltották/ ajánlják bar'tnak, akiről Clemente -már tudja,
ho^y homoszexuális hajlamai vannak:
cerca di divagarti e di divertirti, allegro & sano con
giovmotti dalia tue otá." /13/
• ••

" ... il Signore come e buono* Ti ha aiutato, e ti ha oandato
un amico perché tu ti distmgga... Adaeso puoi giocare e divertirti." /14/
*öano", tehát egészségesnek ainőaitett luxai tóval veid
kapcsolata, mert a család és a gyóntató szorgalmazza, agöszségtalan pedig az, amit a "külvilág", a társadalom eddigi normái
szerint elfogadottnak tartunk* A kétségek között vergődő kamasz
lelke ebben a hipokrita világban nem lel támaszra,
"finché egli, paradossalmente, non trovers la seren!tá nel
rapporto omoseasuale con l*ai: ico Luiaito; rapporto ehe coaunque,
a causa px'oprxo dell»educazioné assurda che demente ha ricevuto,
non provocherá in iui neanche la pallida ombra del complesoo di
colpa e del. senso di peceato che il suo pensiего di Jeanette
aveva a lung© suscitato." /13/
Az elhibázott jezsuita nevelést bíráló történetben /mint
korábban a "La veritá sül caso «.otta" kötetben Holta ügyvéd
esetében már láttuk/ óoluati kívül „.arad az eseményeken, a idl
ed, elfogulatlan szemlélő szerepét választja.
Bemekül belehelyezkedik azonban a serdüld fiú lelkivilá
géba, az állandóan kétségek között vergődő és megoldást nem
mindig találó» a külvilágtól segítséget nem kapó kamasz érzelmi
életébe.
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szolgáljon mindezek illusztrálására két példa: 1* Clemente
gyónóa tlőtt a folyosón töpreng:
"gppure tutti gli uomini grandi aono оtáti a.biziosi* Sppurt
mól ti grandi uomini trano dtboli di corpo. Sppurt nessuno öei
tsiti co&pa&ni ©i tormenté сове ma; ntsauno soffre еошв mej
nosouno ё conoelo di se ottaso come io Xo aono; neosuno si
oc .te coai solo, divorso, stparato dagii altris cid di loro
si ё mai formats а решат« cos! пел cox'ridoio vuoto? СЫ di
loro ha mai sentito il mondó come io lo se-to ora, diviso in
due parti, io qui ebe aoffro e loro Iá che aono fellel? $ dunque, dunque io sono sempre piu di tutti gli altri, ic faro quäl
en« соза di ьгш.4е, e loro no*" /16/
2* Jeanette töpreng a hotelben, mit tehet? Beavatkozhat-e a fiu
életébe? V'an-e joga hozzá?
"in q: el aiienzio, in quel segreto, e in quella nottuma sant±ta, lo metteve di fronte alia possibility di on atto eroico;
•**s snche ehe quests pcssibilits ers mica с л-тгетосаглте* non
©1 sax ebbe per lui mai piu presentata, perché ее, őisgraziotamanta, come te sva, tgii non fosse atato capact di quell*atto
eroico, se aveose continuato a credere ml la tentazione e nel
peccato, egii non aarebbe mai piu divantato ш uoso, per tutta
la vita." /17/
A klérust élesen bíráld mü, amit P* de Тошшшзо művészileg
jól sikerült pamfletnak nevez /18/, net;, keltett nagy visszhan
got Olaszországban*

6.

I racconti

Az első összefoglald kötet, amelyben több önállóan meg je
lenz mü is helyet kap; L*amico gesuits, Fuga ín Italia, L’acca-
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lappiaeani, valamint a "Salaace" kötet néhány növeli,ja, és
bekerül s "La vsríts sui case kotta** cisü kisregény is, iáin»
dent tartalma* tehát es a kiadvány, a regények kivételével,
amit az iró 1927 és 1947 között alkotott és publikált:
"Li pubblico, óra cercando di riparare a una quantit© di adat
tárié 9 ed eecluűendc i pezzi piu futtili: ша serbando comunque
ii rigoroso online croaolo0ieo ehe si conviene, appunto, ad un
diario; e non caucellando i aegni del t«*po9 neppure fuggevo1 lseid com© Ü valóra della c.oneta о le mode déllé donne#** /19/ - Írja a szerző előszavában.
í'ullini igy foglalj© össze a kötetről alkotott véleményét:
"üuesti "raceönti" contengono, data la <3istanza di te po e di
araiéra, pagina diverse che testimoniano, piu ehe dl una evoluzione, dello spirit© sempre alacre ed eclettico del nostro
serittore, e dei limit! implicitemente legati alia eua natura
&*&■&mik жкЛ
**■%*■
**> ** %т гвъ*

íü№m«jaáa A 5
** %f- ч*«м w

««лл«#»-?
*• WA %*

и

9

tt

/ОА/
/ fcVf

Az első novella, a "Vittoria" már ismerős, a "Salmaoe"
kötet nyitó daranja volt, témájában részben a "la conleeeione"
cimU regényhez kapcsolódik /a kisfiú neveltetése/. Az el be azé lé a
másik fontos mondanivalója a házasság boldogságának illetve
csődbe jutás inai. kérdése* ku&anio, a férj, keserűen állapit ja
meg, miközben rájön, hogy Vittoria megcsalja, bogyt
*11 suo taatrimonio con Vittoria, il suo imparentel arató con
la nobiltá era stato la causa di tutto." /21/
ágyedi megoldás ez holdat! mivei sorában. Sehol másutt
пеш találkozunk olyan házaspárral, ahol a nC társadalmi hely
zetét tekintve férje felett áll. Az ellentettjárt, férfiak
prostituáltakhoz való vonzódására száras példát lehet felso
rolni: Gino a "La Finestra"~ban9 Harry a "Le lettere da Capri"
jfb 4 т*Ч *у*м e*Á гиа Ьивьт .
Silvestri zz "II verő Silvestri"»ben, stb.
*м>«*в**г.ъл

л>

w** у

- 41 -

A "Fuga in Francia" cioü novella аг Alpokba:; játszódik*
A főszereplő Emilio i*errero jogi tanulmányokat folytat, most
éppen kedvenc időtöltésének, a ölelésnek hódol, remekül ismeri
a hegyeket* Itt találkozik Mariával, viszonzatlan szerelmével*
Az asszony segítséget kér tőle: férjét és barátját kell átvin
ni a határon, Franciaországba /csődbeientek/, egyikük sem gya
korlott ölelő. Rengeteg nehézséget kell leküzdeniük, végül
azonban elérik céljukat, Emillét is tartóztatjuk, maradjon ve
lük, de a fiú visszatér* A határon letartóztatják és, bár az
eljárás megindításáig szabadlábra helyezik:, mivel többen lát
ták és meglepődtek a dolgon, beszédtéma lett Torinóban* kmillo
még örül is, végre történt valami!
iáz a történet is Soldat! azon alkotásai közé tartozik,
ahol a feszült r.angulat utón valami kxrrnyü mozdulattal felold
ja a drámai hangulatot, sőt még nevettetni is tud* A háttérben
érezni lehet a "jő társaság" bírálatát* Emilio eleinte csupán
üoria kedvéért, később a kaland, a veszély vonzásának engedve
Harry Pcrkíns mondta a "Ls lottere da
Capri" ciou regéidben: America ehe noia, most azt mondhatnánk:
la vita eh® noia, ezt oldja fel Emilio, vállalva az esetleges
kellemetlenségeket is*
•«* *■+ v*

rt*

ima

Q,

«*

Ч* 9

"Его cosi conteato! Finalneate ml capitava qua!coca di nuovo."
/22/
Nehéz lenne a sok elbeszélőét valamilyen rendszerbe fog
lalni, annyira eltérőek témájukban, ezért néhányat kiemelek a
legérdekesebbem; közül*
A ”»üo figlió"-ban az apa, fia távoliétáben /az Egyesült
llamokban ösztöndíjas/ megszereti menyét, Vivyt* A megfogal
mazás lies téri, viselkedésük asm árulkodik semmiről, mindketten
ártatlannal, tűnnek, ám Ruggero /a fiú/ rájön az igazságra és
apjában mélységesen csalódva elhagyja a házat* Az apa - micso-
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da cinizmus! - Vivy halála után /autóbaleset áldozata lett/,
immár lemét szabadon, ezt mondja)
"Mon boíío ml otato сарае© di amare ne&suno. Lccettuato, beninteso, aio figllol q-uesta é un*altra questions. bio figlio e
qualche cosa che e me e che nello steseo tempo é pia di ше,
ado figlio e com© Ido, come la virtü, сове 1® borstá e la feli
éi ta: chi puo non ашегс quest© сове?** /23/
.«■Isik életkép, a siker, az irodaiad elismerés kérdése:
"Laurea in Lettere”, találkozás Prousttál* A ki
mondott,
de óoldatit érzékenyen érintő ©jyetlen lényeges kérdés:
".«•mi dics lei, divéntér© un grande eerittore?” /24/
Az "II Fioretto"-ban isisét feltűnik az eddig szint© öszszea alkotásában szereplő menekülés téma* lenekolt holdat! az
Egyesült llamokba /America primo amore/, az uv , az ismeret
len felé; menekült Gino .otta a földi életből, ahol nea talál
ta meg a boldogságát} menekült Gino Petruoei is /La Finestra/
Twinkle-tői, bár szerette, de ezt a nyugodt polgári életet
ne,, tudta elfogadni} haso.nlit ehhez «.arry Terülne menekülése
is /bér 6 nem hagyta volna el Jane-t és a gyerekeket/ Jené
től és Amerikáiéi} nem sikerült viszont Clementének, A "La
confession®” főhőse már nem tudott kitúrni neveltetése szigorú
szabályai közül, ahogyan az Írónak sikerült ez, bizonyíték rá
a "L*a»ic© gesuita" története*
Angelo Viöuti /11 fioretto/ családját elhagyva Algírba
«egy, ahol
prostituálttal él együtt, ráadásul körítőként
"dolgozik”, A tehetséges vegyész szenved döntésétől, hiszen
rajongásig szerette feleségét és gyerekeit, de úgy érzi nem
tud többé a szemükbe nézni, hiszen megcsalta Őket, A novella
címe az 6 szenvedését tükrözi)
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"er erempio, aí ba bini piaca il „.dato* 'i'bbeae, dicono loro
i prcti, fate ii ficretto alia . adonna <2,1 rinuaciare al gelato*
m t&illdl .v.eatÄ brama che in ae © bwa> • i ...... mte, .... i
össere ©an ti • " /25/
A "Concerto" fiatal zongoramüvéeae Laura és édesapja
.Dalisala mérnök - egymásról neu tudva - ugyanabba a színész»
nőbe szerelmesek* Az apa véletlenül tanúja les.:. 1 aya vallomá
sának Diana éveli .. Mtt» üoltíati nem .
ed el a szereplők
pezicholigiai vizsgálatiban, nem tudjuk, hogy a tehetséges
Lsur t milyen tatások érték, a család eg пес értése vese tett-e
ide; a állásiéról sem tudunk, sokat, az elbeszélés épp a legérde
kesebb ponton ér véget, amikor a mérnök és liana beszélgetésé
ből fény derülne Laxlaaie érzéseire, véleményére*
A kötetnek, a kritika által legtöbbet emlegetett novellája
az "Un visggío a ...ourdes", tulajdonképpen egy napilap ©zámára
készülő riport, «úrit az újságíró Soldat! készít a Treno Verde
kiküldött tudósítójaként* A riport két ellentétes hangulat
összecsapására épüli a szomorú környezetben, betege;., között,
ségiakább érződik a szerző boldog élniakarása, ezabadvágezeretete, a csodákban bizó és hivő ©lesett utasokkal özemben*
"La fede nei uiracoli gii аррш e in tutta la s,..a grossolana
superstízioné, nel auo reelamiatlco coanercialismo, tutta
esternata in meiodreamatici econgiuri é inca-ace öi credere
ad ш prodlgío verő, complete, ebe non ai posea clinicamente
miét rare." /26/ - Írja .Dublini*
üoitíati valójában nem hisz , de úgy tesz, ;intha hinne*
<elfedi a konvencionálistól eltérő gondolatait év Örül, ha a
véletlen valami váratlan fordulata uj szint hoz életébe.
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hagyott csalódj'га* Бок jó tulajdonaiba .".ellett voltak emberi
pengői ist lo.tűrhetetlen sisebbaégi érzéssel küzdött vékony,
alacsony temet©, eeunye arca miatti azt hitte, mindenki gyólöli* óohase®. tucott valid! szerelmi .apcsoiatot kialakítani, aég
az ©.. yeteoi éve г-, alatt aem, csupán prosti toll tál; jutottak neki,
elhalmozta őket gyengédséggel, ajándékkal, e. у szere;, ind kire
kesztette magát a polgári társaságból* megrögzött antifasiszta
és szocialista volt*
к történet keretét eyrrni Aurorával való találkozása ad
ja e_y kia pieuonti hegyi falu méteráru boltjában* Aurora ko
rábban olderiсо Almagiä velencei születésű mérnök é& üzletember
amerikai állampolgár felesége volt* az ügyvéd /okival óoldati
azonosítja magút/ kedveit© a mindig vidám nőt, de férje iránti
tisztelete visszatartotta az udvari,ától* >.i történik tett? kér
désére ao asszony ezt feleli, -...letét óiiveetri tette tini.re. A
kedve© barát cukor már bt éve halott, súlyos vesebetegségben
szenvedett, de elővigyázatos életmóddal még sokáig mm romlott
volna as állapota. Nett tette és íeyrani véleménye szerint ebben
nem ©sekély része volt Aurorának. az asszony elmeséli életét,
a regény 6 kettőjük, párbeszéde.
Aurora csupa fekete színnel festi le óiivestrit, zsarolta
őt, végrendeletébsn nagy összeget hagyományozott rá, о eszel
tönkretette "házassági. t*’ Zseniéi sem tudta, hogy hivatalosan nem
volt Aluagiá felesége/ Óldericóval• Peyrani a.,_y darabig Aurora
minden érvére tud ellenérvet, óilvestri jóindulatú mber volt
és nagyon szerelmes, sohase., tudott volna és neu ie akart irta
ni senkinek. ..».Incén érv hiábavaló, az asszonyt ne lehet meg
győzni, a két lélek, hilvestri és Aurora teljességgel képtelen
volt megérteni egymást, mindent félremagy.or.' a tafc• eyrani Auro
rát hallgatva és óiivestrit védve végül kicsit meginog barátja
teljes ártatlané g »ben.
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"Qgnuuo cli easi da ш véréi one diverse della reacts / a a a /
perché non esiate una realta obbiettive, ma una resits come
intarpretazicne del singula" - Írja fullini /21/*
A téma ne., uj az olasz irodalomban, Pirandello *Coal ё
©о vi pere" cimü alva 1916-ban, az "Unó, ne©sunó о centoaila"
ciml regény pedig 192?-ben Int napvilágot, de sorol hatn ak
még több Pirandello müvet is*
reyrani, barátját védve, mintegy magit mentegeti* Kaki
is tetszik Aurora, most felhasználva az egyedüllétet, tudómél "fj in nozaa# Az asszony aai
©asagat kér «г
■ vádtól, bt
családj t el tudja tartani. A j&rfi nem ad pénzt cs végül két
séget. között t vosiks
”***sono ccntirmi i nostri error! 41 egocentriaao". /26/
A regény a szerző eddig kiadott müvei sorában az egyik
legsikerültebb alkotás, összegződne- benne az irinar &edvés
tdiuák, az e. béri kapcsolatok bonyolult volta, az önmagunk és
egymás megismerésének é© mégismarhat€ségéne* filozófiai prob
lémái, a megoldáskeresés lohetőségei* Silvestri a halált
választja, elmenekül a kilátó о tál an helyzet elől, not. tod
V 1toztütni*
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III. в*

"••• le vita vele la pona di ©asore viosuta?"
/55 novella por l*inroxno, p* 533*/

ШЫ2а
ilerio Soldat! Írói munkásságának о szokassa körülbelül
Megegyezik e .íiiánóban töltött érőkkel* A Sémában eltöltött
mintegy harminc év alatt főleg e filmművészetnek ólt, os a
periódus most losárul* As itt tárgyalt úvtisetiben e&énszertt*
on több irodalmi müvet jelentetett meg, mint korábban összesen,
pedig Milánóba költözésekor 54 óvod már az Író* Kötetei atw
feji szempontból no :/on változatosok* A már eddig io 1 en
kedvelt novellák körút tovább bérit!t négy kötetbe . yüjti
o.ybe 6a csoportosítja őketi Lo oasa dói rilleggianti, ötо»
rle d! opottri, I raoconti del oareacíallo, 55 nővelie per
l*ínvomo* Két nagyszerű regény fémjelzi őst a korszakot, a
"Le due eltta" őo a "L'attoro" elüti* A "Consonotto e Viog io
tolovioivo", valamint a "Vino al vino" televíziós ihletésű
müvek sárják est a változatos korszakot*

i

A kötetben megjelent ainto, у harminc rövid elbessólóa
ús tárca 1959-ben látott napvilágot* Salálkozunk itt osinúosokkel, filmrendezőkkel, munkásokkal, sportdákkal, bepil
lantunk a városi úo falusi emberek életébe, papokat ismerünk
meg* írónk a legkülönbözőbb rétegekből választja ki szerep
lőit* A novolláskötot tulajdonkó poni főosoreplője maga az
Író, ilymód on ©s © nü ie felfogható naplónak, mint korábbi
müvei közül as "America primo ©more", vagy as "I rocconti"*
Jellemábrázolása óleosscaü mc figyeléseken alapszik*
Kizárja os о .ober ártatlanságát, kigunyolja pengőit, de meg
értő b nőiről szemben* Bgúos életművében to asztaljuk os ex»

[i %

I» % rí
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bori gyengeßdeek pontos ábrázolására való törekvést /А сеш
col Conmondatoro, Le lottere da Capri, La conieosione, II
vero Silvastri/, Qgysseromind mindest, eii emberré tossi as
embert#
"Hol tirere Io oa.uae di ип9еорег1епза addirittúra Xibcrtina,
Soldati, a uno coneeaiono lolca, csattá, positive, della vita,
oppono шш coneeaiono religiose oho non occlude il dubbio
о ansi lo ovol c in force morale# II oho comport«, со ле pro»
ciao il rocconto ehe da il titolo ol volume, la ecoperta del
la corita, doll'amore** /29/- olvashatjuk os el hsában#
As egdaa köteten végigvonul as elmúlt fiatala&c iránti
nocstalgio, a régi keresése о jelenben# így fogalnasso шс
os Írd est о condoietot, Vorlain© sorét idésvoi
»qu9ое-tu fait de ta jeuneoael?*9 /30/
A "Puca nolle mia citta" einü novellában titokban tőr
hasa Soriadba, úgy vicc lkod ik .mindenkivel, mintha to mp
találkoztok volna utoljára, kimegy kedvenc futbolleeopata
oérkéséeére, . Int rácon# hgrohonják © gondolotok, boldog,
hogy újra otthon lahat, bár oral sokat fejlődött, vúltosott
a város de ami :lndig a le.fájébb agy aseretett helyem о
váltósáé ok nélküle menták végbe#
A "Disco roGoo" /már korábbon időseit/ elbeosőléaben
a gyor ickkora elevenedik oeg, anyai na., у apja kedves, szigorú
alakján kereostUl# Ssintőn gyerekék, a fiai о főasarapluk
as "I figli a scuola" novellának, amelyben ösezehosonlitjа
os egykori go nai kisiskolások helyseiét, o; yosemaind bí
rálja о jelenlegi tanítási médaseroket#
"per quest! faaciulli ehe vonno alle оlenentori, corrisponde
un inoognaaento anaielopedico e superficiale» di tutto u; po9

\

- 49 о dl nulla óul aerios oc.nl coca in frettc, in furia oonca
óráin©, aensa coins c oensa amor©*" /31/
A aüvcltcéc, tudás, irotiolonosorotet a "Viaiio a Paul
Lotto" da a "Colasiom a Port-Royol" ciníl elbeszélések té
mája* A adalékok jellcmsése ebben a raüben is no ^on árnyéit,
a "Le donna del coolino* bel ,a ssinúosnáje a mutatás, de
belül üres ne portrá^aj teljesen ellenkező típus a sportos,
csodúlatoo beezédportner Üss Hop-iinson о пюр;а 83 óvóval
/Le саг. one di aurip.o/ { voqt q onigoru Iride со a másokat
kihasználd, szánttá hásnö а пЬ*огоосоро” oinü novellában*
A col; rövidobb-hooozabb elbeszélést Soldotl álon!:, le
bilincseld stílusa teszi emlékezetesed, Lokál*; esek о novel
lák voltok iráni: locjobb alkotásai, önig be nem bizonyította,
hogy айв műfajban /például о ro^nyben/ la tud maradandót al
kotni*

