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Neményi Kázmér 

UJ SZEMPONTOK AZ OLASZ DEKADENTIZMUS LITLKELESÉBEN' 

Az olasz dekadentizmusnak, ennek az európai "deka-

dens" milvészetekkel kapcsolatot kelmutató, a sajátos o-

lasz  kulturális fejlődés következtében mégis inkább Ön-

álló,  nemzeti jellegii milvészeti irányzatnak újjáértéke-

lése, illetve az újjáértékolés igénye a fasizmus utolsó 

éveiben alakult ki. A: dekadentizmus új megközelitését 

elsőként Walter Binni: Ea_peetica del deoadentisMo /1936/ 

cimü tanulmányAban találhatjuk. /Jinni esztétikai és 

történeti szempontok alapján kisérletet tett mind a 

gentilianus,. mind a crooei  értékrend felülvizsgálására 

a dekandontizmuzisal kapcsolatban, s ezzel elinditotta 

azt a kritikai-irodalomtörténeti folyamatot, amely 4 

századforduló .91asz kultúrájának teljes revizióját ered-

ményezte. A dokadons irodalom új szempontú megközelitése 

beletartozik tehát abba az 1945-tel kezdődő kritikai hul-

jAmbao aMelyben - elsősorban marxista irodalomtörténészek 

munkásságának  köszönhetően - az egész olasz  kulturális 

Örökség komplex vizsgálata folyik, s amely folyamat nap-

jatnkig tart. 

Az olasz dekadentizmus-kutatás ennek kdvetkezté-

ben  átfogó  kritikai vizsgálat része, amelyben azonban - 

elsősorban a vizsgált kor közelsége, valamint a dekaden-

tizmus politikai aspektusai miatt - ideológiailag ellen- 
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tétes szempontok erősebben Utköznek, mint az olasz  iro-

dalom korábbi-korszakaival kapcsolatban. 

Az olasz dekadentizmusnak l p mint kulturális-iko-

dalmi jelenségnek kérdései ugyanis nemcsak a mai, hanem 

a 20-30-as évek idealista irodalomtörténészeit is foglal-

koztatták, nem is szólva a  kortárs - századforduló iro-

dalomkritikájáról. Ennek következtében az újjáértékelés . 

igénye nem azért lépett föl, mintha *a dekadentizmus kri-

tikailag feldolgozatlan lett volna, hanem azért, mert a 

. dokadentizmust. és elsősorban annak háróm fő képvise-

lőjének tekintett D'Annuziot, Pasoolit és Fogazzarot - 

irodalomtörténetileg teljesen lezártnak, életmilvtiket fel-

dolgozottnak, rendszerezettnek tekintették. Amikor tehát 

az olasz dekadentizmus átértékeléséről beszélUnk, szem 

előtt kell tartanurk, hogy a kritikai érdeklődés nem. új 

'itények feltárására, hanem  elsősorban elméleti t  esztéti-

kai és ideológiai kérdések  tisztázására irányul. 

A  következőkben  azon kérdés-köröket jelezzük r0- 

viden,  amelyek  a dekadentizmussal kaposolatbmn a mai o-

lasz irodalomtörténetben  felmerültek. 

• Mint sar  utaltunk raft, a fasiszta korszak alatti 

irodalomtörténet a vlakmdentizmus-kutatásokat szinte ki-

zárólag a 'mar emlitett három iró /D'Annunzioi Pasooli, 

Fogazzaro/ mtivészetének vizsgálatára sztikitette le, s 

az irányzat fő  vonásait, esztétikai jellemzőit majdnem 

kizárólag az Ő milvészetiik alapján határozta meg. E mód-

szer következménye természetesen leegyszerüsitett álta-

lánosságok, bawls sztereotipiák elterjedése lett, melyek 
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közül meg szeretnénk emliteni néhányat. Azzal, hogy .a• 

