
GÁLDI LÁSZLÓ: CORRADO
GOVONI

A mai olasz Urának egyik sajátos vonása, hogy nemcsak
a költői kifejezésmód tekintetében engedi meg a legna
gyobb változatosságot - itt is "toutes les idées, toutes les
croyances coexistent et prolíférent", amint Marcel Ray
mond mondta a francia költészetről - hanem maguk a
költők is valóságos Proteuszok. Izlés, szerkesztésmód, stí
lus, verstechnika mind gyorsan változó valami, s ha
ugyanannak a költőnek mai verseit a húsz év előttiekhez

hasonlítjuk, sokszor kételkedünk, vajjon valóban egyazon
ember különböző korszakból származó írásaival van-e
dolgunk. E Protensz-hajlam, mely az evolúció meggyorsu
lását jelenti nemcsak az irodalom egészében, hanem
az egyes írók életművében is, néha egészen sajátos ellen
tétekhez vezet. Egymásnak látszólag teljesen ellentmondó
irányok és törekvések a legnagyobb békességben férnek
meg együtt s rendeződnek sorba az évek távlatában. Van
író, ki Pascolinak gyermeki egyszerűséggel álcázott ci
zelláltsága után D'Annuzio hangos hatásain és ragyogó
akkordjain át ér az olasz impresszionizmus, a jellegzetes
nem "crepuscolarismo" bágyadt színei közé, hogy onnan
aztán a futurizmus felszabadító lendületébe vesse magát,
s végül Ungarettinek [apános, kiábrándultan szűkszavú

hermetizmusában keressen menedéket . . . Természetes,
hogy az ízléshullámoknak e gyors váltakozása az életmű

vet majdnem mindig belső egységében támadja meg s
azt színes, kaleidoszkópszerűen tarka mozaikká tördeli.

A felületes olvasó, ki nem tud szabadulni az irodal
mi kritikák közhelyeitől, s ki friss olvasmányélményét is
szívesen szűri át sokszor túlhamar általánosító esztétikai
ítéleteken, ilyen költőnek hihetné Corrado Govonit is.
Pedig ebben az esetben a versek felszínén lebegő eklek
ticizmusnál lényegesebb és hasonlíthatatlanul rnélyebb
vonás az, hogy ennek a költőnek van sajá,t hang
ja, olyan egyéni "timbre"-je, melyet a legkülönbözőbb

hangszerelésű versek özönéből biztosan kihallunk. Eb
ben a sajátságban, ebben az egyéni, másoktól világosan
elválasztható hangban látjuk mi Govoni igazi nagyságát
s nem abban a meglehetősen akadémikus dícséretben,
hogy ő még D'Annuziónál is jobban megérdemli az "Im-
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magnifico," a "képteremtő költő" díszítő jelzőjét. Éppen
azért ezt a kis tanulmányt is - mely Govoniról magyar
nyelven jóformán az első - teljes egészében annak szen
teljük, hogy kimutassuk költőnk tárgyban és stílusban
egymástól nagyon eltérő versgyűjteményeiből ezt a saját
hangot, s így rátapintsunk költészetének egyéni lényegé
re. Ennek a vizsgálatnak eredménye csak egy lehet: Go
voni Iírája nem más, mint egy ösztönösen katolikus, na
gyon mélyen érző léleknek évről-évre, kötetről-kötetre

teljesebb és gazdagabb magáratalálása.
Govoni ötvenöt évvel ezelőtt született Tamarában,

Ferrara környékén. Származása révén elszakíthatatlan
kötelékek fűzik az anyaföldhöz. Egyik versében így ír
családjáról:

A szent anyaföld fia vagyok, tudod,
őseim er(Js, földmíves parasztok,
Rabszolgái a földnek,
Mint a mezők, barázdás volt az arcuk.
Ládd, én is tudok szántani, ha kell,
s barázdát vágni, egyeneset, mélyet,
a föld ölébe.