2*

atorie dl а attel

Л "Lg mossa dal villeiJjiontiw kötet után három ávvol,
1962-ben iráni* újabb novelláskötettol jelontkeciki "Storio
di opettri"* A huss Siisérlot történetet barátjának, Graham
Greono-nek ajánlja ea Író»
"A Grohan i roono ne 11a nootra ooaune preference per creature
di сото eö oaoa”*
Szerzőnk több helyen Is onliti müveiben, ho„ у naa hiss
a kísértetekben, mo hiss a horoszkópban, adßls láthatjuk,
ho^y foclslkostatjö ess в kérdés és más kedvenc témái soréba
ez la beillik, hissen nemcsak ebben a kötetben, honén több
regényében io találkozunk a témávalt gondoljunk például olono
és áailio aostoltáncoltatására /Le du© cittá/, vafíy a **L#oro-
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eoopo" oiaíi novella főhősének cacreaeeé tlensógéx e /Le masa
dói vilié elönti kötet/#
■Róhass? történetet saját élményen?©gébéi merit /II iarooeo
numero 13« Le polio do tennis/« Relents© réssíiket osonbon is
merései ve 3? bórától elmosólőoe alapién tár élőnk# Á torinói
Író koövone tónál ötvösödnek a "Speech! © epettri" elbessélősbem fllaforGetást követő est© aőgy rendeső ül о tó11 Üdülő»
hely bárjában# ^esséd kökben e у fistól lényre leesnek figyelшеек /neve© plcmonti nemesi csalód tagja/* ©&i csotlakoslk
a iároaséghes* Köbért© Jelenléte ninfe-.jy IkUket ér»;okos* misstikuo történetek elaeoőlőoóro sarkallja# vetélkednek* ki tudj о
leginkább lekötni# legjobban elssérokostetnl © kló csoportot?
Soldat! hangulatteremtéae egészen Boc©eccio hatású# egy sord
toli este öt ember üldögél a gsállód0 kályhája mellett# okik
vidámon szeretnék tölteni as estet, Így érdekes eceteket ráe
sőinek egymásnek, csupa megtörtént« vajy állitélog megtörtént
történetet* Mind a elér 1‘imaier« minő Bettim re ülő esősséalja« mind a holott ooeeony utolsó figyelmstetéae és о festő
ecete is lebilincselő volt# A pontot es "itt-re Koberta hirte
len távozása tessl fel* A rendesé hónapokkal később« e;;y vélet
len találkozás alkelaávöl tudja meg# hogy a tükörben feltűnt
flu« ©kit őas 6 pen «siegetett festőnek nősett» velőjében
Köbért© barátja ős kísértetiesen hasonlít © történetben sze
re, lo# &q mór halott festőre*
"Ponooso# ©ttreverso il troffloo olttedlno, dói mis tori# ehe
lo vita, onehe ml suoi moment! piu irionfali# non beste#
quolehe volta# a far dinenticaro#
Le oomiglimiso?
s ettri onch#©ßS0*
Spettrl manó rar! о mono apaventosi,
brevi e cosuall square! nolle tels oh© oi chiude« teacutc col
fill ircrooictl cella aorto 0 deli© vita, del tempo e őello
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oposio, dollo optrlto о tolla materia.•«öquarci, spettri,
ßpoccai, trooparoncei borltni di vorita* /33/ * noneja vé
gesetül a xúnűosső de esek © ssovak akár © kötet mottóiul
io azolßülhQtnümk*
Заintо valamennyien tolulkostimk már as éleiben olyan
váratlan fortulottoi, «dit okkor! ismereteink aló ján neo
tudtunk шсш rárusai« Voanak-o kísértetek? Hiss-e Goldatl
bennük? on* Jégio, újra és újra olcoodálkosunk as diet ál«*
taL produkált ős 30ját személyiségünk által kivetített félétIon egybeeséseken, es emberi lélek .ásd ago ág én, variációinak
végtelenségén«

3*
Be a regény Soldat! ólad* igoedn a XSU osássdi regény
vonalát kővető* Stendhal hatását mutató müvet* As 1964-ben
megjelent iái! о Idősavában ©s Írd lesaögasi, hogy a történelmi
tényeken túl © sseropluk kitalált osemélyok, mégis rengeteg
érdekességet fedésünk fel-ami as Íré életér© utol-mindkét
fésaerelő személyében. A regény bemutatóé a .a# ásásod első
felének Öiasaorsségát /1913*46/, hűen ábrázolja a két város
Torino do Róma életét*
A történet a torinéi ariootokratc családban ssületett
b’olllo Viotti sorsát kiséri végig. A főhős ogéss életét*
minden lépését már . yerekkorátől kesdve a péns határossá
nog. A goséag Sanfront örökség ogyik várományosa /nem о fog
ja megkapni/* jél tanul, jogi egyetemet véges.
A regény első réasében megismerjük a mgypelgáraá® éle
tét, magába sárkésé egoismusét, as oloss társadalom vosetésoro valé teljes képtelenségét, tehotetleneégét.
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in un föllé cocoaoo öl oelesia, ucolöe billió,
vuolo force overe, per bőidet!, la funslono öl vem vonöetta
lo otorlo e őell*unaaltó plu sincere voroo cíii oveva rin»
no. ,oto l*uno о 1*öltre*" /33/
А regény 0I06 tő öze jól felé itett, о goaöaeágl-pelitikei utolOook osorvoöon illeszkednek bele a oooloknény Гошlébe# Solöt-tl h len ébváeolja о picaonti arisztokrácia deka
denciáját» о flottól örökösök dandy srjusát, c:o. bon a feltö
rekvő polgáréŐ£ realltúsokhos sokkol közelebb állé világával*
A »éműik rémben /КеЬс/ о • olltiksl ooc . о , r. vtcotti . ío, yilkoláoa, ős afrikai hcajárat, a második világháboru eseményei nem botnak d&svotlenül a eseroplők jclloaéro,
minie у fü. getIonok életüktől* aillo mindvégig mtifasisstonoí: vallja megát, búr hajlandó volt segalkudai velők« hia or.
: ; . ...
is
altost as unUxNUt ressid
réorséro* A innkásoestálybél OBármaaé Piero valóban hitte,
hogy о foslmus jót tces Oloeeersaégnak, ebben a kérdésben
о két borót sohasem értett о yot*
írónk obbon a regényében nemesek os arioatokráoiát« a
polgürs óuot« Iionen a munkáooostályt iß bemutatja néhány eső
re .>16 jelionén keresztüli Prense, оз Srog kertéss, Piero
ne.,: a jói Vevő őo coaldőjo, különösen apja* а ко , luniote vooutaa keuvoe alkja oc epizódnak*
vovo különösen sein etikus osereplC, oboáéra, bájos,
határozott оaber, о regény egyik levesebb résao Emilio éo
Vovo ke •osolatáne.. bemutatáeo«
Soldat! eddig irt müvei corúbon оа о le • jobbon fölépí
tő it, nyelvi le,:, ío lecasigorubben n».-jkoia ónéit aovo# Ináén
szereplő a saját rétegnyolvét besoéli, a két főhős mellett
rengeteg a terepiét fölvonultató regénybon különöoon két

•* A dlalektusf c pio:rontooe m о го:аоаооео sadlal ot> iiolois. c ..

V

a

.jf

op^e, o rd «i filuesekfsftb», boast-lnok*
.rtokee сэе, ЗДфоШЬИв, hogy Soldat! müveiben ж&ает 6ш
bátron hasénál idecen nyelvű aondetotfat /óntól, frone!©/, de
ocyotlon etdie kiadott müvében sem tolálheto sag aa idé&etek,
ids .on ayolvü noadatok ford it ásó« vagy moyarásata* kbben a
regénybe:: vlooont, о ooglohatésen sok diaiéItália saíJve-róss
alattt © att végén "Gloscario piementes©** ©iísozé alett oaéssetet segíti os olvasót# XddssuBk példaként néhány gyakran Iioos»
unit kifejosóott buta»boitii„ li©»öve; , áui-due-ketti, barbo*
\o-ne : i col# ;ú . c-sio»- о y;v ni, duoset-doicc vt> ic '.önti
borfajta, piölo»ootorio-vondéglC ft oaok-aoltentoweaak , яккп»
solto-aok* Uqü olyan saé, klfejoads fordul aég о 16 a oeövoc»
bon* aaelyek tiostáa untaiéák a fr&aala nyelvvel velő rokon»
óéi..et« oaurtHieeo«»*kiaeuy * ne ir*oero»fesete, méujro-aorire»
Юс..ло. lói 9 afé-o, i’Grc—üslot , travel é-laverare»dol,.>o&nl f sül»
öolo-e,;yoditi, t I tTittfi mlnflin, pirét«ooel»to , u
. j*
báróul»©orolo-. io. iOati vörösbor, ctb*
á »he du© ciitó*’ rooány s morálisan fooaült helysetek»
bon való döntéseket boncolgatja, ugyancsak döntések csóró
©lőtt éli a hésotii évvel később /1967/ megjelenő elbesséléo
adtot, oo "X^-nacoontl dől ioraooiallo" fusoore.;! ^c, akinek
saját lelkllsuerotével kell m, uiaíionie9 ol kell döntenie*
likőr holyoa о törvényt aindeaáron végrehajtani, síkor Helye
sebb g felelősöd, ot vállalva a bűnöst coupon ön. ш,: ;a itélőbirajává tenni*
4*

jjaggffifeL&fl ЩЩ&ЯШ

A köböt 19 elbooeóléoét uigi Amoudi rendőr oltissttel
mesélteti Írónk, о novo.Hók minapiké valódi, de régen le»
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- 5$ őrtőkét bűneinek Со erényeinek arány a mutatóé mec*
В kötet áolontéoécőt Walter «eure о következőképpen
lűtjei

"Cool io oototo il re porto fro i duo narrátort odo platt
[cici Amo’uöi • ario Soldat!] e aosiailabili a! contenpo
ontro l*unlco о univoeo eoheoa del косого del racoontaro, 11
aucccdorol úello naxrasionl oi alar a fine a coinvol; ore fm>
oenti di paoaüi^io о filtrcsioni Colic vite oho force earebbero cfu..x.ito спело ad ш attento fű volle ta« ZI mutató e piu
aincolore rapport* fro diaries© о real tó doqualifioa l*cnfrei di quactd pagine, in qualcho oooo perfekte per equilibrio e dMMi||ifl éell*opiooüiciic Cecil oveuti, potenaiendo
irtveee il temo di fond о ooldoUemo della *ft*xente een Holte
Cell*coletore* eeaplicotc continue, .cute del nootri atecol
dubbi о dalle noetro anion! autopunitlvo** /34/
lsek a bUnticyi történőtök fcéccitik olé ас 1РТ--—bon
mo polend " .*0 tore** oiraU récéiét* amelyben osintén a krimi
oackücoivol ód fordulataival él ú asops«*

5«

zteüteESL

Soldat! présedére éollensé osinte valamennyi vonóét
mctaléljuk ebben е re£űnpbor;* A ssoreplők kettős élete* voléoöcoc őni'ik mogiamotóietetlenaéee, as ogyaée kösütti ко,.*
caolat teremtés lehetőtlenséce* с aonok'ilée, ellentét 0 hayaaénySrsó Torino ее. a ocobocoo udsaa kösött* az elhibésott
novoléo fcüvetkosaényci, minces noctolélheté ebben a miiben*
lint korábbi alvóiban ia cyakori volt* uö^q ao Íré ic osoroplője 0 történetnek* biccen 6 tclülkoaifc 2&00 . alohiarrival,
S oéénl coki oseropot egy filmben, i^y lemérdUk uoc egykori

- 57 barátja álotÓnok alakulását* bobon a ю:.labetóaon borfaluit,
ssüvevónyoe rocónyben is follolhetők о pssickolócloí iarlnik
vonásai*
A repülőtéri váréban aoGpillent as Író ejy loaorőa az*
©ot, csak liésCbto Jut oesábo, hogy ogy ionért osinóoarál von
ősé* Rónában sétálva no keresi rág! kedvco tőrssholyót о
Döclött -lutyát ős aeL rohanják os enlókek, tübbek kösütt tőq1
Jó barátja lo onlókoaotába villan, a rokonesonves éa ooolla**
nos, de fel'loteanok ás osivtolonne: tartott .яво olehiorrl,
akiről Írónk tucjs csak inasán, oily on ünaotlenul secitotto
őt ki о, у alkalommal net::./ bsaaoceel, viosonsáat non várva*
Vajon űl~Q oág? Jó osinóas volt, Igaal sikerolt aludig сошос,
ravaos dinlo joták, alattomos tonóosadók, híúoc$ ke yotlen bá
násuk ©la ^itÚGQ.ior ártó ol* Xiojtóeo milat lanul t ókó latos
volt* A boncosfila nojjelonáse után asinto kiaárőloe filraosoropokot vállalt*
•leönt knso olehiorrl шэ tudta гэо оlovon!toni ast о figurát,
о lolyikbon na ; volt ОСУ ©6©G cinisauc#0 /35/
Kioiialiou, attexnleh» louoliot, '.oooo gróf voltok lechiresabb alakításai, óo ainthocy a asinpodoc-vaosnon általi bon
fordítva áll a helyset, aint a valóságban« Knso lo olyan azo*
ropekbon nyújtott kitűnő alakítást, okol olyan figurát kel-»
lőtt mjaseoély ásítania, ш11ув» ö sokason volt ez ólotbon»
"alakítása non óléira,} si tükür".
holdat! aindan rokonasonvóvel az Sro^odw, oásodronga
oolnóos oldalán áll, olohlorrl alakjában 6a alakjával ©;:y
kicsit Unaagát vádi, Uamgát fonaálja ne,.* Hasonlót taposstál tinik iloxry óo cigi /maudi aogfomáftáaátkál#
A sors, a véletlen vkjg kossá, bogy a kát barát talál*»
kosik a asállodában, hns© olaooáli, ollyan nagy bajban van,
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segítőét го# aunkáre# о seredre van ааШюбве» nort családját
a tolj os oladéoodáo fenyegeti ideio főije she tot Ion osonvedélye alatt# лхшо caoretto a foleaégéi# aftadig roaeotecct dől#*
mosott, no. .,7 eine ont ölő tudjon tereotonif mire osakoéce
von, a oaoro: ooojátókbon osonben raindon vo,yoauk eluosott#
Bbben о regényben io, aint korábbon as "XI verő SiXvoоtri"-bon, и yonant о történetet kőt оIlontőtoo nésépon&bél
látjuk# Snao és éieia saonasöcűből# toraőosotooon a&afikatton
elhallgatnak néhány őket asaoély csorint érintő oooaőnyt*
A Cannes-*! Filafoastiválon boldati tolálkosifc áicky
ávjgentávol# Ваао barátjával "gyűlölködő# harc
volt, ii.it .inööaki# aki felsőbb aét :i őraőoboa csoared** /%/
A tolálkoaáo őo kicky furcsa vioolfeodéao felkölti oa Íré
őrüokl jfiéoőt oo Ю,..látogatJa aiöhlorridket# de coo.: Halát
találja otthon# á feiooőo olboaaélésdből öeosoáll a kép,
Jnao is aicio is egymásról aoa tudva ssaroláai ügyekbe ко-*
verődtek# tinso a osobalanyorra, lioio о oooronooo.játékra
költött hatalmas ooosoceket# már о hősüket is jelsólogfe 1ooUnnol terhelté* иве* hioia játoaott# inao pedig tudatosan#
vüjs akaratlanul# do kimosta a folosdcét#
"Швдо bőg moot is as ősi polcári novolőo ollen lésedt# még
mindig clutooitóttá as anyai tekintélyt$ aat a r%esméjéi#
hogy a cooléd# akit nem scoretott# oaak kiránt# о ssemo lát
tára mogaldssa »iolót, okit yöngödoa oserctott# i on hocosu
idol,; bólogatott boeosunak lőhetett fölfogni*" /3?/
A bánban о a seropok telj oson fölöséről cito л# о oaobolányt шее ajándékodra! halmosta el# kicio odéaa volt# igy
о lány őst tett# omit atari. As előállt Helyseitől osonvedcit Hole# de saenvoóett Bnao is* Ciovouna dietjáradékot
Is :! a.rart oci ami naóből*
\^Ú3ffl4te
V

® \|
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i*nae éppen prébafeltétolen von Hónában, eaikor »icio el
tűnik# elővenne autéjo saokedékba suhant, a lőa& raejielt»
Heia Qül^ е!1ш: у to as oreságot# "Л. t'Jrtűnt? Véletlen bab
osat?
•Tiea Mosen, bogy megtette tolna, araitól gondolatban осу
:,)illonotro ae. cyanuoitottak# lo, 1ш oo tette is, csakis én
vocals c hibás*" - aendja 3nse /3 •/ Méláról,
A searolé dscente lép asinre, oki állítólag Glevonna
vuleg nye volt, ncu.ko, arintjQ e hasat éo ладо ocomoru, kilátás talon Л1е to ssol^.ai kUruloóayek hősé kén oser$U#
" linden c Aor aißdig egy kieait os In'as is# Шелеоак e esiadesnehf honén néha süné on eoberi lényaofc képzelődnie hell
o. у kieait, hegy oloteanoi éresse ragi-t# iUnden képselCdóobca ton volixii igeseág# Л képeelódés к©;:: vcloni tákuun, non
cjyeserK hasú-sági kiliöaben sálért télosstja as őribe? as egpfc
besagest us stem о adeltet«
. Hadig, mér oson a fcöglött &ftydben töltött ©Jósakéban
is ércstom, hogy as un osegény baráton oélyaégeaen Őasinto
оober, edle éppenoó, .col képmutató pácánál: tartatták#
nso es eclékesetében üoot’inöoon Ar, ontáhos tároltatta
Glove* Hét, Gabriellát, l«iolát, elüssUr Ar untát ké -selte
s30£-a elé, asutón c három nét# Ar. ess tál Egy her season óiké seit szerelem utolsó г$?оао, c aoot raór a téged lemondás, g
normális életre 1, a osorelcmrul, о csakis képzeletbeli ölöt
és ősérőlш ijedtéért I i:nso( ©mikor osinte önkit ülő tbcn tolt,
est képscltc, hegy feleségétől egy‘Itt Clotenne eoclódjc.
-Hlyen csellé ember, о fokoaotoeort ódáit Jutott, Но/,у clctterabon, öntudatlanul, to... у le bűnös eaáadékke? gyilkosságot
okosott# Addig kinoato Hóiét, mig as ocssony el non vooslte te Jósán öcséti ckircoak t iotonno, ve..у Gabriella eseté-

- бо bon по, folaükozQtt rule# hogy Idole onbcri lény | ooalsöcső
toito cdndhároi»kat9 ké рас letbea kisajátította* képadóiból!
lénnyé Ibttiteltl át Amt* /39/ ♦ to jellemei I
ti Basát
60 oon folnonteni» een pedig elítélni aon tutija*
Ul q bünüs? id as dides©t? hioia ve у ;:.;nse? kinao segküvotoito Maidtól* begy mondjon le e .carrierjóról* шз ©оgedte dolgosai, vajon hires selnéesné lett volna beide9
vajon lemondott volna-e a asorencaojétékrélf hnso mindig
sokat dolgosott* de csokrom megölést© idolét* pedig sacrotte
úti küloeönCaen iiakretotted orpnáo életét* holyrohoahotatlenul* do os ndndkottéjiik erkölcsi bugásét eredményest© •
hoo snot coűíi o soorolá, j ©Mentolon Hlolsy Argento hús
a történtedéi* ű о ielciferrltól hiénáit pénsbil nagyvilági
élő tot él és . nso jótevőjének képében tctecoler.*
A regényről helotísosott sokféle véleményt 9 eokssor el
lentmond cos megállapításokat A* couroni találó soraival lő
hetne jellemosni és ösceefoglelnit
"So ci é ioeito un arodossot oi oono tutit fii elcnontl
or falllre Ш2 romance* Lóidatt rioooe tnvooe a ©ampler© 11
oirooolo dl oootruirlo a, репа al dl qua dől äroddo gioco
deli * Intelll, .onsa •" /40/
íis a kisregény 9 aalt .orlo Soldat! ©,.jyiis le,. eklektikus
aebb qlkotdeónak Ítél a kritika* nagycseréén ábrásalja о
hétféle Ölaonorootfeoi* Kéme éo Sorlno ösoaehsoonlitdea* es
államapparátus intrikál9 a filmeseit villának be..mtatáöa* о
soli ÍSeMlatraj si utalás a *Üi due ©itta" regényt idési9 a
"i,*attore"-»boa aeoaban sokkal bonyolultabb a asorepluk pasi»
ehilwme* a kötet lógna, у óbb erénye lend Hetében 9 as érdokos
őo inga! iaa opiöédokben rejlik*
A Cmpiello ölj őo regény után e,Ly évvel* 19?l-bonf q to
rinói Íré an utolsó tls éo novella termését öncsőfogé uiadvdmnyal jelenthősik*
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A novelise kötőt оIdősavát as Írd mindjárt о oiavu»
losstás mgysrésarával к©adit Cooore öérbolimk a »Medri«*
coli ar l*isverao" oiaü atötoőt toktatotto példának*
A letétben • äO;.;Jolent novelládat Soldeti időrendi sor
rendbe»* do vloosafelá haladva gyűjtött* ©ookorbe* Így as
oXsj slbeoséldo /Ьо ás© Mellesül/ 1970 aaoptooborábsn Írédott* ©le аз utolad 1950 ©ároiusáben* A kötetben osoroplő
utolad tisonhároa novella korábbon ©ár
alant nyöntetásboa о "Dtori© dl opottri" kötetben* Боек кОз“! о locktválábbök о »bű palló da tomis", о ”Lfultimo torinooe"» a R!»*c8*аао1оюа% as »I pacsi süllő neve"* аз »11 te potto dl
folpa»* о ”i li оtIvóiétti grigi о aeri" óo о »öpooohl о
epet tri» olsfd darabok*
A novellák táncukat tekintve Igoи változatosak, mhos
lenne díset valamilyen rendszerbe foglalni* A helysein loo;_yakrebbcm forlno» Eéao* :iilándf a toldatának olу kedves
városok* Cyakran ir odbori епееа4с©кгб1# as о:Лог előtt
állá váXasetdeokrál, as ftvocság problónaÍr ’1, c cesdo';oácrál, ioaót оХоЬш^шшшк a films dlnányek* a családi diet
válságos pillanatai* a osoretet* a csőrei©© do о barátság
kórtkkío* A kötet illusstráláoáro néhány novellát választót«*
te© a lo. ^clle. .osbbok köattl*
As «I duo c.irurchi" ciaü novella kőt orvos scerepl^Je*
latcovioh ős Conüußßi kösött tenor ssüvédik barátság* A sebé*
osot ©ellett olndkettaáÜknek volt még agy nagy cserei©©t a
tenger* íioáúorvookdnt beadták pályafutásukat« ssoládjuu alatt
aeonbaa lemondtak osonvodályÜkről* Condu sl helysete гоабяуtélén* fslseáce teljesen uegváltosott* rettenőtocon eüiicott*
roppant kellő silón hangja lett, о fárfi diete pokollá váltoastt* Úgy ho..’SQ о sora* код Condusal feXeaágót* ..oterinát

«* б£ —

netten! keil» ев aeoeony bár ш soorotl .ntoorlehot, négie
rejooskodil: hossd, ho^y 5 végeeee о sUtétet*
Sebes eeitudoiő áll ei5i ЯшШнШI tMM orte«, tM»
lelje о feladatot» ha üstorino életben marod, Cendu ei to
vábbra is yötruűik ©4j? roses héaaesőebaa, ho аса sikerül
laejneetenl» Coaduoei ssabod loos, de о aUtdtet XQt^Qbb ba
rátja v." ,cate I atoovteh, int orvos nem válssstímt, jladont
oo<j kell tennie as ооосоц* fe2c^42?uléoa órf!©»aSbea, mint be
rat oeoobo. s cratae segíteni*
Ceadueel tudja, hegy 5 cock vooates lohetf bártaelyi.i
hely cot áll io old, tűdet ©lőtt aőoio гообпуМШК
Jobb
secoldóéban* A altot elkerül, ainden marod о róglben*
Az oribori méXtó&ác, ejy núsiis no .r^iivómlilodt tepees*
tálául: c:j "II toooo f Lnale*«baa» Jeen bafreri qs с у kor hi
res, de elaoegánpedett conto volt tdrooedgóval minden asálat
aöGOüökltve ól оsörény otthonában, ia/ drei сю,; aóltóedcóti
1даошк ülthsvo tor ki о látogatók ©101»
n*•.non tonto la o<x diafaaiemo dl troroi in in anno, quanto
le ;-;ioio dl un veoahio aha, rima dl лőrire, ere riuocito
a non ©soar© piu öq otoooo," /41/
Vißssßtdr tehát о plrondellól tóaa, «Alt | .)ben
Jötte ügyvéd, Harry ieatslna, < да tevő üilvootri a lökj пак
joegfesmáldookor 1. ttun:«
íéa-oáo mádon, de mindhárom oost fcüvetfceaJ novellában
о ssoroloa а marató rugó. a "i*e lacrioo űi Babba Hátaié®
fuhoee rettdngrtelesül ssserelaee tildába, о .jyüayör l, cl© hűtlen
lányba, aki fcóeább eL.y gaaúac producer oldalán példán fele*
tső^cő őo cool deny ár* válik* A pdno, a geedaaeág no* .tette
őst, mire о csóróién nem volt kúpos.
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Ай **11 őlfotto* filaroaáesö vuoreplöje» Jacques, mm éxzL
461 isfíát oa irtalllgone, reeioaéliG, аи.»1у, oo,jbisaütó őo
őt .sorct6 falasévá oldalán, .Qiiiii oaesvtöjo föl пел hivá*
fijyelBőt аз оосорцу оq; hibájára,
Xrid© oo 6arlo bolöo...
élnének, be- os 6lot ш
esolsltotto volna el okot «tárádat élt a fdnj os nos .-ban öolcosifc, ritkán t"d coal; hosoláto ,atni, Irtre t'irotooon vőrjo
kü

1»:

lovai a

-eáeti сне c 5

vitet
..rdekco történetei; inéc аз *In fon&o a cm portané aiXoneeo**, oueXyben e rác1 hásek, aJoolő^c,: ш,;6гз000 javított
«ovii fel enovút óoldott, m..,y a ”L*avaro” előtt, omlyben
c f lile, ooel-'<y£Bü- őo le. söröseinek legteljesebb no le ötö
sére, hoiolaao öcococot begponünpos © b6cuect©xa6ro# aalt
oslßto ш ic isnert | а «Lo oehoraitoro*** ашХуЪв» a nedven
éves i bronco orelit a hires én caadag Gervaoi eoolfíd kőt ge
nerációját tréfálj© nee őo teosi ossa! tönkre ömsea karri
erjét! volanint о *Ь*leprán’onso* sevoo oolnőosc, old ecy Mrtalon avaeBátyőnefe ел .odve bnlrnmi^
"aővtolon lón:;” fusw
oov Játékába* va у as «Í3m recina* oiail, ahol о osép, fiatal
fölöséé noa képes kitömi о osond со polgári ölet kórétól
Шй Elf non ra jtája тс о filmesek által fölkínált lehetősé
get*
”♦•«10 vita velő la рош dl оасог© vicouta?” /42/ -toosi fel
a kérdőét irénk.
А рштШятмт hajlamos t
vöt io Sötét
csínokkal fos ti, e;> csrábort toroőesot ismeretéből kiindulva
OS odborlaéí” JüvéJét ma e j? |»onötolestíbb, esőbb világ kó
péban láttatja, honon e vilájiéboru rémségei fölé törté
folyamatban* sok о dondolatofc jutnak ktfojeséer© os ünélotrojst iróoofc utón, 1974-bon ^aogjelenő rocécyébon, о nh®
отгйЫоп-Ъж*
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xxi. c.

"In OQBMlttU oelus
In Juvontute Jugua*
/Lo cooroldo/

ШЫЖ
*a utolsó ővtioodbon a napXóirds collett ol^on no;,i?~
oseríS rG.:;<5ir;Oiíot alkotott SoXdett, aint a *Lo QaorGldo",Q
"La a, 030 a icriooijc” uo о wX.finctonŐio** volonint m Jelentete t hét novdluo. Jätetet, os os idussal: as Шва író o.; yl&
lorteraóisoa^ebb liorosGiio volt.

A aU uj aüfaj lorio XoXíoti alkotásainak oortToan. ЗДФ»
osrJr kutatja о j ívűt, oá olvasó eaioneo-fXetian ra&dnpt tart
о kesóben# «korábbon 1934-ben Jelent mc hcoonló aüvo, о *M
verito óul oooo :0 ,teís elad re..
amidet ebbe c seíöl
ridbo lehetne sorolni« os csépié inkább fmtosstilswe# osíbv
reallato, aintooa tudósadigoo-ffantoostikuo alkotás.
-ч1г о hdroa mottóként osol£Űld Időset la sejteti, hogy
valuai alaatikus, álmbon lezajlott tűrt netr ;:X loss оаб«
"Vocoao continue esporiomsa ao Xg nootr©
icaortalitod о ne le dlvinos Icai do’nootri
Qojaí, lo qucli Qcacre non potrebbono so
in női oXeuna parte iuaortale non foooe."
/Convivio, IX, VIII, 13/
«Ce qui ao novro, cfooti X. la főroeltó ьос hocisoo}
2. lo ©onvlnction quo пош оХХош entror йот шзе
ого et
- . <n coro utilitairo, oilitaire,
teőriooin et oatholiqual trös catholiquc!
Уош vermel
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do pertutto« In Italics, oento, о oolti aloi aaiei aontono
0, ...... 1 Ci o; u .c .. to#" i 13/
As etoahéboru után c tilát. orca alapvetően mcvdltoaott*
ísot no, yhatoloa uralja a föléet, amelyeket egy nukleárisan
osennyosott adna /Ши/ válását el о,-.ynástél« á áiaoo OXqööoraságot lsét rúosro ssokltotta, Bába о aaennyoaett sünében
van« őiat&ót na^íiatoloo vese tői tudják, kegy oár пош ólét*
veeaélyeaett a terület* titokban k& coolatot tartanak о ■ а'сesi, áa osigorum. áraik a "Jiatúrt" almlkét oldalon, tilos о
terület Qogkttsolltáse isi a osobdly oejesegőir© mű&oa béntotón Via 9 As ássak! ráca onovjot-o. »oriűci fennhat-fed, alatt
áll, kot ormi térvények őo osigor van ólotb
mindent ős cosooardeéc és о teeittlke oaobályos /ötati Uniti oooialioti tlel
Hord/*

A fóhőe Ooldati-Tollar Lni farosán őrzi m ;át ebben a
vildjben, őt mindenki icuori, 6 vissont non tud semmit a
saját, ve у is fellarini életéről, seo pedig о külvilágban
elfő .adott normákról« Fia segítségével, akit ssintén okkor
ionor »g# ás о у oross vesetd jóvoltából - akitől mekapje
a corosett oaom dot ** rengeteg infornáciéhos Jut» Sollorinine; oár a potion célja van cou dn* átjutni a Séli állódba,
Mptitfbm* hissen ott ál üarloXiim, ее egytlea nő# akit ige
nén oaorotott ás okiheo oéltd eg ü$on hatályos értékű aján
dék« A footá iiiaa benne, hogy аз ékszer felboosülhetetlon
értékű /velójtíbsn csupán másolat/, ha nem ij Immc, soha»
ooo fogott volna bele ebbe о kockásaié© vűllclkeadoba* I iá
val o; yiltt u у döntőnek, aint fostok könnyebben eljuthatnak
a kinca ktísolcbo éo mogkiaérlik аз átjutüst# Sérvük sikerül,
iollorini segítséggel eljut ariollnéhoa, fia pedig a til
tott aénébon maróé, feleségül vett e:.y ott élő elsénylényt*
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A3 1977-ben kiadott ro.- ény saintere, nint a "Lo a croldo** -é is, As i^osttlt rlloioi; ős lse sorosát;* A fossaroplf> öoardo ioluooi 6a felesé/,e ödith, valoalnt baritaf4Ok Anno körül bonyolódik a történet* Soldat! .’«doardévol,
vagyis e y«a ssóa ela-5 asomól^boa loséli- eséltetl as esoaónj/oket*
re éay oéroa idősíkban jótcaódikt os aloes aeór шзйou, os pesölt «Ila юкЪап letelepedett férfi foleoégo ha
lála utón eolőksslk viööso hóna. cégükre ós as unt ш0о1 só
hossnu aserelo re* Írónk gyakran váltogatja о jelent éo о
• Alltöt, .1 5- OOl£ ОРТО - lüSOÜZitépbé 1 ÓH 0003« О történet#
u&Qorüo éa ,,4ith* bér kölcsönösen esőre ti Ik e/yaást,
neheson jutna., el a háoeoeógie# *41 th döntőjét végül le, jobb barátnője, Anna, testvérével» Vöolavval kötött bánás
áén« hotaroraa геи* A aó®$ listai együtt utasig náonutrc
Velencébe* Edith rajon,, óolt, сгед:ette barátnőjét# batórosott
о yéaiaé\,o ellenére is péluehónt állt előtte# ..éta. eres örii. ioi töltötte al as о tudat, ю, i; Anno éc Vselav üseaehásasod ott# hissen dndkattéj ükét na, gon unoretto, testvérét
pedig féltette ho.'iosooxuólin hajlamai ilcttt miéit©» о hósoüoóc rendbehoesa Vaclav életét*
а

.iülönöo volt 03 Q néssut ÍO, ÖÜOOPÜÖ é© АШШ ISÖSÖtt
.. .
o/yozóo történigt elvileg és * látoaet sserint
a két pór kösöoen viooli аз anyagi tőrbekot, bdoardo osonbon Annával asgegyselk» hogy 3 fisét! о esdalékat /о két
testvér ne i tud a dolo; rél/# Kesoalé helyset áll elő ebben
a regén‘ bon is# ..int °A asinéss^-ben» ahol eldhlorrl fele
sége tudta nélkül adott nagyobb beesegokst о ssobalánénak*
doordo koedottdl fogva аса osiayetisált Annával, noa
szerette, heg: ödith annyira rsjoiJc, érte, valaal asoeben
vonsott« ok о» a nóhös, oki ma totorett neki* Xgasén cook
ödithet cnerotto*

- 6$ Bdoerdo dúcom®ja haldoklik, heoameniiek tehát Gloos©roadobai dlthet me kodvéli c qceléd# л feleség azonban
tanul, ma filthst ho&azobb időt itt, a törj c yetiUl látá
si о hivatalos ílyouot# A vártnál m ydbb értékű ür'iksée
lehetővé teesl, Ьвсд? nyerőiét vegyenek, nindóotten «4 ál
lást kapnak, nyugodt élet vár rájuk# Bdosrdo néhány nap
pal előbb tár hasa Amerikába, úgy tervoSi, Annával tölti
est as időt# As elad nap után ráébred, ma tud Edith nélkül
élni# Végre teljeo a boldogságuk, e ..iá©ik pár osonban válik#
Anna uj állása alatt, omi ook utesáaeel jár, épp as 6 vide
óikra óor .1# Így hooosu időt, iát évet tölt g Msükben ven
dégként* ь dith boldog, * ciocrdo ne í öril, hissen ionját fel
merül a óért бог óit válasssen? Váljon el Jaltától ás éljon
Annával? Editbet miycn csórót!, féltékeny rá, Arxáhos £isiiioilac vensédik, do mm féltékeny soíie rá. Jél ismerjük
őst a esitudóiét а «1кг lottere da Capri” récénkből, Harry
Feróira u p onest о kérdést tette Tel megánek*
A balesetet Anna oldja пес, elutesik* ádith permeket
vár, lenét helyreáll a béke, örökre •••
А osorolni hároaasöt téaét sok Írd feldolgozta már, do
bovoGon eleoestőfc olyen na^yeaerien, olyan romok pecioholéclel ársávéi a esereplák jellemét, mint a torinál Írd# A
regény befejősé sorai bűén tükrüsik e főhős vívódásait#
"Con gli oochi fiooi au un libro oporto, ni dicovo ©ho non
ooiatevö el ooado oreaturo plu sincere dl dith# В non sei
ende le ouo bugle, na proprio por le sue bucié* re ooel
pronto о oooi brevo о mentire proprio pereké erő sincere#
bal non eroécva nolle porol©* női oernt* Crcdeva oolo nelle
roalte del sentiment!, о i sent iménti* second о lei, ша evovono bioGl no dl ooraunicesioM* onsl, non potevano о quint1
non öovevőm esetre osprecci, quelmqu© espveeeloae erő fo-

<*

u : :e У

.

: ■

. «

«*

г

v-.r

у . .

-- -

•

,

. ■ \

\

or :Ш( Ха oi poioea öoXtoato vivőre« £ Várton© -.-re Issutllo
ovo Ш cUIqCqeqí cq sapeve о no 61 ne e 61 &ша* ,..«<> ovev©
4i doviaoio? По ©oopotteva? v oixii ееазо, ovove lapas-eto ©
oonoocearii, © necll ultiaai teapl ooativa íjualeoe© in rac* ei о
r.'i c • /Uto l' 1»
■ £lv- . Ha г,,.e .» V : >,
vo la
dl в
oosö esi aooüet quoata ре» X®1 «V©
\
ae серое« dl m © dl /ran, potovo finnére dl lL,nor©rlot poteve. raestlro*
-

UjjVÚ.
IV poZlOüO, GÜ Uí. . ,iC, ,r.t
Oho oi úovgc q iniexvoais’e ál us.* сш cos ш eb art о tere*
:)C,UtiöO* . ;ЮЛГС-:. iü cl,,r CiÍT.i©0 «Oft ЦД*£ ííHÜOGiaa*
l’ü qml .nooento ii mlo ricordo, ©cehe m mm pocceti
ot,o crxilf ai GöiJbr© cooi viouuo eta non avr© .iái il e-caccio
cli o£Jr©tsterlt>*
О

Ho vofiduto eufeito 1c оса© di Horkolom, e vivo do. ©Нога
:'Л 4 с- ГГ * ' ГГ. .1 Г,К..; ./V: > . Is Г:ГГ ;1,V„mV«
г V.

.'о

xüt.

vj.ro I

uropo«*4 /44/

л Hót miiek ее aikeroo ree&ty után Hát övvel irőod
ujoob c:rer:V:ai tci/Jn . Vivői Jelestrasikt V ülő öiletta АшШ»

3*

,_váv. * i:,okti

/* к -tét XV -beír tXLajdonkő pen roc'scx ,u Jcirnii:
ne,..# holott i...oöán П őrt аояошЬ m ь. ,;/o©'IXt Hlleaofcról*
Hat biaonyltje as is, bocs elöbsör о «Ho Stoa.;©" Vioeábjoin
jeleni юс eerosetben# 44 óv tolt ol oc «Vmriee priua omor©w
kiadása dte, uosidaletmmti'feon, fölé, Itdcöboa es о шН oéltd
£vlri-rtVoa es i:?3‘>bcu sikert aretott за. íVJomk* <H;ort

- ?x fiatalon 6ü Amerika iránti teljoo ooinpátiável irtó as
*torlcö prino osier©B—t, raost, naivon őv elteltével felióősi о régi icoíivou aaléfcokoti
<*ííaw York» 1© olttá óova oro оtato, 4 от его íuegit© dol~
1*1tolla* !•Italia dl állórat quodúo oncoro его quoai aóolocoontoi dove evevo vieauto lung© tempo oon la oparans©
di divaatare elitedina merlctmoí inflne m его partit©
oooafitto por non tornáról di plu •
/45/
A eia* didié dilotta doolie, nlgli e®r csodálatos esőjátékára utol* ás »Álereaabál” utolsó jelenetében Renate
xnoGÖli lo- jobb barátját Ricooróőt, ráért tévesen est Most,
hogy Aswlia cseretűjo* Riecaxdo még utoljára alénekli» Аеюlie ártatlant
«Móló per coa re» miéi figli
Atkio, ÓXXöttü to***
itt es énekes щ$ teas, aintha e baléi aegakadélyeacá es
utolsó esőtOíi,: kimond éaáb®», te belőjesis
ricoö /46/
la es előadás elevenedik iseg *»40 ioldoti egy álmában,
innen a ciavéloostáo ős a mU témája* búcsú Amerikától*
elkérést oa e^otenet, okol tanított * nagyon т&гйЪ*
toeott a környék, nehoson találjо meg аз оless intősetét,
osobójót ош találja, a hangulat ie megváltozott, oáe © lég
kör, aint aalt itt hagyott«
ás olasz emigránsok köeött azonban újra 1929-ben órestо
magát* á kis etnikai csoportok magukba sárköznek, érzik régi
eaotdoaikat, alig eked ttaSttUk balodé gondolkodású edbor*
éem tudtok 1 asán belliesskotni ős, bár dicsérik Amerikát,
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itékűbb tincwgukat esaratoáfc ossol mocz^ugtotnl, locsolni«
Gyermekeik eolsssor kisebbségi érsétool kUaaködnakt
íegváltosott ao élőt, о diákok lo mások lettok* óin»
donütt oegváltosott, 4Ш0( aneőett embereket lát# pőnst.
Időt qo4 lehet tokoritani о gyoraeoácralt ooeaőlrtel :шбсcol* "no el porda queleoca ohe tőle infl&ltononto dl piu#
lo ricciiosse morale, lo vital!td dl ш lnaostltuibile rapporto иисшо*** /47/
A torinói Író érdeklődése a borok Irént Ismét felőled,
meglátó. ot egy ealifornlsl pincét, ehol ®őg áladig о hocyo*
aányoo módon kősói tik' о bort /Arthur Farmloholll/ óo felölt»
hotétlen délutánt tölt el Louis . nrtininól.
A 73 éves Író őssel о miliővel bucousik fiotila^fl le©*
esübb йв 10i :aerodcaddbb élményétől, Amerikától* ЩЬабеп buceu fájdalmas, koldctlt lo megkísérti о nult, felelevenednek
& VÍCÍ emlékeit, otiluoe mógta friso, pergő, élettel toli«

«•

44 novella pcr-l.rea.tgte

A novellán kötet o korábban kiadott n55 novolie por
1 *inve-rne” analógiájára ho; to о ”44 novella por Xfestöte*
elmet* As 197 -ben m( Jelent nü mintegy tie őv /196 >73/
alkotásait gyűjti csokorba*
”ii*allö1;riQ, X* energia, la vitollte ehe el sprlgloaavenQ
do ocnl quo pagina, non t ovovano trorre ln in/гаг .o* Diooioulovono 11 vacto, 11 mlente, l*orrore tutto novocontooeo
del vuoto e del nlontö” - Írje Giorgio aoosni о kötet be
mutatásakor,
A hoefiscbb-rövidebb novellák coot io negyem váltósa too
témájúak, e,..' rősssük a már tübbocör említett témákat - filn,
ozoraiam, utosás, e :bcri gyengék - eleveníti fel, Soldat!
nyelvezete ebben о kötetben lo csodálatoson acyosevU, könnyed#

- 73 Emotion i£0són uó dologgal találkozhatunk óbban e
rsUbent írónk osoaól^ooon lo áolon van о darabokban# %óos
oudici pályába során, bár nindic /vo ^ le-'.tűbbosttr/ ott
őrostUk a háttérben, aj?titan ritkán vállalkozott о erepló®ret Itt icon*
tetlcyaltük idr os alZzZ fölösötökben is, косу о torinót író le kodvocobb niüfe^o о novo По, о sok kösött о da
rabok küs&tt to roaokalvok találhatók! Duo coni о una
gösset Ш... fontos .х :11ашоо| La tossina cella veri to#
As idóo Író hallatlan lend Hot tel dol^osik nap^óink
ban ia, 1931-ben io lót roGÓnnyel Jelentкоsettt L*Íncondto.