S mégis ez a tamarai parasztfiú, kiben hallatlan am
bició, tudásvágy és érdeklődés feszül, nem a falusi egy
szerűség hangján szólal meg, hanem - valami sajátságos
kompenzáció folytán - épp az ellenkező pólusról indul
el irodalmi pályáján. Első kötetében, az 1903-ban meg
jelent "Le Fiale"-ban a parnasszisták zárkózott gőgje,

Gautier ötvösművészete ölt olasz köntöst. Itt igazolja Go
voni mesterségbeli jártasságát, rímkészségét, ritmusainak
hajlékonyságát, hogy aztán később, szabad versei korá
ban, királyi pazarlással mondhasson le mindeme értékek
ről. Ismét bebizonyosodik a régi igazság: tökéletes sza
badverset csak az tud írni, aki elébb a kötött formák min
den titkával megismerkedett. A tizenkilencéves költő

nagy ihletője ekkor még D'Annunzio, kinek oeuvrejében
már ott sorakozik a "Poema paradisiaco," a sok római
elégia s a feledhetetlen ,,0 falce di luna calante," az egész
modern olasz lírának talán legszuggesztívabb költeménye.
Govoni felléptét csak három évvel előzte meg a "Tűz,"

melyben a századforduló dekadens szépségkeresése Ve
lence bizánci tündöklését fedezte fel. Természetes hát,
hogy most a fiatal tamarai költő is, ki oly híven akar al
kalmazkodni a műköltészet forma- és nyelvkincséhez,
kedvese haját bizánci szent hölgy "hosszú és ártatlan"
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fürtjeihez hasonlítja a "Legyezőlebbenés"-ben, mely
egyébként tisztán Verlaineböl fakad, a "Fetes Galantes"
világából. Egy-egy versben futó [apáni képek villannak
meg. Mandulaszemü szomorú leány, ki lótuszvirágok kö
zött koto-járól -ametfszt-lilaságú hangokat penget. Samaine
infánsnőjének édestestvére ő. Olvasmányemlékek, exotiz
mus, raffinált technika, képek, hasonlatok nyugtalan ke
resése ekkor még mind burok csupán, mely mögött a
mélyebb értékek nyugodtan érlelödnek.

Még 1903-ban megjelenik a második kötet: "Harmó
niák csöndben és szürkeségben." E kötet címében is van
valami Gautierböl, a "Szimfónia fehér durban" költölé
ből, de a hang már egészen más. A Protensz-játék meg
kezdődött. Ez a versciklus, fojtott tónusával, nyílt re
akció a d'annunziói hangoskodással szemben. A heroikus
pózok árnyékában Govoni mint az alázatos, mély val
lásos áhítatot hordozó kisvárosi élet énekese jelenik
meg. Szürkeségükben is megható apácák, csöndes
vasárnap délutánok, fehérfalú zárdák, temetőbe ve
zető utcák dícséretét dalolja. Rodenbach belga begináí
nak lelki rokonai ezek az alig észrevett, lágy kontúrokba
fogott halvány nőalakok, kiknek természetes környezete
a halk Ferrara, a magányos város, ez az igazi "eittil del
Silenzio." Ezt a periódust szokták Govoni "crepuscolaris
mo"-jának magyarázni, de talán helyesebb lenne azt mon
dani, hogy ebben az időben tárul fel az a nagyon mé
lyen gyökerező, ritkán bevallott, de mégis annyi képben,
annyi hasonlatban felbukkanó vallásos szemléletmód,
mely Govoni alkotóművészetének mindmáig egyik legjel
lemzőbb vonása. Talán Kosztolányi is szerette ezeket a
szürkeségükben is derült harmóniákat, melyek sokszor
oly közel kerülnek az ő ideges kisgyermekének impresz
szionista panaszaihoz.

A forma zártsága még ebben a kötetben sem lazul.
Tipikus parnasszista örökség a sok szonett. Ime az egyik
- tartalmilag is legjellemzőbb - mutatóba:

Köd és eső közt hozza közelebb
Tiaráját a békés, enyhe {Jsz,
Halk vágyakat a városra es{Jz,
Mely most koporsónál is csöndesebb.

Kesernyés-édes nedvii, könnyii indák
Közé van most e vén város elásva
S házaival e halvány ragyogásba
Szent Klára szent emlékein tekint át.
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Sárga krizantémdíszben áll a kert.
Mely mélabúval színültig betelt,
S leng ódon, furcsa illat si1rit körben ...
A napsugárnak aranykoronája
Ráhull utolszor városomra fáiva,
Mely messziről ragyog fel, mint tükörben.