Utolsó ro, ;ősyóvel,a *b*lnoeadio**-val iaaót sikert arat
basájában as iró* A több л Ivóból ionért korét /kodvcnc aet oldás! fonója/ itt io Jolentkooiki о ook asinhelyet, luoci
festő törtónetót a aivóoset, a feotőeset fogja e у be# A
aokoltíolu torinói Író fiatalkori tanulmányi non egy aiivóben felbukkannak! Berry Perkins io aüvóe set történő ttol foclalkosik, Andró 2©llorini óo Gino Petrucoi hlroo fostok, óo
ebben 0 regényében osei’opló Muoei, о tehetséges foot" ос
lsaeretlenségbÓl jut ol а lot nagyobb mocbeasülóslg*
A roeóny narrátora, Vitaliano Sorsi эбгоВк vásárolj о
meg о "I*»inco:adlo” cimti kópét barátnál ónok náosajándókba,
Így iosicrkoűik meg lucoivol /osac I о ionico omriellóval/ óo
válnak barátokká«
A fostó Óa Sorsi aórnök косое ioaeróoe, a mfivóeoettörtónóos óo újságíró larlnoni, a honod lk Jolontóo férfi cnoroplu a a'ibon« ő nesóli ucciról, nilyen into Ili еш, пвдsserü ember# Gasdag tricosti Caoládból ©sérmasott, omic
1

- 74 osUloi éltek dogéibatéai gondjai eohoooa voltak« ..looasikua tanulaényokat folytatott# majd a ;rera egyetemen végsett« Franciául# néoctul# aszóiul kitttooon bossél, boutás
ta az egéos világot, éo megragad te as alkalmat# hogy utosáaal alatt ainűen Jolontda nüvéasoti ölkotáot mogtokintsen, lo. у on as antik, vagy побега,
tudása innen
erőd# non tudja asanban haasnooitani, mert félrehnsédé
tiuo# £9(0011 a щilvénocoágot• Vc> í/ono elfogyott, Hon
do . énstclenoé el küoskbdlki ook ööesotUfiéoe von omlott
barátnőjével# loroandával»
:iucci képeit nonlgon váoárolják# mert novo m&ß non
ionértI a footéasetet érté óe jdl iomaré mérnék asonben
látja, a "L’inoondio" яелеквги
"C»o# ncll*opera di un verő pittore# quelooea oho non finioce mai di obalordimi# tnquletomi# aasilleml# eaaltemi« Fiu ei ponoo# e пюпо ne vongo а евро* Juo go# in
tutti gli ertieti o*e qualcoo© di divine* Sei pittore efe,
onoho# qnaloooa di diabolico«
;;i pittore 0 11 oolo, tra tutti gli artioti, a ore ere
opera ebe ha, cool con»o eppono finit©# na valóra oonmoroioloi о © croorlc pratloanonte dal niento peröhé il
ooűto dollo matéria dl oui ei coapone о ninioo in repporto
a quol valor©, XI pittore fobbrica con lo proprio nanl un
eggetto unico ehe vclc per oe otoooo, per сош e etető febbrioeto# e ehe puo venire venduto# eoapreto, pocoar© di
пало in папе, соло quolunquo oi etto oon moroiebllo piu о
пюпо presiooo," /40/
A feotű hatalmoa üoesogot kár a kó ért# Zorsi asonban
adr пш tud őa nem la akar lemondani a képrőlt oegveoai,
Évek oulnek ol, mire a két férfi lesét ialálkosik, uoci

* V; -

kereste fal m mérnököt* атш&&,ёвЪ ajánl» m Штт® fest
ményét aloőná 2őrsinek* a kőpoi* eladását, publlkJJUjeüt,
kiállítását iarlnool Intésnél 6 peáig i Ьза X/ néhány évre
Afrikába utasán /scoretne oege&ábaaulni faamanúátál/# ©sért
tan ssUkségo © ПОД’ ttsasagra* uossi follonori о над leketőségot, ét káváát§ von-*© Jog* esuluaja talonét agy looerétién festő képeibe fektetni« báróidén tehetséges is. as
illető#
Végül létrejön © osorsátído ás Sorsi élete legsaebb
napját áll át, amikor magaésheti о nimtegy negyven ráesőn»
bői állő gyűjteményt* A festő boldogon utosik ol* időnként
Ír borátalaok* sürgeti arinonit, hagy ißyekesce» о képek
éledésével* a kritikus azonban non toos lépéseket* Шее!
gyönyörű tájakon utaalk, rengeteget Aolcoalk« boldog*
Bgy oissaioaérius Us Sis eltévedt ős féléves kéoéasöl
érkesett leveléből értesülnek a osonom hírtől! íucol Songóban'autóbaleset éldocata lőtt* rnrlaenl kétségbe ősik«
felelősnél: őrsi. magát barátja miatt* kevooob et tett őrte,
mint as aecárderaolte volna* os Önvád oaak résabon icon# bi
ssen csaknem elkússült egy teljes kötőt a festő oüvőcsető
ről* csupán publikálnia kell*
somosául a aiivéac világ* Cikkek Jelennek meg oa újsá
gok hasábjain, kiállításokon mutatják bo hueoi müveit* omelyeknek as ár© rohamoson női végre felfed о óik értőkéit,
tehetségét* Fernanda sen marad tótlen, hissen a sok nála
hagyott kép égése vagyont Jelent* Fernanda fia* ЙшЗу lo
í?eegitf? a képek eladásában, © véletlen folytán Jogi vita
térned os egyik festmény hi to léc,...égőt illetően* A ssakőrtői
vélemény és néhány újonnan olbu :uanó kép megerősíti .orinonl a«myüt* ;iueei él* a kritikus magánnyottoaéGo eredmé
nyes! ne találja a halottnak hitt festőt*

\
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lucoi tréfája sikerült$ levelével ^arinoait akarta
oeglcokéetetni* А kösünooc; informálására kerek történetet
tálul ki ö bárt» baráti iueoi feleeégül voosi Fernaaőét 02
Kaliforniába költésnek#
A ro<...éay egyik lagosebb norx onivolójo as igaai barát
ság roiiúitliotct 1вшо,,_ о • Ilyen barátság ftlste *arino»it ón
Sorsit Üuoclhos* ók okkor io bintok 0 foot" se eniülií ásáhon»
amikor aások még nem fedesték fal értékeit» ás nemesek bis»
tok benne» ашаеа segítették ót anyagi Со erkölcsi iűoogatáаик;ш1 о nyugodt munkakörülaéayok klalekitáaában éo a álkor
elérésében* A mérnök teljes egsiostcneiájút tette koeltúra
0 kétséges vállölkosúaórt*
A pénsnek io kösponti esőre? jut a mában» betolass
va yenok cserélnek eaadáti
"XI dare del daaaro il auo poeto in aoeao ai йшхЛ 4oXX*anima» 11 quo peso ooadieieaaate ao non oompre determinant®
sulié asioni uoane» parlandoae eon la precision© с:*о oson
richiede» é il trotto üisíintivo della grande Ишв del roшвдо da Jűlsöo in poi*n - Írje Italo ^alvíno 0 regény bo*
mutatásakor*
A barátság» a uns* 0 eserelea» a miostikua foglalják
ol e mabes о köaponti helyet ás mindest q mondanivalót, va
lamint a aok holyasiai /Afrika államai* üuineo* Congo» dobon,
nigériai .iiláné, Velence» Torino/ a növéssétek* a fastéosot
foglalja najyssoril egységbe* A 75 évse sóidati utolsó regénye
múltán nyerte el os olaos kritika dicséretét*
‘*l#finecnűio c cortorconto un ronoaso ело rendé dal princi. io
alia fine* l*empettativa о la ouriooltb шиша a il aiotero
non vengono mai mono, e queaio vuol dire inaoraaa ebe ci ai
divert©*n /Xtolo Calvino in presentation« dal гошюао/

\
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III* ь.

♦»Tudora, hoes os utasnál vúes q nyuctelanaác do
as állhototloneác tünotoj úo hissen osok о leeoherlbb tulajdonságok* Igen, bevalloa, hoes oz
ólaokoa éo a vágyakon kívül nines osdioor© kie
légülést OG GUI О VdltOSOtOOGÓC és о ssobod fcöl*
tözúa őr velaralt, ho ugyan egyáltalán őr volaai
vala dt." /Jontoigne/

а*я^4» када^ок
^ori
Äs 1968-ben ao. jelent Kötet, aint ahogy о ólat le Jolsi
fíolúöti ősé. dalon Külföldön éo belföldön tett utcsásúbél гае»
riti témáját* äs "Unó ootttaona in uaro" elad leírás egy
tenter! ut története, arait Írónk néhány barátjával együtt
agy vitorláohajé fodőlsotón tett oeg La Sposldből indulva,
éo bejárták a fölösig©t aeXletti kio ősi,Jeteket éo Sorslkát.
^olöoti több helyütt raogenliti mennyire lé telem ősömére as
utasáo, ebben a bcesámoléban <loo sorosáéhoz való orőa kötő«
dőae takrüsodik, hasesserototo osőlol щ
äs "Al vino greco" ciuU Irán ében görügorosáei élményeit
foglalja öcoso ocy borkiállítás ke caán.
Ac "Invemo trl olino” aoreiban Libia elmaradott, éo
о cosdoc olajlelőhelyek foltáráaa utón fellendülésnek In
dult oracóc életkörülnényoit autótJ о bo egy európai hásaopár rövid kölondocúJG oorán topeostalt ólaéayein keresetül.
A kötet feltétlenül legérdekesebb iréae о "Viag lo bre
ve nol pooao del teapo lunco". Ac "II Giomo" hasábjain meg
jelent boosúaolé öoldat! 1966-os BsovJ ottaniéban tett kéthe
tes utjának élményeit noséli el. Iráni: is tagja volt s fii/:-
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aeakemberek ellőtte oloos küldüt tec*, nofc, eoíiritaeként vett
réoat о Moeakvúbm rendeseit filnesoalón*
Падоп oalapatüsuanaá törtje ее oroos népet* r^iXt,
séd ve a emberek* A hivatalon progvm u.pon Idejük nap rócsőt XefOüXeXte, néhány rendesével sikerült baráti карее©letot kialakítani /Alexandrov* teroosiaov, Suísain/* A leiráfi aintíoa oldaláról eucdraik toldat! politikai beállító«teáco« demokratisnueo*
A Simposium©» Jario bolűeti le felesálait* о o'ivőe cet
ről, filmről alkotott vélem; nyét oző ocorlnt idősem*
•Eltomenüo allo inoonpronoioni * mi pere oiie noí dovrcmo
inteneerői raeglio aui torolni {jonoroll ál roalicao, neorooИапмэ* orte, főzne« oontenuto* ©cc* Balaton© film rcoliotici
con aentinenti coavensionoXl о felei* В* invoreanonto«GGiotono file fontáétlott avventuroai* c onche fila dl tip© voatom
соло no fscclono noi ore in Italic* dovo i oootlaenti eono
veri* outontici* uraenl* li9orto non he aei Haiti fisai*
Lfert© о шш ооврмшАгаа iono aaeolute dl foroo о Ad conto«*
auto* Ansi, l’eeaanaa de 11* art о coincide proprio con quests
Identitás con quest© impoooibilita di dietin^uore tro form
e contonuto* loco parolié ooltl ßei raßionamonti olio oono
eteti fetti qui /oooc quendo el © lode to IX cinema iteliono
рог Xa cua tocnico, por le cue ferae* о lo ai c Macimat©
por i ouoi oantenuti* tra cui, primicsioo* l’orotiaoo/ eono
ragjmamantl obaelloti* M oooo pezchd Xa halloas© о шш
realte piu terei# шш roalta ваше raddoppiata о triplleota*
ur.o realto di aeoondo о di torso credo* oha ai tzovo nal
euere etess© della reelta ap perente« L'oeenpio piu ohlaro
о il feaoao quadro di Van Gogh dove e reppraeanteta une
ccdia Xmpa<lieta in unc eteano clocertc* Beaauaa fotocrefia
potrebbo dar© Ui. to tan oenoo dl roalto о
quelle oedia!

'

- 79 Quollo ocdle oontiono □otoriol-nonto in ao stosaa tutto un
noncio di Idee, tutto un paooato о tutto un ovvoniro!" /49/
Aß О, ,<5gS Utloiráo llQHi, Vote lón órsuöils bolüoti osiapátiűje, tioßteleto о osovjet ndp iránt*
A "Vio £Ío olio torra dói öiajonti** lapjain iránit
Grohan Creeno- no! tett nyugat-afrikai kőrútja elevenedik
mc,* Jecutatja oa afrikai oobert, ünnepeltet* néhány volXűsi esertartásukét, ellátogattam: Jekenibe q oioasionáriueoJshoe* donőba, Konendba őo Xeneeaábe a gye. lántín ry ükboa •
&zok 02 álnények a "í^incendio" regényben elevenednek meg
ináét*

2*
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As о1ба6 hütet után kát óvvol megjelenő aü őszintén
utloiriлЗ, ba non is csobdlyöo utiiiünyv, inkább gondolatok,
bonyooáaok üossefíisáeo bvádoroságrál* Aa oroaác a tüiéle**
too osöbaüoág oaimbálunot fejlett ipari orasac, tncyonoc
iokolástatdo van ralnden a sir. ten, lnfjyenea as orvosi őo
klinikai ellátás, HOí Olúott a la r akdrdóo, a nyugdíjasok
álotosinvonalo bistooitott, gyakorlatilag nincs aotrajk*
felvetődik о kérdés, hogyan jutott es as orozüß idáig,
hí a titkuk?
A nultbon - óo erről оокеш baj Ionosok logfoloé késni •
..V Jdoroaóg no «-hatolta volt //.'VX-.CVII* scuset/* cok helyütt
idóai Soldat! a jelenleg is aktuális reneiasüvot, Voltaire
Hiatolrc do Cheri« : 11 /1731/ tt’rtdnelöi ни hájét* őrlé
ssé tosen ebben e fejlett civilinác .lábon la rengeteg ßand,
noháaoog von, például as alkoholisnuo, aoit a klímával,
sárt életadójukkal iHi/yaráshatunk, valaminti
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IX sió ianto pop la ©rduta potense politico, por il
í premia Xmpero conquiaiota do Sarló III о poi ro id cuentо
©übcmdonoto.” /50/
Soldott arqule Child a-erliiai ujsá&irdt idosi, aki
már 1936-ben, "Sweden, the middle тавр* cima munkájában о kö
vethez kot irtó*

шю etető quasi ideale, ehe he roQSlunto Xo aicuressa
sociale, l’eguasliansa ©canmica, la proaporitá, pur»otondo ima domooroaio liberal©«"
Müsden^eaetT© es tőnp, hogy Svddonssác 1814 óta под
viselt háborút, éfl rirXanöor flerpsimd politikái а nyomán
óriási előnyre tett szert Európában*
*### le riválásion® dl ил eottopotere piu importante dal
pátere u-fiolal© asao a Isa^pgroaieesu^oe politika osüveiadgro léptei,o e kormány só ssoolálúesokratákat do as oroság
ipari tomolóaonok 92. -át nyújtó niatoGp tizenöt na у Ineroo
családot.
Lenin is jől ismerte о ovádorosáöi viaaonyoket, hissen
1917-ben 6 is ebben as órásáéban élt, jóslata megalaposott
volt*
"La $venia a un paaaa dove a oesibile ohe il Socialise»,
depó aver fotto lo rivolusiono 0 dopo averla vlnta, oioűo
intorno ellő steoeo tovolo eon 1 rappreocntanti dalia econfitto bor.; hooic allo eeopo dl diaoutere e di ßovomare
й*accordо il passe.» /51/
Soldat! la о a véd "altass" bűvkörébe korul, отек el
lenőre 1: ryc ко sík asooban tástyllacoasn leimi, booutatni о
valós á;ot. Код idősík sokat ау-ад téaán, a filternél hass-
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nált nodasorrel <3lve rávilágít a probltoáre* sok aindent
besautet* de non boooátkocik ráoslctcs elemzésbe#
Beoutatje a svéd órabért* а oaétfcn* kontaktus tövem»
tásro non vállalkosé ела őrt, aki szabadó:n éli о kömyeset
ő& о озокеаок által jaégi* erősön determinált életét#

3.

auaeteLjitLa ШИШЖЖlU»teag..i247^2L4

A napié, bár aegkösoiitéleg hues évet ölel át í oldat!
életéből, főképp as 1956-64 kösöttl időszak törlése# .»lö
dön oogtolálhatá bonne, ami irtokra Jeilemaéi rövidobb-hossозаЬЬ történetek oörü osüvevénye* negjegyeések a körülötte
sajlé világvél* találkozása! © sor károo személyioégelvol*
baaaélgetéeak kort ára irékkal* megjelont müveik sitikul,
kritikák a oainhásrél* a művészettől cSo пел utoloé sorban
a flloQUvdoMttel kapcsolatban, tólékek, útleírások, osoaályeo лоь^ос^зб-аек a оsokasokkal, erkölcsökkel* sporttal,
zenével ka. oaolotbas, stb#
A kötet 16 egységre tagolódik /as éveknek megfelelően/*
minden évet Felice Pilippini roása vosot be# Lássunk néhány
példát illusztrálásult 1949- rineipio d’orrore* 19%-La fól
iái 1960-11 bacio 5 1961-Cinitero dl mooohlne#
A müvet - mint oáv annyiszor - noot ia a barát éo irétárc, 0# Hoventa sorai nyitják meg# A keleseinek по у on véltoséak* II too, fovino, Lelloro, t-onovo, öápoly ne llett Folűati számtalan utazásának ssinterén ;) árunk s Páriáéban* as égyeoült áliánokban* a Goto d* Azúrba* Ferraráber* stb#
As "Un prato dl papovevi* tehát olyan felvegyed* gyoátenőny* amelyet as Íré oér eleve kiadásra osont* tehát lecoiosolt alkotás, amelyből a személyét valutában érintő
dolgok hl álmosnak. A háború után megjelent ШвопХб olasz
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napldnlml üoesohoöonlltvö, Ugo 2 ’regapene q követkesokét
állapitjc meg»
"11 diorio nonco Infot ti űi piölsho voronontc secrete, di
ocatti robbiool, öi verő intolleranso, di quoll© corloo
dl grotteeeo ehe carattcrissa eltri diari del nostro dopoßUQk'so mndolfi in riao piano/» di "erűdolt© mentale"*
quoll© ori.it;о 1 to с!ш» oio pure in torn minora, oi trove cr
osoapio nel "Diario notturno** di rialcmo» u*l ipaaaionsa
c*o* о laibioce eopretutto le riflooeioni di carattore polit loo* ke é unfinpo2ieaofi ebe vlene repreose, ebe non
ooploűe oai in coliéra /Шоп Meofne mai rec, ,iro* uioorne
ouporcro", ocrivo üoldati/* Por Xui *il faooiciso /11 fo*
ocioao déllé ©lesei povero, uci icooll о modi borgheel/ ó
soltento шш roosiono el provincislioao, e pereld encore
provinciolianoS » /52/
A kőt оser©tett várost, iorinót óa Márnát isoát párhusooba 6111tőa sarsőnk*
"lo penaoi ее elé ehe Segarvilla he dotto é verő» e oano
oiouro ehe e voro» vuol dire ehe 11 oomuniemo fe Torino
aicliorc» a© piuttoeto ohe iorino, il cootuae civile di
-orino, di tufcte le eue elesel e cererohie, fa a ^ór&no
oiglloro il comuntoDO# В qulnöi io non com tentoto di divontaro comunlota? caao mai oono tenteto di rldiventaro »»«
/53/
nllontótbo állítja a kőt vároat vallási oson ontbál in*
Kdaa - "cottolioo", Torino • wclons©niota*,i
”21 gteneonlaoe per le Chieee Вюепа, e un'crooie# iascel
é etető oertsftonte gleneeniste, iufctavie аевашю nege one
Peoocol olc un grondlaaioo oorittor© cattolico." /54/
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ütivőben pökrén a sere elnök kortűro Írók# C* hassani,
I • Bucaoti, A* orovia, L* Longanesl éa itfaok* Fülen esők
ről ejt csőt Boluoti, okikét oseoélyeoen iß ioaor, va у
okik о bórától; több frissen ce,;jelent irodalmi alkotást
Is bérautót 9 1* Itölo Calvine» i*e giormetc ál uio serutato
re* As eless irodalom kát tlagyad&a» loaouetto Orocc ás ’Um
berto *8be ©llialáloaésának évfordulójáról meghatóan ©cüőkesik nog, különösen vroco temetése ál nagyon élőnkén emlé
kese tőben*
Iiooes«is ©s ©loss irodaion» liánon na © yotcmoo iroda
lom nagyjai io folbu атшк о la okon, főien о francia őc
au angol Irodaion képviselői /Flaubert, .'roust, kcudeloiro,
i-oo, ockett ős nősök/» akik nollett félidős! fhooao osmt
ős loostojoveakijt is* А гепе ©о а Ши is elmaradhatatlan
ebből as öoasef©eleiéből, osinto as © Mz jelentős filmvi
lág » rendesük felvonulnak előttünk*
As "Un . rate dl p© everl”reageteg» os életből ellesett
kié e iaéöot io tartalmas*

4.

ia. ЁМЖШ

A **Lo apeoohio incline to” időben is, felfogásban is»
megoldásban io mindenképpen folytatása os ‘»Un .roto dl papavori” kötetnek* A mü elmének aagyardaata és о yben ©
mondanivaló, megtalálhatő Kotorta bonghl mottóul osoreplő
ooraibant
***** a occhio della reált« о »
convcrao, la reelta vista
spocchio do un occhio ehe
inciiimrlo quanta oceorre
öcntlnanto dcll*oroH

per
alle
ва
al
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Ebben a kttetten több esi esik politikai kérdésekről,
politikuookró1, mint 02 előző müvében* Ott azt irtás "la po
litico non é taio .forte"* A "Lo speeehio inellnato* első ré
sze az 1965-ben lezajlott koz társasági élne к választásról
szél* Több vezető politikusról is ir a kötetben: le Gauller.l, G« rompidouról, Churcbillról, utóbbit személyesen is
ismerte Soldat!, találkozásuk történetét meséli el*
írónk nagy tisztelője Benedetto ürocénak és munkáinak,
róla szólva felmerül a vallás, a hit kérdései összehasonlít
ja «&nsoni és Шievo hitét Oroce tanaival*
A jelenkor újdonságainak több teret szentel ebben a mü
vében, sokat foglalkozik a fiatalok időtöltés! formáival,
meghallgat egy rock-operct, részt vesz egy beat misén, szól
a Beatles együttesről és Arms trónéról, Gianni . orandir '1 és
az uj táncról, a shake-ről* így idő© irót11 váratlan könnyed
séggel alkalmazkodik az uj helyzetekhez.
A Connes-i Filmfesztivál kapcsán ismét előtérbe kerül
a filmgyártás, rendezés kérdése: Ношаа folanski, Aldo fabrizi, üavattini, P*i.Pasolini, bondarcsuk, mindegyikük kimagas
ló- alkotó, nagyszerű filmekkel jelentkeztek a seregszemlén*
llső alkalommal «.érül fel gazda® ü^gal-i porral foglalkozó
téma Sóidat! müveiben: logliattigrad, FIAT müvek, & Szovjet
unió ős Olaszország közötti ipari együttműködés szép példája*
...ár m "Un prato dl papaveri" cimü naplójában is sokat
beszélt Írónk nyelvi kérdésekről: itt részletesen elemez néh ny dialektust /ii.gt.re, piemontese/ és a helységnevek erede
tével, szépségével foglalkozik.
Felmerül ismét kedvelt témája: az étkezések, eredeti izek kérdései elemzi a francia konyhát, az olasz éttermek
fogásait, italait*

- 85 -

ltalúnos e béri dolgokról szilva beszél a himévrd,
hatalomról, gazdagságról, erkölcsről, jóságról* A kötetet
аз 'ispreeso” hasábjain lezajlott irodalmi vita z-'rja*
A kötet видоon sokrétű, nehéz általános értékelést adni
róla, a sok kritikusi vélemény közül csak e^et emelek, ki,
áaltér Aauro véleményét:
"Anche il Иг^и^До colloquial«, qui piu accentuato ehe nei
rostánál, aiuta ad intendere le regioni di Tondo per le quali
3o dati preme con tantű inaistanza sül pedals della deserittivitá, della atinczia analitica, ai ehe 11 parao&aggio viene
fuori in tutti i auoi contörni, ma anche ln modo che lo serittore etesso emerga con tutta le sua facolta dl bivaleza nell*s~ biguite del rapporte con il reale csterna* ..ucllo che e fu
ori di noi ci peuetra a piacimonto per leaders! poi resti tűire
ai naturale con una cosi suadente insietensa, da favor ire l’kaagine di un Soldati ehe voglia guidare per капо il suo lettore,
fino a trascinarlo totalmente nel suo gioco specular©*" /55/

1.:.. ,г

/1/ America primo a&ore, p*ll.
/2/ UO., p*ll*
/3/ uo#, p.217.
/4/ uo*, p*224*
/5/ uo*, p.17.
/6/ Szabó György, utószó, ói az igazság а . otta ügyben, p.159.
/7/ .rúna Corda ti, Lizionario degli Autori Italian!, Firenze,
1974, p*1261-1202*
/6/ A cena col vommendatore, p.i'ól.
/9/ ?. de Tommaso, L# Soldat! in Letteratura italiana, I contemporanei, III, -iiano, marzorati, 1970, p. 507*
t
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/10/
/11/

Le lettere da Capri, p.39.
uo., p.221.

/12/

Pullini, II rcaianzo Italt©no del dopoguerra, Padova,
ix.arsilio, 197^, p.29^.
La conieoaione, p.lol.
uo,, p.lól,

/IV
/14^

/1‘У

/19/
/20/
/21/
/22/
/23/
/24/
/23/
/26/

‘3* Cillc, Sizícr.aric dalia letteratur© Italians ecntempoianea, II, Firenze, Vallocehi, 1973, p.584.
La confeaaione, p.ld,
uc., p. 128.
P, de Tommaeo, Lettoratúra italian©, Kovecento VI, I
contejporán«i, 31Í acrittori в la culture letter©ria aiUA aocieta italian©, illanó, Larzcrati, 1979,
p. 51ÖC,
I racconti, Ávverten^a, p.3.
Pullini, uo •» p.261.
I racconti, p.6.
uo,, p.31.
uo,, p. 74,
uo,, p,91,
uo., pp. 132-133.
Fullini, uo,, p.283,

/27/
/28/
/29/

uo*, p,293*
uo., p.294.
La Ü.&&3B del ville&gianti, e!6ez5, p.l.

/16/
/17/
А6/

/30/
/31/
/32/
/33/
/34/

uo., Iride, p,38.
uo., I figli a sewla, p.132.
Storie di spettrí, pp. 343-346.
0« Cillo, uo., p.386.
W. Lauro, Invito alia lettura űi toldat!, iliaoo,
kúráié, 1981, p.122.
/33/ A színész, p.26.
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/; /

/37/
/36/
/39/
/40/
/41/
/42/
/43/
/44/
/45/
/46/
/47/
/48/
/49/
/50/
/51/
/52/

UO.I p.í3|•
UO. у p#l*t. •

uo., p. 196.
uo., p.203.
Letture, agoeto-setteshre 2970.
55 no veile per l’invemo, p.57.
uo., p.533.
Lo s&eraldo, p.52.
La apósa emericauat, cep. XII.
Addio diletta ^stelle, p.9.
uo., p.19.
uo., cap. VII.
L*incenoio, pp. 42-43.
iUori, pp. 276-279.
1 diaporati del Ьепеьаеге, p.61.
uo., pp. 34-35.
u. Fragapane, Letteratura italiana, Novecento VI,
, llano, feraorati, 1979, p. 5186.
/55/ Un prato di papaveri, pp.79*60.
/54/ uo., p. 347.
/55/ W. .дauro, uo., p.128.
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romanticioao por divoniro ocrittor© modemo«*’
/Htorlo do11c lotteratura it a Ilona, IX, XI űovcconto, íillanó,
Garssnti, 1969, pp«021-822♦/
A volláa tehát nos tőm, non cél Írói müvéssete bemuta
tásánál, honon oosküs, háttér о lőlek finomsd ,oiaok, apró
resdüléseinek felfedésére, bemutatására*
Iránit állandóan esőmmel tartja a körülötte nej ló vilá
got, mindent aprólékoson mer.fLvq1 óe, he érdokos dolgot ta
pos stel, rögtön megragadja a lehetőséget, hogy feldolgossa,
nórlo élje, loirja# Azonnal reagál a világ eseményeire, ála
don apró nossanot potenciállá téma esóméra« Fantasztikus len
dülő t tol ós lelkesedéssel koros, kutat, tanulmányoz, számár*
a megfigyelés óa megismerés as élőt# ürömöt képtelen e*y ©ól
ra Ösaspontooltani, csórt le nen tartott ki о potion műfajnál«
Több ásás novellájában csirájában mag találjuk aoj rogányöl
nek alapmotívumait, tgy-egy gondolatot több oldalról is meg
közelít* Intellektusa érzékenyen reagál о legkisebb változás
ra la«
Lolkoaodik о vólotion, a Dagadoson iránt* Hlos a véletlen
találkozásokban óa abban, hogy életünket ilyen vóletlonok
eßess aora alakítja, befolyásolja, esetleg gyökorooon megvál
toztatja* Véletlenül találkozik о vonaton volt iskolatársával
/L'onico gesuita/, véletlen, hogy Twinkle ó p Glno Potrttcci
egyik kápát pillantjо meg a kiállításon /La flnostro/, vélcfclen Jone Ca Aldo telálkosáse, de Horry és bora megismerkedése
is, valamint Silvoatri ás Aurora találkozása a vonaton, arai
ból a félreértések ©géss aora követkésik, véletlenül ismer
kedik meg as Író Count Caglionivel óo sorolhatnám a példá
kat üo dati a a Into valamennyi müvéből, sót egy alkotáson bő
iül is több váratlan eseménnyel találkozunk, de a való élet
la produkál hasonló fordulatokat«
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Történeteiben о szerző . júcü is réost váll©!, körülötte
oüröoüdnok as oaemó&yek, -.vakarta oaeropl&le is müveinok*
Többosör mindennapos telólkosáook, kedves borátok adják es
ötletet e^y-egУ tea© felőolgOBásáaos, Így születik meg két
a®, yon Jó novolláo kötete, os isgelooö történeteket tartel»
masó, pergő "I racconti elei aeroociollo0 és a káron remekbe
esabott novellát egybeígyüjtő "А аехш col Co:.imendetoref* kötet*
uüzvetlún élményből csille tett о fantasztikumot kutató "ba
•aa

" ■
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mán, és en © megoldás későbbi müveiben is előfordul, pl* о
"Storle tli opottrl" novelláiban*
Bem neves! meg megát,de © regény olvasásakor osonnál
éosreveossllk a hasonlécágot Peyrani Ügyvéd és ©s Íré között,
Soldat! azonsaitJa megát e szereplővel, Sok rokon Jellemvo
nást műtétnek a **le due oitto* főszereplői is? Itt nem egy fi
gura testesíti meg az Íré személyét, mindkét főhősben télé*»
lünk Solccti fiatalságára utaló legyeket* A már említett
André Sailarini festő ^edlg rario Soldat! személyesen* két
remek regényében e nX»o cmoroldÓ"-bon és a "LfÍacondió,!-bss
a torinói iró visssetér fiatalkora egyik négy szerelméhez,
© művészettörténethez, aeon belül о festészethez,
tftn ou ou egyetlen ifjúkori szenvedélye, ami ©sután
egész életén ót elkíséri* Ugyanilyen mély nyomot hegyé él
mény Írónk asáiaára ©s utazás* len a azé klasszikus értelmé
ben vével nem © megismerés,móo népek életébe való bopillantáo a cóljоI es io, kétségtelenül, do ennél fontosabb a tá
vozás , a váltostatás* A távozás nem feltétlenül Jelent sza
kítást /pl* a múlttal vagy egy adott bollyal/, vagy gyöke
res változtatást, mindössze kitörést a megszokottból, har
cot a beidegeődött aaokáaoh ellen* Többek között ősért uta
zott os к уooült Államokba éo ősért io tért hasa, csért Járt
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tttesik fmsájében is Gyakorta*
árűekos Kérdés os is, hogyan jolcnikeaik Írásaikon ©a
о isoackUléoi, vultoatatáai vá^t Sincs olyan re.- :ényo, aaolyboa valaoilyon faraiban elő no fordulna és gyekor! a kettős
ortoloiábon vott aoasklilé-o s ezt tapasstal^uk vustovo öilvo*
etri ©setében, oki a vll&j aog ma értés© ős oliictülnoooué
betegség© allen mnaköl о bőiéibe* Ugyanoobea о госбяуЪоп
Coy róni - jyvJd is
alkalommal hátrál cog Aurone ólul,
eláss ::r, ali :or so oscsony aét Alno level ált, о férfi irán
ti barétoéc tartotté visssa о ktleeledéetei, másodszor, misót os 00030ny Gér Bonolo f©lesére ősért nonokUl, mert Aurora
ős *j_.y*6d jé anyagi helysötét os- retné kihsosnülnl*
tok olyan cscropiével találkommk osoä&ca о müvekben,
okik .зспокЛлок, very szeretnének elmenekülni e múltban elkö
vetett te N
иг1£инвиЛеуе1» mx 1 I Limesei rd
elül, sint pl* e “Fuga in Frenela* két eeoropléjo, vagy es
‘•«1 peer© deoil orient*9 kése, as "XI flore tto* Angelo ViettiJe# ©ki oszol c lépésével о csoaénpoésbe, о beiéibe taszítja
aeal&ljatf aki.aet szeretőit.
03 о vonás, misze
Főként о
rint szívósén csóré lilék fa 1 e kötött • tévooealalloG 6© táml
áéit őseidül к teleket egy szebedobb életformával, gondtala
nabb életteli €lm Fetruoel /Ьо flneetra/, lias у Perkins
/1»© let tore ög Capri/» Boa© ,c lektorri /1* áttör©/, о "Cio
fiplio" éu a "Concerto* epe hősei, Canduoei orvos oc "I due
oklrurgbl41 elbeszélésben, etb*
Horry Parkin©, *.i3zo elchioiri éc .őuordo Vsluoohi /be
©pose amcrioone/ különleges holy zotet aeonléltotnok, Meson
voléjúbon osorotik feleségüket* A bosszú együtt töltött évok
során ózonban %i, yre kovóobd tudják ©lvioolni egyade ty öncélt,
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csórt io, oort □aguk io valamilyen formában kottán ólotot
ólaek. nincc orу értelmien ositiv со e jyórtelaílen no. ativ
hűe, ш deríthető ki hol kosdódUtt 4a hol vőczO&ott a félre
értések oora, minden cou ón beállitác, a ose..ilólő nósópontJúnek függvénye. . о lí oldat! erény о és osorepluibCX leszűrhető
tmniloécai "Qgmmo út női fa non ©oltanto il benő ш onoho
il mole Ohc puo.w /Lo lottere da Capri, in Storie dcllo
lottoratúra italiom, X3Cf iilono, Uarsanti, 1969, p. 822./
Harry iorkins о "La lottere da Cepri"«ben icp értékeli
ka caolatót Janc-nol»
"üopovo со, da oeol, ciao era aoltanto l’lllitslone col primo
io.aontoi ebe oarebbe о tato aoclio, por lói e рог ne, вора»
rorei, о non voclorci mal piu. .a e*orc in noi uc ccroro coeclcnte. Uno feil:, a dl troefor icire queaoc faloita, c i;o«tc
a nőtte, ln abitueIne* C*orc quasi l*araor* dioperato del
nootro odio." /Lo lettore ta Capri, p«254./
• nco jolcliiorrl oaoretetávol óa önsóaóvel rontotta el
kopeaolatucat* ..'olcsói, о, Unso litváné latira, hivotuoát elhocyta,
tátiénak re kónyosorult, korosaié kellett tehát valami elfoclalteágot, ami lekötit о eserencsejutókban tolulta aor as
Űrt botUltu tevékenységet, ез csatán rabul ejtette, csenvedó ipává vált. Busó mc вал próbálta sagvéltoatatnl Mélát,
tudomásul vöt te a eorofeól mórt csapást 6© osenvodott. . .еу,о1ddat ő is pónsfaló, szobalányokat raeggesdecité őa őssel fele©égét alattomosan kiásó Ügyletükben tolult. Xfcy novhocy el»
siói tóttá volna, honom xséc olmőrceoltetto о holy sötét, ш1
vo.ом a oron gylUsooedfcboa vese tett.
uduardót, aki osép egyetértésben élt feleságóvei, Kdithtol - bár küsben voltak más acpoaolatai lo - pontonon foloaáge
rajongása barátnője, inna iránt tette kívánóéivá« лз életben
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caalédott дш •. ducrdér-ál találj лс0 a boldoge got, a
férj mák *dlth balál© után d3bbon rí9 леяауАго oserotte,
hogy regooskodett felesé* éhes, hiányв ériási .irt лад ott
saljában«
miliő Viotti és аад ssorelne Vevő о küs&ttUk üllő
társadólai különbed, als oa vagy ontalano águk alatt aea lobot-*
tea o-.yaáoéi oiaökettoa ^galkudtak a sorosai éo a oserelcsa
holtait a gondtalan életet bistoslté házasságot váloestottok# Viotti arisotokrota növeléséből kSvetkesott» hocj bis**
toc anyagi feltételek nellett talán ol tudott volna fogadni
egy nunkúecsolidbél nsCmosé Iáiért* Cső alva о eoolCö б© о
fcSxnyeoet előítéleteivels életfámig áréi* osokáseirél osonbon jaég ©serela# kedvéért ©ел tudott loaoaáanl, ne... tudta
vállalni a fokonként elére haladé» esorüolaaaea dolgosé
jogáss sseropét. Cipóra sikerre ée aegbecsüléere áhitosott,
о est esek , lene férődként tudta véghesviani# íeghátrált
tehát a szegénység, о nohésségok előtt» gondtalan életet bis*»
tosltott Dogénaki ollaoerést, ю^Ьооаülést ssorsett, de bol
dog oohasea vált*
teg sell figyelnünk, Soldatl allyen rétegekből» honnan
váloostjo eseroplélt? figurái tulnyooé többsége értelmiségi,
csen belül attráos, kevés о aunkásosstálybél vett csoreplé,
egyáltalán nm9 vagy sül találkommk о vezető rétegből vett
eäberekkele politikusokkal, icesgatékkolt gyárosokkal«
düvéosi 6* JPotruocl» A* feHeriai, iucct /festék/, 13• elohlorrl /ociaées/» Booooldi, 1# /soaéesek/, sok rendesé*
krteloiaégi* c* - otta, felróni /адуédeís/, 0» ilvostri,
M* Viotti /éoguQsok/t Cendusal /orvos/,
.olucchi,
!l* Perkins /tanárok/*
éunküct ?# circuéot /operatőr/, Vevő édesapja /vasutas/,
Crease /kertésa/» aareaeiallo Amaudi, Benolo«
legtöbb csere léje valamilyen fémében keresi helyét