A tizenkilencéves költő, ha nem is lesz irodalmi ve
zér, irányt mutat nem egy írótársának, kinek lappangó
törekvéseire felszabadító hatást gyakorol. Govoni maga
sorolja fel később követőit. Egy év alig telik és megjele
nik legkedvesebb barátjának, a korán elhúnyt Sergio Co
razzininek verskötete (Dolcezze, 1904). Nem sokkal ké
sőbb Aldo Palazzeschi - akit nálunk főleg mint a Kosz
tolányi fordította "Beteg forrás" költőjét ismernek - s
Gozzano, a "Via del Rigugio" költője körülbelül ugyan
azon az úton indul el, mint a ferrarai magányos utcák
mindjobban magára eszmélő, méla zarándoka.

De Govonit, ki látszólagos patétikussága ellenére is
gyorsan fejlődő karakter, a kisváros egyszerűsége sem kö
ti le sokáig. A feltárulás nagy belső kényszere, a rilkei
"Ich muss" hajtja tovább. A tamarai parasztfiú, lelkének
lényege szerint, mégsem városlakó. Még ír néhány fínom
és meleg verset a ferrarai alkonyatokról (Crepuscolo fer
rarese), a Coppée stílusában fel zengő távoli zongorákról
(Il piano), a nagyvárosok csodálatosan bonyolult életéről,

melyet Pascoli "fanciullino"-jának ártatlanságával szem
lél, de máris megnyílik előtte, tele a kitörölhetetlen gyer
mekkor igézetével, a hazai táj, az édes síkság, a "dolce
píanura." A Chanson de Roland rejtélyes Turoldusának
volt ilyen édes a "France la doulce" s Du Bellay vágyott
vissza ennyi nosztalgiával Róma márványpalotáiból a
Loire-part szelíd dombjai közé. Ekkor szakad ki Govoni
szívéből - a nagyobb őszinteséghez mérten, most már
szabadabb formában - ez az átéltségtől terhes költemény:

Ó édes síkság,
kék falvaiddal
te vagy az én hazám!
Gyermekkoromban
nekem te voltál az egész világ.
Nem láttam mást, csak fehér házaid
8 a messzi tornyokat,
ahonnan ismeretlen harangok
zenéjét lestem.
B ott, még messzebb,
ott sejtettem azt a 8zázlornyú vdrost,
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amelyről csodákat reqéltek;
és azt hittem, a búzán, kenderen túl
terül egy más, határtalan határ:
a tenger. Mindig s mindenütt: a tenger.

Ez már nem az alkony énekeseinek keresett bánatat
képzelt gyötrődése, hanem az az ösztönös vonzódás, mely
- mint Petőfit Alföldjéhez - Govonit a PÓ síkságához
láncolja örökre.

Azt hihetnők, ez volt a cél s ezután már csak a meg
pihenés, a lehiggadás évei következnek. De Govoni még
fiatal, harminc éves sincsen. Körülötte új erők serkennek:
Marinetti mozgalma forr a levegőben, Govoni - legalább
is bizonyos külsőségekben - közeledik az új irányhoz s
a "Gli Aborti" zsúfolt szómágiája, meghökkentő képei, el
késtt baudelairei érzékisége után megírja a "Poesie
elettriche" (1911) tarka gyüjteményét. E cím révén egye
sek - legalább is a fejlődésnek ebben a szakaszában 
futuristának tartják Govonit, ami annál érthetőbb, mert
e kötet néhány versét Marinetti is fölvette a futurista írók
ismert antológiájába. De költőnk még ebben a motorzú
gástól, erőltetett, walt-whitmanos modernségtől átitatott
környezetben is hű marad önmagához. Nem ejti meg lel
két a reklámszerűen hirdetett "canto dei motori," hanem
épp abban a versben, mellyel belép a futurista Panthe
onba, roppant katedrálisokról énekel, melyek Isten várai
a pokol ellen ("fortezze formidabili contro I'Inferno"), s
lágy paradicsomi szellőkről, melyek orgonák ezüst sípla
in, "Szent Cecilia szövőszékén" (telaio ceciliano), szőnek

éteri zenét. Atjárják ugyan az újszerűség villamos szik
rái e versek minden sorát - nem hiába lett "Poesie
elettriche" az összefoglaló címük - de a kötet maradan
dó értékei mégsem amindenáron modernkedők, hanem
azok, amelyek Pascoli hagyomanyait továbbépítve, egye
nes vonalban folytatják az egyszerű élet nagy ditiramb
ját. Most már a formák minden béklyót leráznak s azok
hoz a sokszor hosszadalmas, bőven áradó szózuhatagok
hoz jutunk, melyekben itt-ott Péguy himnikus szélességét
fedezhetjük fel. Asszociációról asszociáció ra szeszélyesen,
kiszámíthatatlanul csap a költői dikció, mely olyan, mint
egy végeláthatatlan, de szinte mindig egyszerű szavakban
folyó belső monológ. E külső formátlanság mellett kelle
mes meglepetés egy-egy alakilag is zártabb vers, így a
gyöngéd "Vigilia di festa," Leopardi borongó "Sera del
di di festa"-jának ez az új változata, melyet példaképen
külön is bemutatunk.
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Abban az évben, mikor Olaszország belép a világhá
borúba, lát napvilágot "A tavasz dicsérete," a dallamos
című "Inaugurazione della Primavera." Ó boldog örök
gyermek, ki még ezekben a zivataros napokban is ön
feledten merülsz a mosolygó tavaszi táj vidám színeibel
Govoni ezidőtájt falun él, kis majorjában. tyúkot ültet és
gyümölcsöt termeszt. Még mélyebb, még melegebb szálak
fűzik a természethez, mely kenyeret ad neki s övéinek.
Ebben a környezetben egészen természetesen csendül föl
egy szentferenci motívum. Egy évvel előbb Govoni ba
rátja, Lionello Fiumi a franciskánus szellem esztétikája
nevében sürget megújulást, most maga Govoni a Pove
rello szegénység-kultuszához tér vissza:

Quando non avro piu niente,
allora saro povero povero

Mikor már nem lesz semmim,
szegény leszek, szegény ...

Igaza van Ravegnaninak, mikor e kötettel kapcsolat
ban azt mondja, hogy Pascoli óta Govoni költészetében
van a legtöbb humánum, a legtöbb emberi melegség.

Mikor a háború végetér s az olasz élet legválságo
sabb belső krízisét éli át, Govoninak derült, harmóniára
szomjazó kedélyét is kétségek száll ják meg. Eszményeit,
úgy érzi, pusztulás fenyegeti, s mögöttük nem marad más,
mint a semmi, a fekete éj. Nem az a csillagfényes, ragyo
gó éjszaka, melyben az ingataghitű Kosztolányi is ráesz
mél, hogy egy nagy ismeretlen Úrnak vendége volt (Haj
nali részegség), hanem az a tökéletes Nihil, melynek ré
mét egykor Vörösmarty idézte fel, váratlan mélységeket
rejtegető tündéri játékában. Ekkor emeli poharát Govoni,
keserű kedvvel, az éjszakára ("Brindisi alla notte" 1924).
Sötét,rideg e hatalmas költemény, melyből vígasztaló su
gárként csak egy-egy feledhetetlenül szép régi benyomás
emléke csillan ki.

De az életösztön csakhamar áttüz a kétségbeesés kö
dén. Már magában a "Brindisi" kötetében megtaláljuk a
kibontakozás előzményeit. Nem ír-e a lázadozó Govoni
nyugodt és mély verset egy színes sanremói esetről (La dol
ce sera di Sanremo), s nem fordul-e Lamartine romantikus
gyöngédségével a vándor fecskéhez, melynek neve is
olyan édes és olyan latin: .Rondlnella pellegrína ... "
Akiben annyira erős a vonzódás az apró örömökhöz, az
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nem lehet sokáig az élet tagadója. Govoni világa a tavaszi
napfény, a békéltetően csöndes és tiszta nyári alkony s
nem a "kietlen, lény nem lakta éj." A belső tisztulás tör
vénye is ezt kívánja: az, aki egész életében a boldog kö
zépszer megelégedését dicsérte, most nem hullhat egy
szerre a kétség örvényébe. Ennek az ú] kibontakozásnak
eredményét, érett gyümölcsét mutatják az 1938-ban ösz
szegyüjtött, legfrisebb Govoni-versek, a "dúdolva elmon
dott dalok": "Canzoni a bocca chiusa". Ebben a kötet
ben, - melyről Marinettitől Papiniig minden olasz kriti
kus nagy elragadtatással nyilatkozott - Govoni nem tér
ugyan vissza ifjúsága formai tisztaságához, de szakít az
alaktalanul hömpölygő, szerkezetlen meditációk hagyomá
nyaival s témáit inkább rövid, plasztikus képekbe sűríti.