-нв viléjjen* vagy о cselédből;» vegy hivatáséban поз talált©
.два a ©aán-ára ше, felelő életformát* £© űeti psoiehoiéglai
Jellsoformáléaa oordn hőseit faléc mások Jeilc iséaébdl is-*
törteti за, в m hójukba ritkán pillantani: bo, kivételt ké
pe# £• Uotti ás P* álrendst» valamint .cici Amuudi#
юс © férfi űsoreplotettc'l io árnyaltabb a néi ,.p lakok
s©afor:aálásft üoióatinál- Ь sere ti c aási.: nemet* de ш el
fogult# mállóén übráaolj© hibáikat# erdőseiket# &lao iaüvoiben olig-alig IP biatjo ékei* kevés eserep Jut ierlsa
orrénak, mindössze néhány mesést* holott Jetts Ucyvód életé
ben о fényt Jelentette- Parisa nem volt alle 4é enborimerő#
.lotto .;actlg .J,’skarlát lan volt an ußvaridsbon# i .у nem ért
hették meg egymást«
Да első inasán Socclstlr© valid nőalak l№-bcm osületifc
шс# о "bo gisse* vörös" noveUc Doloreaeként# á mép és ki
hívó ssereplóbo irPa.-; .kintien oslnpáttáját beloaUritette*
Л "Le ftnoötro" fwinklo alakja m intellectual mlt
formálj© пег.» ellenpontként pedig két "nagyvilági" óla tét
élé nőalakot láttati Damit os .a -c-olenót- Utóbbi о beesülotesoé. .Colé ;oJlé* és befő yáaolható Jellem példája» cm pe
dig hősei áll Soldat! asépeőcidoóljahosi mo. no* oséfco# tolpraooett teremtés» ©ki ellenáll as élet megpróbáltatásainak
éo gyóotesen káruk kl es boaaeeoapéaokbél* libben a nőalakban
non nohés felismerni a későbbi borothoát# áurorát# Prmát*
Oiovam&t# romosé át# ls о típus s ssiléróan о realitások
talaján állé nő» biotocitoni akarj© családja JSvóJét# Jólé
tót» ö eél érdekében kotapromiasmmokra io hajlandó#
bűé ösinfolt a regényekben óo novellákban osereplő
tloatolelktl» Jóindulatú fiatal nőalakok ábrázolása* kint
amilyen éltiául о *S se dal о apettri" 1.obortájü, a "La due
oitté" Vovo elakja# a "bo amerolöo" algán I
a*
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jorűbbm mevlsagáltuk, komán meríti Dóidat! férfi
szereplőit, nőst о nőalakok elomsooénél Is mc koll ten
nünk úgy most* Érdekes as öossohcooElitús , Мош c nSk
többség® son os értelmiségi bérből .:©srfil kit Vew# bem,
Aurora, romosáé, - dith, Ашо, о lovam®, többségük munkás
/elődé, postás, felosolguXd, osobolánp/«
olotlvcn bevés aüvslt net főméit meg irénki Twinkle 9
Diene, Janó, Laura őa о róluk alkotott kép non túl kedveseit
áltáléban tehetős családok aortal, intelligensek, éraclai
ölet ült aaotíbon bio yonsulyoaatXan«
Soldo ti nőalakjainak többsége or-Sc Jellemmel él aka
rattal попе elkésik, hotárocott őo recionálio Jellemek«
A osoreplok Jellencéa© után est la aog kell viasgálai,
aii^ön ШтШШ Salán es Soldati müveiben cs
e у its loglooyegooebb kérdés* .lár a "ЪяаекОДвек” vizsgálatá
nál említetten о оеаШ egéosénols do cínségének kérdését*
miért bomlik fel о család? .Jiért menekülnek a iiásastérsok
a családi kütolék óléi? dem os бЫиМхбтшйс, sem ©dig a
kölcsönös esőre Inon alapúié hásoouág ma biatositék®. о bol
dog családi életnek# ki tekét a család JüvéJe? írre a kérdésre
a №Lo saemlAo" récétekén kapjuk meg a válását« A Révében
os érselno í teljes eisivároooiása vérhaté, c béseopár non él
feltétlenül o,,p fedél alatt, а пуогшкок tolj oson önáXléon
eservesik élet bot, osüloiimek nincs boloasélésl Joguk о
fiatalok életvitelébe, a novoléo böepontileg, állami Irányí
tással történik« Dóidat! ssocOélstaéőJa о témát illetően
uú у on eoosimlsto« А becyomdsyos családmodell holdéba voin
ai £U getlembb, lasébb emberi boposolatok asövevéinye lép}
sokon a hoaoösomicűLit ©bon találják oog о boldogságot*
A torinál Írd alkotásaiban as általános emberi vonások,
mint féltékenység, barátodé, péaséhség, оsorolom mellett álv, :

\
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landJan érezzük a filozófiai kérdést: ho van Л.jink? Ügy,
aint Harry Per&ins, и а. .пак, nem gondolva a .holnapra; va^y,
aint Smiiio '/iotti, esu. án az anyagi bázis megteremtő sén fá
radozzunk és fut - kalandokat hajszoljunk; vagy, .Lint Mucci,
csapjuk be a világot és a neu, létező álarca mögül szemlél
jük kívülállóként az eseményeket; vagy, meneküljünk, mint
-tóttá az álomvilágba; esetleg Silvestri szerint válasszuk a
hal It, mint egyetlen kiutat? Akkor inkább legyen a példa
Tellerinis haladjunk előre, ha kell, tegyünk kisebb kompro
misszumokat a cél elérése érdekébe..*
meglepően sok helyen találkozunk ooldatinál © halál
különféle formájával* Betegség következtében hal meg a "Pa
dre degli orfani” nyolc éves kisfiúja, értelmetlenül, hiszen,
ha a társadalom megfelelően reag 1 a szegénységre, nyomodra,
ilyen eseteknek neu szabadna bekövetkezniük* Gyógyíthatatlan
betegség ragadja el fiatalon Gustavo üilvestrit és Piero Qirnudot-t: a tudomány ugyan egyre fejlődik, de sok kérdéssel
szemben még ma is tehetetlen az e&ber* A áh* századi fejlődés
mag val hozta a gépek, közlekedési eszközök elterjedését és
ennek következtében számottevően «regnőtt a közlekedési bale
setek száma* Jane repülőgép szerencsétlenség áldozata lett,
Giоvonna és Vivy pedi0 autóbaleset következtében vesztették
életüket* erőszakos halállal ér véget Aailio Viotti pálya
fut sa és Tellarini fia és annak egész családja is így pusz
tul el*
Az imént eoiliteti példák jól mutatják a korunk zaklató tt
ja g bál következő problémákat, egyben üoldati pesszimizmusának
son ...ti» hangot* A halul no... scgdd«*$, ez rs csak menekülés*
A torinói iró nyelvezete kezdettől fogva világos, tiszta,
közérthető. Leginkább rövid terjedelmű íráséiban villantja
meg .jóra és lényegretörő ábrázolósi módszerét, e müvei gyakran
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világról, emberi pengékről* szinte minden alkotását keretbe
foglalja, %z a forma nagyon szigorúan ezerkeestett növeli'kát,
élbe-s éléseket, regényeket eredményez: 1*» verita sül caso *.otta, be lettéi'© da Capri, A cena col Cosa endatore, I racconti
cél maresciallo. A formai tökély csúcsé e "Lo smeraldo" re
gény: a hotelszobában mag ínyosan alkotó és közben a jövőt bej rá főhőst h rom keret szőritja; a bezárt szoba, az álom és,
hogy a jövőből caak külső segítség', Count Cagliani, segítsé
gével térhet vissza, sorsa nem saját kezében van, tehetetlen
a vele végbemenő eseményekkel szemben.
A легс-tes c^bfcazálfcsek soréban külön meg kell említeni
a "krimi" keretet, hiszen az elemzett művek többsége valami
lyen műdön nyomozással van kapcsolatban, ügyérteIma ez m
"I racconti del mareseiallо” növeli!s kötet esetében; de szin
tén nyomozással találják meg „uccit /L*iacendio/, nyomozás
során kerül elő a nagy értékű ékszer a "Lo smeralddw-ban, nyo
moznak' Gino kotta ős Giovanna rejtélyes halála miatt is.
óold&ti sok műfajban alkotott, irt színdarabot, verseket,
regényék©t, napilkat, útleírásokat és számtalan növeliit, mű
vein érződik a filmszakmában eltöltött mintegy harminc év; a
fii^szerkesztés módszereiből merített ötleteket irodalmi al
kotásaiban nagyszerűen alkalmazza. A film relativen rövid idő
tartama miatt megfelelően sűríteni kell a mondanivalót, tehát
nem időzhet sokáig e;y-egy problémán a rendező, rövid idő alatt coll eljutni a téma kifejtéséig. Ízt alkalmazza ir.nk
müveiben, nem magyaráz, csupán jelzi a problémái at, rámutat,
nz olvasó feladata, ho_y értékeljen, elgondolkozzon a mondani
valón. írónk ezt a célt erősen tagolt szöveggel tudja megvá
ljál tani; rengeteg bekezdés, kihagyott helyek jelzik az egyes
események közötti váltóst. Dialógusai rövidek és frappánsak;
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szívesen beszélteti emereplöit saj t dialektusukban /pl,
Freneo, Piero - piemonteoe; filmesek - rcnaneeco/.
Írónk о tiiusa szinte valamennyi kritikus tet&zéeét el
nyerte. ::ea véletlen, hogy G, bassani "poéta gei collocui"nafc nevezi /Le parole prepárate, Torino, linauői, 1966/, P.P.
Pasolini pedig a kivetkeződet Írja:
"La aesoluta "leggeraeza" della scrittura di Gold a ti signifies
Ггaternita. XI súg rapporto con il lettore non é autoritär!©,
u.a ad temen t€ fratemo." /Tempo Illustrate, 29 novembre 1974/
..z a könnyed, egyszerű, közvetlen, egyszersmind musik-'lie stilus jellemzi ir,nk val&oennyi alkotásét. Lássunk egy
pólci. t a "LHncendio" regényből /p.276./, marinoni és Sorai
találkozása:
levő pariarti subito - mi dice affannato*
- Lo so, Mariagrasia mi ha del to • a ♦ Gianni mi ha cet to ehe
sei qua da quattro giomi.
- Capirai auoito ehe non potevo fare diveraamente - continue
lui, e si avvia. - Gone- venutc qui perchó a a a Anuiac o lagjiu
in fondo ai parco, sotto il pergőiato, e meglio. Abbi pazier.za,
mariagrazial si tratta di una cosa ehe riguaroa me sole.
- Parsetterai che »italimo pienöa un eaffét la fatto ua lun
ge viaggio, e stance..
- mai stanca?
- ä, sous stance mi non fa illanta. FerliMo pure aubitc.
.-ariagrasia, oil gentile, por tael due caffé a,I pergolát©.
-la iioglie aoepira a eatra in casa.
ia? - dies c
>1. DarisMi si volta indietro,
sit premie ao ttobraceio, mi atringe il gotai to con forma eou.e

- 99 -

з© tetesse di cadere, e con voce strozzata dice ehe M u с c i
é vivo,
iái fermo:
- ii#hai vieto?

- Con i áléi oochi. Ci siamo parleti, parlati a lungo. Tutto
о ciarc,"
tűből a rövid részletből is azonnal kitűnik, az egész
jelenet lejátszódhatna е0у mai class család hétköznapi beszél
getéseként* »«arinoni régóta vár Soraira, türelmetlen, szeretné
mondanivalóját egy szuszra elmondani• mondatai kurták, beszéde
szaggatott, hiszen пет akarja, hogy fül tanúja legyen valaki a
beszélgetésük nek, nem tud teljesen a lényegre koncentrálni,
közben körte-körbe figyel* egyedül vannak-eT Sorai éa felesé
ge nyűgödtabbak, nem csak tőmondatokban beszélnek, x^y keve
sebb igét használnak*
E rövid, 21 soros idézetben 21 mondat és 37 ige szerepel
/ többségük jelen idejű alak /23/, a többi pa&aato proesimo,
congiuntivo, future, imperfetto és felszólító módú alak/ ez
teszi pergővé s mondanivalót és rengeteg uj információt hor
doz* л jelenet két férfi szereplője szinte suttojva beszél,
csupán az olvas-' hallgatja ki beszélgetésüket, a feszültség
egyre fokozódik, holott mi, az olvasók tudjuk, vagy inkább
sej tjük ...arinoni izgatottságának okét*
A mondatok rövidsége, perg6aége mellett Soldotinak aég
arra is marad ideje, hogy pontosan láttassa velünk a hely
színt: a két férfi a tóz előtt váltja az első néhány szót,
azután lesétálnak m kertbe, közben Zorzi felesége kávét főz
a házban, végül a két férfi teljesen egyedül, mégis egymás
fülébe suttogva vritja az utols- mondatokat* ilea noli vizuá
lis tipusnaiv lenni ahhoz,hogy magunk elé tudjuk képzelni a
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kópét* uz a melóiddá jellemző tus egész "L*ineendiów-ra éa
óoldati többi aavére ia.
Lolgozatom célja áriо Soldati életének és sokoldalú
tevékenységének bemutatóea volt. Igyekeztem a iáéig ie alkotó
míivéoz ffiunkéttaágét több oldalról megközelíteni éa átfogj ké
pet adni a termékeny torinói Íróról.
.ári о Soldat! пел csatlakozott egyetlen irodaiad irány
zathoz sem, t.lányosán alkotott:
”3i e iá sottolineata l’eatraneitá soldatiana ágii "iami”
ebe hanno avutc un peso e un ruolo importante nella atoria
culturale dal f. о ve cento: ogli prende le dietanze dalia let
ters túra realistic« del ventennio fascist» elaoorata da . ern&ri e da coravia, do Alvaro e da Vittorini, ma al contempo
si tiene ben distant© da tütta quolla letteratuza edulcorate
ed ambigua ehe il regime favoriva ncll*intento evidente di
protengere l’aaeenza a la contemplazione passive nolle ere
tivita. Cosi come nel dopoguerra oi Isolo rapidamente dalia
corrente del near© oil.mo ehe aadava proponendo in termini
antitetici, nel cinema e nelle letteratura d*invenzione, la
Cöűcrittivito e il contonutismo com© moment! fendaaentali inm 4 ^ те
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della go© гг а е le distruziooi moral i operate dal fascism©."
/$. .„auro, Invito alia letters di holdati, «.ilano, ^ursia,
1981, pp. 141-144./
A poet-romantikua Íróktól azonban jó éleslátást örökölt
Írónk, ezzel elemzi önmagét úq munkásáévát.
A nyugtalan, állandóan kutató iró ilymódon nem sorolható
egyetlen alkotói csoporthoz sem, elhatárolta magát az Olaszor
szágban elterjedt "izmusoktól'’ is. ddig is gazdag életművét
jeleni©^ ie ^yarapitja.
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Solöotl 1931-ООЯ túr hass Olooaoresßßbe оз Bßyooült
állomokból* ekkor kapoaolédlfc be о f Под értésbe# Mosdót«
bon for.otéküsy vöket ir, raojd tárerendoséként vgos roast g
filmforgatásban* Да «Хаб ЫйвзшкЬт а* Camrinivol dolgosik
együtt* olsu rondos.1 nmkójét Г* Csappal 193C*bon kéooiti
el*"Tarakovo hercegné* elemi* Két évvel késébb mér önálló
alkatéként mutatkozik bot Undent egy asasonyértt Bora Céloon*
Fiirajoibon Jelentős a авторе t kap as oloos túj osópoőgot
a kürnyeset ébrásolását mindig Jellegsotoo modern ém úgy véési| hogy oservosen illésskedjék о cselekményhes* Begyem sok
nüfojjül próbálkozott* különösön koestüobe filmjei* Balaao*
Berocsio, Fogasooro* Pirandello müveinek adaptációi aratnak
elismerést* Kuf'.énio óraadót /Balcao/ $ Sravat ur nyomorúságé
/üeraosio/1 Kicsiny régi világ* sütőt árnyék /Fogaosaro/t Be
as életi /Pirarxiollo/. több bohósati stilusu darabja /pl.
Oké Hévé/ és kalandos produkciója nyerte el a küsönséc tetosósét* Borro álmot А кетоз keléss Jolanda* .0 fekete kelés
lénye*
1940-boa roncosi e "Clonokülés Franciaoroségbs* eiaü
filmjét* ami " ... rappresento l*tmieo tentative di holdat!
di inoorirci in quol filose nooreoliata oho acll*Itallá
lettororie e oinenatoprcficG del tempo re- présöntővé il fo~
nomono piu interessante о oontitо.R /X/
Fsrgatéküny vívóként oaivoocn dolgozott о у'itt borűtaivol és irótúrsoival* ■* Canerinlvol* Do Boaodottivol, K*
Vivionival, ,* Coochlvol* Д* Blasettlvel* B* attival* L*
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Sorapával« LI* bonfantinivol, i* Ploianóvcü« • » Bosomiiral*
fU Jaatcllaaival 6a 'Xs* dinollivel io volt Isösöocn rendősett
filojUk« о tóót гопйояб allsotásaiv©! о tóöcQlauXtbos gyakran
taXáXtóosímtott о nőBv q íaat&e töleviaiében le*
I

2.

illa is too>,alsa

ЖаШосу ас Író életének jelentda ráesőt töltötte e
flias sokáéban * iroáoloi olkotáoaiaak sslnto vslaoernyi Са~
rabjjáben tolultóoshotíiutó й fllnro« illaosekenborekre vonat;oшб utalásé::í:q1* candelátokkal* Gyakran rondjo el vólencnyét a körtére oltóoték mtfvelr&Lf ao.^orás« laeltilsát ad« ér
tékel*
Az "America riao опого”-Ъоп ас enorltóai Шпгб! lxt а
satárindőeirél* Clark table es ölöt áladon t őrület un irány
odé« ás dtlocolvooék körében kialakul e krimi irodaloa kodvoloso* arai aacdval kossá a kalaadfllaok aecssUlstését* Eáa>
caualal veosély qqqóoútGI a tóövetköSükot valid a e aausrüCt
"La lotteraturo giella с IX ciaeaoto0rofo nos aono l*offotto,
ao la саше dolle delinquonaa emoriesn©«** /2/
toovollás köteteiben la cyekori téma © fiira« rendesük
kel« ieoorue filaoooatóel megtörtént történőtotóét mesél olt
Colesiono a Port-Boyal» Lfenico onerioano, X boei dl dama,
И ßifetto« XI toppetto di felpo* Una regina« Lfeobrello
assurro« 1»*1г.ргибепва* ho aoboroitore« stb«
dadát rendeséi cyakorl&ta sorén о sorsolt osenélyce él
ményeit olvassuk a "Quattro ooldi 1л taoca" 6a a wLforosco o««
valamint e aűr oalitctt "Speech! e opottrl" elnU novellában*
A korábban elencett nbo duó olt te" oimU ragéig nemcsak
a asdead eXoo fcIonok tarocdolol körképül mutatja be Torino
6a Béna életén keresetül* honao ugyanennek о tóorosatónotó о

- юз fii nnüvéeaetát Io réssleteaen aacleaaxjt&u Különösem érdékos, hogy as Író kőt oldalról küselitl тс e témát* Hero,
q művészi rangú operatőr és .éiailio, a voaető filmssakeober
azeraasögébdl* Piero - viosonylag esabadoa - őst teheti, arai
a szenvedélyо, szaktekintély, hallgatnak о csavaró, beosstóttal szeretik, tla stellte, aikeroo eher#
"kmilio, guardGndolo lavorere, lo amlrava» pin ancora, lo
invidiavo# rn brevtóéin©, un mm artista» X© dioevööo опеке
1 critic! ßoi giormlt* la. era oopratutto m uooo lnaac:orotai
innaaorato, о!, dol proprio nosticroi да uoao eon ism ceopo
nolle vita#" /3/
Pier© попсоак о szakmájában, hivatásában, liánon о magán»
élőtökén io го találta о boldogoágot, nyugalmat, Emilio aáa
tipuei и fényoo karrierf btstos anyagi jélét után vá уott,
tulajdonképpen ol io értő mindest, tiloson a Victoria filn
vosotőjo lőtt, anyagi helyset© о, yre javult# Е cél érdekében
osonbffii ook kon: roaioosuaot kollott kötnie# ^iagánó létében
aohaoen találte пер, a boldogéágöt, a gasdag éc intelligens
iilona non tudta helyettesíteni о nagy szerelőét« Ve vét, A
munkájában la ook t onöja volt, non volt toljceon önálló, bér
Golsio kodvolté őt 6q legbisott bormoj a íuccolinl-korocok
politikaia io több - tőle eredetileg idegen - feladat véé*
sóhajtására üontökélte# Шш volt tehát, éa nem lo lehetett
olyan felszabadult, mint Piero, többet scXictt alkolaaskocU
nia, többet kellett e^yénioégéből föladnia#
r,###k:/álio oi era abituato a penaare, 11 piu déllé volte
aonsa aceorgoraens, coma Colaiot a öcstitűire ai oonoo del
bene il oonoo doll*utile per la Victoria, о а! оешо del
nale 11 вешо di cio oha paar la Victoria earobbe atato das#»
nooo*" /4/
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A két borút munkája bepillantást ongod nyerni о film»
oaoirua rejtőit titkaiba* о vesse tőle megalkuvásra hajlamos,
hajbókoló világát látjukj о esinénr^lt kié kótkösnopi sérel
meikkel vénnek elföbleivel asabados eriiölooök uralkodnak
osintc minden ssinten, es es egyik oldal, mordest pedig
gltőkése, beesUlotss emberok próbálnék egymáson segíteni,
heIstállói о munkábanI osolátíben.

3.

A.jnoorooUoto olaoc flip fa о оаатДо» ШаагМЬао*

А III« b# fejosotbon о "Fuarl* kötőt oloncéoénél már
volt ősé oa olass do asovjet fHaosokesáborok íooskvoi kon
ferenciájáról, ahol о háború utáni filaaüváoaet volt о té
ma« A két orsság légielentősehb alkotáséi vettek résst e
serecssealdn* a rendeseknek volt alkalmuk egymásáéi kicse
rélni véleményüket* gondolataikét« A csóváét fél loglaoertobb képviselői Alesmndrov, CsukraJ, ; uusln, Jutkievice, £creonlnov voltok# A második világháború után a két orsság
filnaUvóssete, bár sok osempontbél hasonló indíttatású, náoaóa irányban fejlődött« As oloos do ásóváоt rendesők non
egyformán interpretálják a filmeket# A vita során ugyan non
sikerült egymást teljes mértékben meggy ősniuk /különösön as
olass film naturaliota, erotikus beállítottságát kritisálták
о ssovjet osokooborek/, a ealnposien osámoo eredménnyel sá
rult*
fölvetődik a kérdés, mi о noorooliamuo? Ahány mUvéss,
annyi megy órásat adható erre о kérdésre, két Jellemed elgon
dolást ionban bemutatok* A torinói Íré "Viccgio breve nel
pcoso del tempo lungo" ciaü 1966-ban irt munkájában Bnnio
flaianót iűési a kérdés kapcsán*
"lieoroallomo itallono. bo oorlttore enni© Plaiano ha. detto

- 105 ehe 11 пооговИшэ italian© é steto "cooe m oroloelo fer
ne, oho серпе 1*01*0 piußto mcolio di tuttl ßll citri orolOßt,
по ooXtmto quar.äo l*crc cluete о 11 punto ln oui l*or©lo£io
d fcmo coincident**» /5/
Л . to%.sror lládldbon neordß /6/ elhangzott ooy nüeor, onetyben llárláoep Judit Redván&’i < Őso oallletöosapjáról emlékeseit
HOC* Söbboll küSÖtt osd GGQtt о oeoreollsciuerdl1 nint tor om
Iónról, hogyan határolnák meg maguk о rendesek őst os irány«
eatot* felidásták Attilio Bertolucci frappáns válcczútt
hesa tudom, mi g nooreallsnuo, ©jy eaenbon Ъlatost нош volt
pénsünk do moot kellett eoinűlni, os lőtt belül©*
bo volt tehát es Indulás, о neorealiomua "huskora",
asdto ávtisedek toltok el, őo esőn a Joaskvoi áonferoncián
már a sehösadeek, as irányzat válsága torait csőbe*
A roödeső iarlo üoldat! is feleséiért о vitában, beosédáboa о ввошИшш válójának okait fejtcgetli
"$utti sl son© dooantíati do ehe ооао derivosae la crici dől
more alias© Italian©* tio ттшо be risposto* üppure é ©lile*
a?©, ohlaxioolao ebe oi trottö dl ai erial religioca*
*#•

Depó le vita, dopo la reoltd, решо ehe por vei, amiéi sovi
et lel, о elmerne per aoltl dl vei, em© pur© per ae, o#é осп«
pre la vita, o*e sempre la rooltai la stesee vita, la stesea
reált© eh© continuo, oioe 11 progreoso» l’ovolusione del .
nőre usano, ae por la ашайе хзааДогans© degli 1talienl, non
© coel, purtroppot «depo», о o*o il nulla, о o*d l#al di 1g*
ü nolti di női eredőm di non eredőre, ma invoee eredőm*
Suttá eiö eh© @i puo dire dl quest© őrlési d oh© eil Italionl
honno peroo la fade antieo e non l’honno encore oootituita
con la Tode xmove, la rede nollo otorio о ncl propreoso della
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umonltá#
Compaq ni e amici aovietici, io pease che vei impreatiate al
nostro neorealio 10 oeottico о cattolico la vostro fedc sqeialiots c ctoricioto.” /?/
tiz as időset két szempontból is nagyon érdekes, e, yréast Írónk keoeríi kritikát ed honfitársairól, máaróeat
Sol&etinál ritkán tapaectalhaté Optimismus© osélal meg, a
4övibe, fejlődésbe vetett hite.

4# Дог.. ,ш* Visconti, i'venó Glair. Choclin éo ,a c sea«:iSsL
lario SolOoti Svédorsségban tett utososa során meglá
togatta о Svéd Film Intézetet io, ami különleges sárt világ,
minden egy helyen ven itt, ami rendesó és films sakeedtar álma
leheti Chloriai, Kossolllnl, Beootti boldogok lennének, ha
lehetdoágük nyílna ilyen környezetben dolgosai# Á svéd reu»
desóknek - froell, {Cornell, Sjftaan, •' .alldoff - minden felté
tel adott © nyugodt munkábos« Ha as olóeó fejesetben össze
hasonlítást tettom a szovjet őe oa oleas film között és meg*
állapítottam, hogy s szovjet alkotók nem eolvosen visznek
vászonra naturalista, erotikus képsorokat, most ugyanest a
különbséget kell kimutatnom a svéd és olaos fllmmUvéasoti al
kotások összehasonlításánál, «I© most a svéd film képviseli
na uj törekvéseket# A ©sereim! oktust a mag© teljes valósá
gában mutatják a filmen, ami Qla&somnágjban as egyre fej lédé
szemlélőt mellett is lehetetlen, irja a ssercu az "I diaperatl del beneosero, viaggio in Lvosia** /1970/ elsaü riport»
könyvében# issen túlmenően rengeteg olyan naturalista ábrázo
lással tolálkoshatunk a svéd filmekben, mik kínokról őséi
nek / nem оsadlsnus / , kórházi Jelenetek, balosotok, műté
tek, otb. bemutatása#

- 107 írónk к'ЦЗа fojosotbon foglalkozik Bergmaaaal, a lo, ~
kiválóbbnak tartott óvód rendesével# Béremén sok fiatal óvód
6b több kritikus* véloaényG asorint аса tipikus óvód rendesé,
пел a svéd népet ábrázolja alkotásaiban, vo jy, ha igon, úgy
hamis kópét foot вvédorsSágról, es аз ©rsság mm ©a, va..y
oaek törődőkében aa, ahogyan Bergman láttatja* Soldat! más
ként latja est a kérdést?
».#•11 genlo dói film di Bergman é proprio la nola, lo stesso identico guaio deli© vita avadese" - Írja о neves rende
séről* /3/
Az о у ón elidegenedés 1 problémája a Jóléti társadalom»
ш1 bíró svódoraaáG egyik logettlyosabb problémája# ás Író ©
Jelenség гУökörét abban látja, hogy a fejlett társadalmak
ban, őo a fejlődő óraadókban le fellépd nehézség abból ered,
hogy os ©gyének nem vehetnek rásst a döntő fontoooágú kérdé
sek megvitatásában! **il probléma della noncote' parteeiposione
el proceasi deoiolonell#** /9/
'-.üst sár eddig is láttuk, irónk gyakran nyilatkosik al
kotásaiban roadeaokrol, filmekről, két naplójában ia vioaaotéró témák езек, dicsér, Xolkeoedik, véleményt nyilvánít*
Különleges, rejtélyes világ a filarendeeé müvéésete, írja*
Oyekrm olyan fiatalok ia alkotsietk filmeket, akikről &,.y éh
ként © táreadalai ériatkeaé© sorén nem derül ki, hogy Jó
alkotók válhatnak belőlük* %as, asómos neves és elismerten
kitünű rendesé von, aki о hótklsmapi beoséleetóoben nea tű
nik ki s se Homes, eredeti megj elsőseivel, befelé forduló
típusok! müveikben elevenednek ш$ belaó értékeik*
"Un Chaplin, m Visconti, un heaó Clair non opportongoae a
quests eategoriai brlilono, onsi, di argusia e malista#
ia un Do Bioa, ш I'ellini, un ántonioni, e quasi tutti
gli onerlcanl, som taolturni enehe qoando oarlanoi unó etrono
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torpor© рог oho 11 ©weiß©, uss somoleasa, шш distrasione
porpetuo* la neseun соею» ineocrao, 11 loro евроtte a le
loro parola locciano aoepottore la loro Intelligense e la
loro arte*" /10/
Általában ©sokról a rendeséivel 6q filmekről e$t azőt
Íráséiban о torinói Író, cücUs késel állnak hooaá, barátai,
var$ akiknek munkált mradandónak Ítéli* így dicséri Anto
nioni "La nőtte” oinü filmjét, va;^ Fellini »Otto о moeso"
«toü ©lkotásít, de véleményt mond о »,karói© ou Попа» és a
vidámabb b©állitotto4 u "Mvorsio ©11*italian©« filmről is*
legördíti B* ettl találd filmkritikáit, M« Pasolini oe
Savat tini no,. yeserü müveit, kedves sörökkel omlóim s itt e iah»
vésstáráról, halála napj ént
«Totó ebbe la jronde&se det.il umili, ő©gH lotintivi, col
deluai о degll oconflttit сото maton*» /11/
ilerio nőid ott oaereti a ftaüvéosotot, élete négy ró
náét о munkának álöosta, mágia látás, tapasztalja, hogy cs
a khaeg oás* mint ami lehetne, vagy aminek lenni kellene*
»Ore, non c*e nlente dl menő aignorile, о ái piu corrotto,
öl oo, cellfaábicnte del oíecmo. £ oeo>re otato oosl* B, piu
ehe corrotto, l’edblonte del einem d, per definiálom, о
dioono ©lie ole, un ambiente vollere* kppure dontro di oe ho
sempre peneeto che il aeereto dl quest© volgorita non rioicd© nell© volgorit© oteae©, na in шш specie di cqulvoeo, dl
trucco, in un aalintcco infernale* li uonini di cinema
решат, e eredőm, ehe »ei dobba** essoro volori, e protiearn © vlvono 1© volgorlta eon devosione, 1© dodlsione 11
cieoo puntlglio oon cui si pratico о oi vivo, appunto, un
davor©*" /12/
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film» va..y aa újságírás komoly munkásai, okik blatosan ши
szerették volna ogéos ölet üköt a fesztiválon leélni, de
ősért minden évben kiélvezték est a -jut botet«
Honolom, non. coon о ecorénytolenség bűnébe, és non
vállalok maiamra túlságosan súlyos vöt kot, he magamat la au
utdbblak kösd sorolom«* /14/
Aat tiloson, os as a "frivol pokol", os as a más élet
forma, amiért a müvéssek, aeinéosek, renöosék, Írék, stb#
vállalják őst n hivatást• felmerül a kérdés, ni a raüvésaot?
Hogyan definiálhat ét Válaszoljon esőkre © kérdésekre maga
©s Íré, ahogyan as "Un proto ül popcvorl" napiéjóban negfogalmastat
"La letteratura é passatempo, о arte, о tutti o ám insieme*
II glOOTWHano ó passatempo, о information©, о tutti a due
inoiouo« II cinema d apottocolo, о orte, о tutti о био laeioso* Lo tolevisiono e spoiteoolo, о arte, о tutti © cm in*
eleme«" /15/
Ast tudjuk, hogy as irodalomnak von jövője, вок дшгаdanáé, örök érvényű alkotás esőiétett a esésadok során# A
filamUvőosottol vajon и yaaas*t a helyset? A film általában
aktuális kérdéseket foaseget, mind tésájátél, mind pedig,
technikai szintjétől fUggően váltősik a jövében elfoglalt
helye* Sokkal fiatalabb aüvéssoti ág, mint as irodalom, а
festéseit, vegy © osobráesat, hogy osak néhányat említsek,
de már Így is van múltja« li less asonban ásás, kétssás év
múlva a filmből? Soldat! e téaárél vallott véleményét meglehetéoen sötét ssslnekkel festi a #sLo aaoraldo** eimii regé
nyében* A filmről már саек о legöregebb «berek tudnak vo*
lamlt, ék is kevesetI kihalt, életképtelen műfaj# Csupán
néhány működve lé bohém prébálkosása volt es egy ásásoddal
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lorubbunj felaroob© яс&ЛЛ а:£ВД*
"Öt- I
BOOOf öl о OQpfvQ, « la вшш Ш$Ыф porfino I
ЬваЫп! viallo Douole eloraentari« dho 11 olncoa ста on truo»
oo* Ш1 piooattoloa© acopllcato, ш шо confuoo öl tut to le
tocnicn© űöllQ el йто or bi» oo мш пезоша autoatioa poo*
eXbillté Cl oaretter© artistic©*
•#•

XI elnooa« opgi# Щ © soltoato disproasatoi о dimsbioat©*
Ignorato* В ■тоаайо9 par ооао азарте piu того, si üss la pa
rola ”©1л©£Шй» la sí шш ошао matsfors* por cíofinir© qual*
öoűö ai estra&ape&te coCiot aaaurűo о ricilcolo# Tutte quollo
sovTöppoala^oao ül tcoaloáa, qu©ll*tepsstöf quolJsMsoaglio
©löboroto ül reoltűBlono, donna# вхша*| aocnogroflo, aocecnisnl# lucit color!* goaltli quol ooIqgöoIg labrogllo raa&iIWÉBÜÜf pubblie 1 tarló* V©le*SQent* ocontifioos ol é riv©~
lato* a4jglf ааае ш proáotto tipioo, aasi cableaatieo qű
eecluoivo i@lle «icfuiita ©Ívűt® industrial© © ««wmilUtl
coi:
i 1 suoi error!i oá © proprio clo 2hQ o„jgi fortbb*
riders © ©lie* dopo pooUi miauéi, sőrébbé iasopportebllo por
ebiunqu©# aa gll mnlam la оtraue löse ül tolor© a tutti i
©esti voders un film«" /15/
Vaáon r,ióri fordult ©1 Sollet! a fHatol? flórt агз
lát tovább fejIáddal lobotJoifigat a f ilmüvóssetbea? A kór*»
dée nyitott сшг&Д» d© az tény* Hogy sÉr non foslalkoaik a
aUvússebi á .col# órdeblCdóso as utóbbi Icát ővtlsodbon Hifejesettea os Írod elect fölé fordult# idaaisóni a tolevisióban зззгсроХ*
5*

LЖкШШ

VltctHetetlcn, Нору gs Író Ölaesoroságbsn ©lárt népazQTUaócót a televisional! kSreSshetl* dót önálló aüsorát
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kiíavctitoito oa ©lass televisiöt Viable mii© vall© del ?o
alia riooroa fiel olM ^oauinii CM
viea;lo lua&o il
lirrono* daüleettőben aüeerveeetdként £o ©suropelt, те|да?б
modora* á© fellépése, biatofö tuüúe© 6a felkéesültaéee volt
a álkor bietoaltölce.
A "Viccel® nelle voile 6el Po ..." olmtt mOoerbon гоп»
netee jelle acteo tájételt mutatott be, felélőét a malthas
veié ггдоеекоб&за» ook rég;! és hagyoaénsree» nehés, 6a sok
munkát leány 16 étel került о tolovialé képernyőjén teríték»
ro*
ex Ш» la шш opera főre© piü indovinata, il oerviaio
toloviöito Viacßio nello voll© ttel ?o allo riceroa éei cibl
tonuini, ücv© oorto 11 au© foeolao /öltre eh® alls ргоао&аа
del Soldat!, eile sue álel&veltura éa гхтша attore, tonto
diöievoito ehe rieeee partim a fore 11 ßoffo о 1*1а&етю,
©elleettanáé cool i®©if©utó © le eeddlefaeloae dől рИШе/
audio el Guoto ül reouooltaro l’aaorc por 1c cue im grmaa
e laborioao, per 1 grandi о per i buoni vial* die @ appunto
caret torié vice 41 tm*etá ormai eatlata*'5 /14/ » Írja Bruna
Coreоti*
Aa ételek mellett о boroklsal lo behatéem foglalkosott
q sokoldalú Íré* est blsemyltj© а рШпо al vlao® előtt kötete*

J

/V
/2/

/У
/4/

/9/
/6/

'.v;, ssa :;•} ía oi

V* lauroi Invito alia lettura di soldoti, .illanó,
.iurcie, 1901* p. 141«
-toarlea primo а юге, uo*, o«IV*
he du© éltté, uo*, p. 312»
uo., p# 209*
Puori, pp# 279*200.
lecker Hédié, Fetdfi ódé, 1902. okt*

и
и

I
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VI.

ЖИ-, ЖЛ-АЧ1 AL CLASS ШД£..ЦК>& SSL. . VLL

1*

»Letter© 4a Capri, rlaane mi гшшпао piu eke mtovole,
üpocJLo per quol ehe da la plans© ... I^asaardо e la
ooaplesalti- della prove qui hanno osooporoto con le
virtu cortl difettli m il lettese ее ormai dl peter
seguire eon Imltorat® fiducia «во del neetrl piu
brillanti narrator! в’о&в!«”
/Emilio Uűcehi, hí. giomo in giorao, И1шю* < arconti,
1354, p. 400/

2.

»■.ni ferae cone iß queota autentica "Confoooiono" tario
Lolcotl ha mos trete le sue rosa virtu di norretorc**
/iulvlo Blanoonl, prooentoalonc do La eonfessione, Car*
centi, 1355*/

3#

"Soldstl e ocrittore dl otreordinaria fInessa, И euo
gusto oclottieo, pronto, intimament© fiduoloso dolle
vita st trasforaa iamediataaaiat©, »olle oue paglna, in
итоге, ln colore, ln porsuosivo rltno, Le sue "filooofia" e gl© аорходм eon plena trés peronná noil© шш
prooß narvoae mossa core un mosaics о levigate con© шш
plots©*»
A cno fampelooi. Poregem, ©goatо 1333*/

4*

HEelXo Letter© da Capri Soldat £| kQ voluto tragediare
шш oituasiono еде per aé potovo produrrc solo un co
mic© imbarasao,*,»
/0. !2roEá>etore, Sorittorl del nostro tempo, Palermo,
1353, p# 33*/
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5*

"Inoapaoo, cone tanti artioti oonteoporanai# dl pro»
ocindoxo dalia proprio inüividualita# do quol oo otccoo dió inolc ю odora 0 olmx rises# anoha üoldati ripoto
11 no di iutta la latterotura pld oeria del torso о <|
quarto áooonnío col liovscento# опеле ColCati riosnta»
• euo modo# l*aridlte e 1*lapotenso di une eivilta ehe
0 tattá in oriel •**
/Giorgio Casocml# aO parole pxoparote, iorino# címűül,
1966, p. 130./

6.

" m patina c olio serittoro e oeipro ll.ipico ed elaborate«
1* emails! poicolotico e la deftnislons unana, ehe tantо
di frequente ritorna# son© Offerte 0 inoastrat© l»tme
nell*altra oorae doi fettl# о ocounque# sempre in modo
che non loooiono quasi mai pa: oa x;io: l*autoxe# о 11
lettose eon lui, precede sense induci# eon la siourosen
di chi veve ovalparoi una sorié ben örülnete dl coel."
/Cloudio Verese# occasion! о valori Collá letterature
eontomporaneo# Bologna» СарреIli# 1967# p* 353*/

7.

f’il ouo roeconto a tat üiario co;i peroona4 , i# uovg lo
scrittorc ei aüopcro di continue о strincero 11 ouo
otrenipanto monolo,. are inoiomo coa quol tanto dl dia»
lot,© con cll eltrl é ooneentito dalia oua natura* Sßll
c scrittorc tori to met.llo autobic, .-rofieo quanto piu arri
ve 0 edopplarai in figure# vleendő# pocoaegi# XI ouo
done ó quello ül eroare con codoctc ficuro un ara porta
üi foailieritd# üc oonsarcuinao* rapporto chc poréitro
non вроет ш anal csalta# per contrasto# 11 gusto pure
a lui lndiapeneablla üoll9oceontrloo 0 doU’ooccoionQlo.
-1 ouo non ó qulncii un autablocrefiemo Cella sc.uorlo
na si eoprina in un piu generáló sontieento dl oorapli-
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ölté oon la vita« пОешшо dl női fa поп ooltanto 11
ban© шо anolio 11 mala aha pud”* quosto foxoulo olio el
1ecsjt nolle hottoro da Capri riaoouja bom la cuo fi
gure« 11 ouo kilátó dalia vita /a dalle peg!m/ a ixusl*
ш@ pette^olo o Oenerooo* £ aampro ontuoioeta por 11
'ООЛС'«, per 11 paredoaoo* per old oho ..uovo l*intelllcmso a la fantasia*"
/Euillo üocclii* Storle dalle icttoratura Italiana* XX9
II oveoonto* .illanó* arcostI, 1969« p* 822*/
8*

#,La sue aatrloe narrative a ottocantesca* par mete an»
taraliotico por iota poot-ruxintice con qualcho inf11tresioae erepueoolaro /© olo fu evidente enohe nalla
sue attlvlta dl reflate ft I IW>tfftfiftfl Ц| am autentiсо poroltro tíollo sorittore/j ш ®qXí. so eeßitmgerti
шш oquleite« novrotlco oaneiMXita tutta oontoaporanoo cello spiritual©* A trotil sonbra one la sue qua
nta prinolpa ala шш nalisioaa oommolita dell9IntelП епла* a edblto dopo* oonso contractirel* occo ooplodere 11 ouo «frooco* reolGoanto* ontuaiaaiao del oonoocoro e doll* шаге •*
/failio Cooolii, no* * p* 024*/

9#

"Xoaaaoa Soldat! cl pare oostituisca il cooo roro* nolle
narrative italiana doi °na х’До-1% dl un tanporaaonto
eh© ovito i poricoli di nna ioliteratures fooalliasata о
oterilo aediante la variate oonpro frosea a rlnnovato
di intoressi per 11 шоп&о doll* oaporionso * quaei one
ventota dl giornellano superior©* oolto о arlotacratieoi
a olio* d*eltro lato* proprio par quoota sue inatefellito
di lnteraaai о dl controllo crltloo* rinuncio a ovilupporo lino in condo certl mioi oonda #1 peicologici
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a tml nararetlvt» leeeiandoll ©oapoai eile ffcaaobe&aa
deli© rivelaslono.**
/tlor .io Ш11&1, II гоошшю italiono ti el dopoguorre,
1940-1960, faöovo, orellio, 1970, p. 201./
10.