A férfikor viharzó zenekara elcsöndesedett s az öregség
be hajló költő halk fuvolájára egyre gyakrabban tér visz
sza az elmúlás komor motívuma. Govoni folyton hallja a
végzet kopogtatását. Már tíz évvel ezelőtt kétségbeesetten
marasztalta az útrakészülő Iecskét, mert úgy érezte, hogy
a kis madár távozása az ifjúság, az életöröm elröppenését
jelképezi. Akkor még az örök gyermek szoróngásával
mondta:

Non lasciarmi. Hopaura
della [occia della morte ...

Jaj ne hagyj el. Félve-félek
arcától a zord halálnak ...

Most már keményebb, elszántabb hangokhoz érkezett
az "ars moriendi":

6 szajnaparti Miasszonyunk, ki zölden
ragyogsz fel, mint gyermekkorom
margarétdval és fehér virdggal
beszórt mezője, -
amikor öreg napjaim
elfogynak, mint itt sok-sok gyertyatartón
a hosszú gyertyák, mikblJl nem marad
más, mint szétsfrt viasz, bús csöpp-tömeg,
jégcsap-csoddk, béna szőlőkacsok. 
mikor testem acélos boltivét
megrázza majd egy sarki fergeteg,
add, hogy úgy törjön reám az örök
éj, mint ahogy itt mennyei tüzükkel
drágaköveknek zuhatagdt ejtik
ámuló két szememre
a messzi rózsaablakok.
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A belső lehiggadás kétségtelen jele az a mély megfi
gyelésekben gazdag tanulmány is, melyet Govoni most
megjelent olasz lírai antológiája elé írt. Merész és igaz
ez a tanulmány, melyet egykor mint a modern olasz vers
esztétika egyik alappillérét fognak tisztelni. Bár abból a
hét évszázados költői termésből válogat Govoni, hol a
versírás igen sokszor volt nem annyira átélés és őszinte

ség, mint inkább műveltség és rutin, mégis van bátorsága
megtagadni az egész "tudós" költészetet. A humanista
pompától határozottan idegenkedik. Határtalanul hisz az
ihletben, a sugalló pillanat teremtő erejében, melyből for
ma és tartalom egyszerre, felbonthatatlan egységként
(entitá unitaria) pattan ki. Govoni tételként állítja, hogy
a hiányos formakészség feltétlenül az ihlet gyöngeségé
vel magyarázandó. Tanításában sok természetesen a ero
cei elem, de amit átvesz, azt is a maga költői látásmódjá
hoz alakítja. Érdekes az is, amit a prózával szembeállít
ható költői nyelvről mond. A költő nyelv szavai szerinte
feltétlenül "melegek, képzelet-indítók, színesek és zenei
ek" (calde, fantastiche, colorate e musicali"). Nagyon ra
gaszkodik a "poesia" és "non-poesia" határvonalához is,
de e ponton érdeme, hogy a népköltészettel szemben nem
érez olyan ellenszenvet, mint a legtöbb olasz irodalomtör
ténész. De vajjon kirekeszthetné-e a költészetéből népi
írók időtlen remekeit az az Író, ki sohasem akart s nem
is tudott elszakadni a ferrarakörnyéki falusi táitól ?

') Ime néhány olasz- és francianyelvű tanulmány Govoniról:
Lionello Fiumi, Corrado Govoni, Ferrara, 1918., G. Papini, Testi
monianze, Milano, 1918, I. Marione, Studi e saggi dí letteratura,
Bologna, 1923. G. Ravegnani, I contemporanei, Torino, 1930. F.
Bruno, Problemi e figure della nuova poesia, Palermo, 1933, L.
Fiumi, Un poéte contemporain: Corrado Govoni, "Dante" (revue
de culture latine), Paris, 1938.
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