*fíe ^»ottoro] tutto é oontrolleto, doeato, ooncepito la
chiave dl ébllito e tíi aeetlore. Be cl é leálló un pa~
radooaas el aono tutti gli oloaontl per foliim un ro~
шпго* oolcoti rloeoo invece о compioro 11 mlroeolo dl
ooatruirlo oppano @1 dl lé dl qua del freed© giooo del»
l*lutoHl£e&£sa» Bueponoo, aolusion© preordinoto non lo
pod iacoao el racconto dl evőre una ouo logioo interne
тжш о штжжпЫ periecipöö Ile«”
/Attlilo nouranl, nettere, ogoeto-eettaabre 1970#/

XI.

L*ettoro
Bi*a ootti,; Hoz. a © tutto &el oo( gettó, ©he el ooopiao©
dolle sub 1шшв acuto sssa о della oua preooochd totale
oapaelt© dl rioolvere 1 problem! piu orciui..*I*e nolo
&*♦] d 1© noi© oortole © toolagio© doll* omnipotence.• •p
/Ceoare Ueeoe, Quodeml placantini, 43, ©prlko 1971./

12*

»ooldeti о шо del poobl in Italic por cui receomtere
non oignifioo solo pone Hero lento oitucsioni intcriorl e per cui roaonco vuol olro evolgiraonto di шш
trono, веша per quest© rinunoiaxe a une perfetta ca*
rettorinaoslono peioolo&ice, m el contrario, di quo©to
lesendő la region© etosoa doll© sviluppo doll* intruocio••
/Glugllen© emcorda, Vont»enni di paalen&a, Flraxnsa,
La Hoove Italia, 1972, p. 417*/
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13#

Anerlco prino eaore
nÜ un*opcrIno pleno di elanolo, ©ho procctio por brovi
tratti doocrittivi a mxretlvl /Certolino di liow York,
Herlom, . опеку/1 in ua itnjun, ;1© oonpUoiealno ao
öpoaoo punbonte, voncono rile^ati alouai coanotafci degli aneriooni, docii Italien! d^Aoorico /Itolo araeri»
ooni, ProfOaoori eraorioeni/* й proconto шш oontinua
ricorco del brilloste, del parodoeoele, sia nolle cituasionl oho ner.ll inöiviciui /XI berttono Ci Jos ton, 11
Duo© di ; olinono/, oondotta cos nolto crasio e sense
oho l*intorooae ai approfondioo© пш! molto oltr© l*ap»
perenea colle oooe#**
/Bruno Coröoti, lisionorlo öegli autori itolioni, ;©e»
©ina»* ireaae, ß'lIAV, 1974./

14*

"La opooo aicricano ho lc aiauro öol üoldoti uigliore
oho eaige, © ottione, um letturo cmoioao, inlntsrrot»
to# Hon c#d temp© por lo pause, por le ocohiete fuori
dolle finootro* dol motrinonio dopple , tiollo lue©
pienontese ooal bolle quando 6 bolle el prooipite ociogliraonto nolle luco oeliforniena, ocmpro bolle, troppo
bclla, denque tra„loe, rostiam ottoocati ol llbro oho
11 flaehbeok, oui il ©inam ei ho ornoi abltuati, non
interrmpeno ш sapientemnt© rltaeao«”
/Attilio Uortolucoi, preaentasione do hú opooo maori*
ошш, illanó, ..onóadori, 1977*/

19*

Lo opooo aaoricena
"Soldati oto in ess© о tortúráról, protoconioto dolle
eolseione* SÍ oo cli© i pereoneggl di Soldo ti ai oontono oonpre "nolle nőni di un altro", о lo lore gioie
oonsiote nol placaro allegro, eedooooodiietioo, dl de»
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cilrere le 090009 cl1 iapro*l©tit 1© aorpreoe Col
deetino mentre oooo XI conduce alls rovins* Queoto
ploooro Doda/iosodMctico e IX pioooro rcoanseaco "puro"*
ш ó one:.!© II piocoro iotrlonieo öl ebbsr.don©rei alle
reolts dl un© fstalitő elő eeritta* elő oonosciuta, ш
sempre introviato con ima írásion© öl rlterúo* Cool il
ramsnso é un Imbroclla, un tropore llluoorio, un© tr©~
mends bolls d’sri© nő piu nő mm de 1 aesoo* Un cionio»
oiiiaeohiorondo t ni ocap. о cet to con Uoldetl enc 11 oeooo
e nuna liberation© dal null©”* Uoldsti v© piu in lei 11
ooos© © ©Imii© @11© elöl© deli© eroasiono artiaiies#
о 11 bleocno dl penotrci'c un alotoro, © qulndi bisogno
ül trodlro о ucolöor© l*traooor,8©i oh© ooos cf© infotti
dl lu mlatorioso öoll*innocens@?«
/Coaore . crboli, corrloro Coll© @©raf 30 ott* 1977*/

До/ 4сг.:/кбш

да 1, 3* 3» 6* 10 pontban található idősötök
о llslonorlo doll© lőtten©turn Italiens eontooрогаша /Flrense* VolleccM, 1373*/ kötetbon is
BiSfíá elontek*
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га*

.ЛА,й, ^ШкМШШк,:Ж

kesénkben ess iró óa aflvei kovácsé io lertok* kódig
feladott alnto,.y no..у ven kötetéből nináüoese hto jelent
aeg aagyar fordításban*
1*
19бб-Ъш **A cevaglidi vendéglő*1 előcsal látott nap
világot egy kötet, amely 03 első korasokban os'iletett no
vellákból nyújt válogatást*
2*
. íöstío L-oXdoti "ha veri tó óul CQOO - .otto1* ciaü regé
nyét ac Aldo laraaotl Siódé / Illanó/ 1957-os kiadása alap
ján Hagy -lo/’űo fordította nagyér про Ív го «Ml аз igaseég a
hotta-ügyben?" ©loméi* A aü a lodern .-íönyvtár sorosaiban,
аз áurdpa Könyvkiadó /Budapest/ gondosáaéban, 1972-ben je
löni ,ög Ssebő GydviQr utóssavával*
3* A sorrendben harmadik feagyerorosdeoa megjelent Soldat!
all osintén regényt о "t»f attoro* ólad feladásából /Amoldo
Jonáadori ditoro, .illanó, 1970*/ fordította öaásboki Zoltán
"A osinóss** etesel ás 1973-ban as Burája saebk&nyvak soro
saiban jelent peg os kurópa Könyvkiadónál*
A válaosták tehát non túl nagy, még akkor soa, ha a
в щ&világ” hasábjain időnként találkoshötunk es Író nevével*
As első fordításokat пом követték továbblök, ©ót a IX* ásá
sod! oIqös irodaloméi foglalkosó Munkák is nagyon keveset,
olykor oerxilt oea imák a torinál Íróról do müvéssotóról*
Ssobó György aér tUbbssör idósott, 1979-ben bejelent
Munkája /seásodunk olaes irodalmának kistükre áo né© tanul
mányok, Gondolat, Bufiepoet, 1979/ is mecolégoslk .* Soldat!
nevének ás egyetlen müvének - Ж as igesaág a Jotta-ügyben? említésével, holott a tanulmány kötet megjelenésekor ssersőnk
müvei többségét aúr publikálta és аз a regény Soldat! Írói
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stilusónak csők erőtlen oldalát mutatja be, a kosdoti
időszakból*
Ftlmreooeséi tevékenységét# úgy tűnik* .inkább ftgye*
lemmel kísértő a ocoar csoksajtó# égess réssloteo ic.-oerto*
tát olvashatunk róla as GJ FIX® hexlkMfeen /Akadémiai
iádé* Budapest* 1973/* több folyóiratban Jolánt лес cikk*
vc.y méltatás /Fllnvilác« filmkultúra/* amelyokben talál
kozhatunk о nevével, munkáival* Eéhány filmjét basánkban
in vetítették* pl. os Oké Béré oiaüt*
. róokos ao...,figyelni, hogy a a sorsot foglolkoetattA
a »socialists tábor orostcoinak életo, különösen a £oov*
jetunié élete érdekelte* ebben as erősárban személycsen
Is Járt. ; y-o jy kérdés kapósáé a yarorsság nőve io több*
helyütt felbukkan о müvekben* A fentiek illuostrálására
néhány élőét au tetők bei
A "La c*oeoG verűe" elbeszélés /А cena col Cooaendo*
1.
tore kötet/ egyik fdnser© lője* ¥*, о hires karmester*
utazásai során agy «Társságén io Járt éo egy budapesti
koncerten dirigált*
2. As »America primo спого" 6a а «Во арооа aoarlocnQ*
kötetekben felbukkand euró; oi emigráns csoportok szokássai
nak leírásánál külön megemlíti os Íré as étkosséeaol ka:*
csolotoa tapasztalatait * Így ©óik ősé néhány ma yor étel*
rul io* Bdith* а »Ш о ooo ajoricsna«1 főszereplője cseh
szárua&ásu* családja cyekraa kásáit magyar ételeket*
"Le eooraldo« regény kerettörténetének főhőse Go*
glioni novet visel* névtábláján azonban a kövefkősóképpen

3.

a
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score olt í&tyeni*
Írott ölok^G 6a Uelyooiráoc alakún a nőv ©kár ш у ox
credotü le lebet»
ИИ pot evő ix-ettarei di un uooo ur^Jiorcaei ooao por оошэ*pie* Ap 01%. Oisfíhörie, poeoe dl aa^bi • ••"
/Ю aaovoldo« до«* p« 27«/

- 125 vili* г.
1906# noveobcr IV* - boriadban raegeetlleHk Jerio SoXCati
1923* rcttodgi biaonyitváayt ocoros
1925* i&cjőlenili olcÖ .vüvo* о Plloto, c,y fcdrca felvonáaoo
йЗРЙПШ, ODOly Qlr</cri G FOÖOraalORO Cöttolico /Torino/
ülj dt
1929-1931* iorio Solaati öoßtöadijeo ©a 4.yce*01t Ullaookbon,
Q Columbia Bgyotooon
1332* Boldp о Ciaoohoc, olfcoaúi mr&dját Unillo Oeochivol
1335* .e, joleni. oloo roc dny ct Aoorioa prlno отлого
1940* ocjeleni:: 0I06 Ondi loan rcn^ooctt filajei Piccolo
roondo mtioo# FooüGccro regónye ryoods
1950-* Ebben os dvben jolonlä mt$ qj&Iü 1о@аадоЬЬ allűrt
aratott nüve* А оеш col Camendatore
1354* A wX.o lettőre Cq Capri" oiraü ra&dn&ot etroga díjjal
jutalnascálc
1962* A tolovisidndl oltöltett hosasu öveibe oaldkesve
liládja о "Conoonotto о vlogglo tolcviolvo" cimU нш,icdjdt
1964* iflejOlenin a *’bo duo oitts" oinü recede
1970* Soldat! Сш 1cllo dijat nyer е "L*attore« regényével
1974* ■.iOüjülenlli logtííb et vitatott a'dvo a "1л ввомио"
eláll regény
1977* S© világot lát e ”bo a oaa ©sorlvan©" regény, anolyaoli fdeaoreplűjdt eojut felooöcéről főműit a as Írd
1973* As «Addió öilotta Две lie" regénnyel bucaucili acorsüni: Anorlisátdl
1931# Hogy oiljort arat legújabb regénye a "I*#lmenöio"
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vixx, 2.

Pilot©» 19241 2orlnof Internationale
íiGlnoce * 1929» оverő* m Xdfer©
24 от in ш studio oimmalot;rafico» 1935» .'illőm, Cortlcolli
America prino «лого, 1939* 1 irons®, ;on ©r©d
Le varitő aul aoßo ..Otto* 1941* illanó, Lissoli
L9mi©ö cesuite» 1943* uo.
bUTQ in XtOliG ßCfttitO Ü<k VQTÍO .OQQÍ0, 194b* lilanOf Loncenooi
A oono col Goraaondetovo, 1950, uo.
L9OOOQlQ piacord, 1933, Korn» Ätlcsto
M lepton tic oo ri, 1954» iilono» carsantl
3® eonioooiono, 1935* uo#
X recoonti* 1557» uo*
XI vor© dilvestri» 1937» uo.
Ье тою öol villo^daiitl, 1959* .lilám, Jändadosl
iitorio di opottrl» 1962» uo.
Conaonotto о vio. i;io tolovioivo* 1962* uo#
XI borblore ül Jaureo» 1962* uo#

de dua öltté, 1964# állom, шттМ
Lq feiiöt© áramlóm, 1966* liliom» ondodorl
X raooonti dől aerosolello* 1967» uo.
iuori* 156 * uo.
Vino Ql vlno, 1969» uo.
X die :oroti del Ьотшвго» via-, io in dvesio* 1970» uo*
L*ottoro» 1970* uo.
55 novolle per l9invoxno, 1971* uo.
XI vino di . ovorino, 1971* uo*
¥ie,x;io mile torra, dől dicomti» 1971* Шщют
Un prato dl з© avori* 1373» illem* íonüodori
Un ro-;íotQ ©1 cinem» 1973» ua*
L© moroldo, 1374» uo#
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Ы opooehlo IneUneto* 1975# uo*
La opoüc ooerlAABo» 1977« uo*
M<5to öilotta Aaellot 1979§ uo*
44 aovoilö i>or l*ootatot 1979* uo*
L,lnocadlo* 1901* uo*
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VIII, 3. FXL.jJ-,1 ПИ.ЫРД БЫ I
As о croon© iieosio /1931» tároirő többesei/
As ©aberofc oilyon сдоеаЬегек! /1932» irő 1© JonciottívGl ős
....»• Со. 3erlaivel/
A ©seßönyeis öostGlö /1932, ixú K# Vivianivel» l* Ceoohivcl,
A* JlOOO'utiVOl/

A aürßü /1933» irő 13# UqIIqcq nyoöáa/
Acől /1933» irő W» íuttnorm-nal ás II, Cocohivel/
Lsás ilyen шр /1933» irő/
1© os no ) izoooly dolog /133* , irő L# Petiivel/

A ne 2; felhívás /1336» irő
Pattival» 9» üolorival# • Ca«
norinivei/
Ja 00 vO 11 órohor /1937» irő -1* Ceraerinlvol óo Btoncolivol/
-le® ur /1937» irő • Conorinivel/
Xorohova hercegnő /1933» olaon-iTaacia» rontícsu I, Osoppal,
irő i# i<0vivői/
A lőnie Carlo-i leooretlen /1339» olocs-froneie* rondos€ A,
Berthoaiemel* irő E# CaateUanlval/
tvőtnilliő ocjy aooolyért /1940» ronriUMl6 C# Bongfreeiovol» irő
többehfceV
Undent on osasonyort /1340/
lóra lolűon /1940» rendesé* irő L# Somppával/
cJLoöíiíj; rőci világ /1941» rendesül irő Bonfontinivel, Ceechl»
vol» bottíioáával/
..acümo őáocöEe /1941» ront
- irő Bonfantinivei* Be Corevol, Ceeohivel/
Sgy pioatolylüvőo /1941» irő ruofcia nyorsán 1# Bonfontlcivol»
C« Povollnivol* IU Coo to Honi vol/
Sötét árnyéi* /1942/
As úri nö.jyoű /1943* rendesül irő £• Pattival/
brevet ur ayömonaeágft /1943* roadaaőf irő Beroeoio ayooán
f# Pin«Ilivel/
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fieai* ö tagiár ur /1346, azinéaz/
SueőmiQ Grendot /1946, rocáosu# üelseo nyomón irő üo .^oaoelőttivel <5o ü# CoecMvol/
laniolo Cortio /1,47# rcadosu# irő 6e Jomccttlvol/
toaokilláo Ггшс1оог£ш&'Дю /194"# ro;i£es6| irő 0» * imáéval,
be Hüítmóval/
Az a bandita én vnjgok /1943» жшаАавЗ/
itéo 6a viceeoUtóo /1943/
Авадопуок 60 űri. ,mUts /1996# ronőoca# irő Ztootla&uerrel#
oV£....loővei#

í

.L^iVüU

Okét <őőrő /1991/
l’Crvúxjyoa kiviül lövőt.. - .áttörla /1931# oloea-dranoia/
SÖnlcritoaa а оиогаХш /1331/'
3©rro álae /1391/
Л viáőkl ocoaony /1992# rmtö oső* irő Beoauulvol# * 0 roávol#
«J# Faraival/
А Мш Isolds /1932/
dőlendő# q fekete kalóz lásiyo /1392/
:,.s m ült ti /1933# tároroaбовб &s /iraztöollo аг/ooáa Írd/
ás itíoL.cn mm /1933/
A íoljfé oDsaor^a /1954# rontíeaő/
Уйишй
. fcf htotok /1994# Írd S§ «Я Filippóvol de C • I»
rőttávol/
IJéay ldpőo 0 iöllObökbon /1936# olwarämaola/
l*is Itália /1937# rondától irő ollóiéval/
ás Írnok qü os Ivágő /1339# о1ооп*Згшс1еи-врсю^о1/
iioíiéö üsrolea /1362» oleoa-: J«;;# tároird többek ből/
I racoonti dől aarcociolX© /I960/
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VIII* 4*
В*
О*
3*
1*
С.
E*
L*
L*

..

- J3A

Ы «VußOflp*1* ££, 1929»
»I! popolo di 8ооо% 26 norso 1341*
Ш2СП1Х, !iLa Flora latta&ttrlee, 10 ©ttobr© 1946.
&ШПДЫД, яЬ»Ешгороо«, 13 lucUo 1947*
«La Fiára iottororia«, 11 aprilo 1340.
CM£llUOt «La Flare lottorarla”, 3 tjocgio 1943*
KUSSO, 1 aomtarl, üllano, Principoto, 195C*
FäLQUX» Frasatori о narre tori del liovooe&to Xtaliaao,
i'orino, 1330*
XU ФШ21Л2, «La Flo»© lettororio”, 3 giueno 1391«
.mg, CronaoLe lottorari© asgXooaoaaai, XIf Boraa, 1351*
F. U ШЕЮ, wLfIlluoiraalono italieaa«, VI, 1954*
C* JO, «Ь*йигора©**, 11 luglio 1354.
0. BßBSOXtfCCX, «Avanti«, 13 luclio 1934.
Ä* СЛШ», «IX Faoeo«, 13 luelio 1334*
C* *Ш BGBBBSXS, «Х'олро», 5 acj.ooto 1954*
ß* FALQUZ, Hove coat o löttororio, XV, РХгдшо, 1354*
VAE2X, G-allorio docli ©erittori iiaXimii 'iorto Soldat!,
«Le Fiera lottcroria", 28 novodbr© 1554*
L* СЗССИ1, Dl ;iomo ln giomo, Jiloao, 1954*
& * ДЮ.ДЛ1ДЛЗ, «L*üaita", 29 luclio 1954*
0. С.ШСПил, Clnqpexit’aa&t di aerrotiVa in Ite’ÜB, Fironso,
1355*
О* МГЖ:.№19 üoaini vioti, IX, ШШ» 1953*
0. VAE LdL, «La Luora Antológia'", geraolo, 1955*
H* f2XAll, **Lo. gor©* » 15 novo .tbro 1959*
F* ALSuilIGLLLX, «La Starpo", 13 novoabro 1355*
CU VXGüBELLl, «La Flora lovtoraria", 27 noveabr© 1955*
L. РХСЩ01Д, «21 Popolo«, 30 novoubre 1955*
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