dekadentizmust mint irányzatot teljesen azonositottia, 

a már emlitett három müvész•munkisságával, természete-

sen  "ténykorát"  is azonosnak tekintették DIAnnunzio, 

Pasooli és Fogazzaro sikereinek évtizedeivel: igy a de-

kadens-hullám időbeni kiterjedését D'Annunzio:  Ii pia-

- core /1889/ eimii müvének megjelenése és a Futurista Ki-

Altvány  /19Ó9/  közzététele közötti időszakra korlitoz- 

- ták. Tekintettel arra, hogy az európai irodalmakban ál-

talában, de elsősorban az  .olaszhoz közelálló francia i-

rodalomban az un. dekadens-áramlat•a nyolovanas években 

zajlott le, dekadens motivumok,• szemlélet felttinését 

VAnnunzio, Pasooli  költészetében nem az olasz költé-

szet belső fejlődésének, hanem kizárólag idegenből való 

kölosönzésnek, a kozmopolita szellem megnyilvánulásának 

is tulajdonitották. Mintegy fél évszázadig figyelmen ki-

vtil maradt, hogy az olasz dekadentizmusnak hazai előzmé-

nyei voltak /4capigliatura lombarda/,, s hogy utóélete 

Oval tovább terjedt, mint a futuristák feltUnése /a ore 

-pusoolarismo-ig/. A dekadentizmusnak időben, néhány költő-

re its. elsősorban a költészetre való - lesztikitése azzal a 

.következménnyel is járt, hogy a századfordulóban feltUnt, 

két  világirodalmi szempontból  is  jelentős olasz prózai- 

• ró, L. Pirandello és Svevo művészetét new illesztették 

be a dekadens vonulatba, előbbit kizárólag drámairóként 

kezelve, utóbbit teljesen figyelmen  kivUl hagyva. 

Látszólag  csak  terminológiai probléma, lényegét 
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tekintve mégis inkább értékitélet húzódik meg a dekaden-

tizmusnak az olasz irodalomtörténet szótára szerint pa-

!jorativ értelemben való használata mtigött.ik dekadens-

nek a hanyatlóval való társitása olyannyira  sablonná 

vált, hogy még a második világháború utáni marxista kri-

tikában is fel-feltiinik./ A dekadentizmusnak a költő és 

a költészet  hanyatlásával való azonositása mindenek  e-

lőtt  Benedetto Crooetől indült el. Croce  több, erősen 

vitatható tanulmányt vagy inkább pamfletet irt G. Pasoo-

liról. Pascoli költészetét nemcsak a "tiszta milvészet", 

a "poesia-non poesia" moray kategóriái alapján marasztal-

ta el, hanem azon az erősen vitatható alapon is, hogy - 

szerinte - az olasz irodalom utolsó  nagy,  harmonikus 6- 

letmilvet létrehozó költője Giosué Carducci volt, utána 

az olasz költészet hanyatlásnak indult. Kortárs költők-

ről irt kritikáiban a "Carduoci-méroét" alkalmazva, min-

den olasz költőt hanyatlónak, alacsonyabb értékiinek bé-

lyegzett meg, sat azt is hirdette hogy az olasz iroda-

lomban  nemcsak az utolsó "nagy költő", hanem az utolsó 

"egészséges" költő is Carducoi volt, (St a Modernek, a 

"beteges, elfajzott dekadensek" követték. Azt hisszük, 

nem kell külön hangsúlyozni, hogy olyan tekintélynek, 

mint B. Croce véleménye még akkor is kritikusok nemzedé-

kének szemléletét  befolyásolta,  ha ez a vélemény eny-

hén szólva nagyon is egyoldalú volt. Mindezek következ-

tében a huszadik század első-felének olasz irodalomtörté-

netében a dekadentizmus úgy jelenik meg, mint az•olasz 
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irodalom egy rövid epizódja, amelyben nagyon sok a nem-

zetietlen, és a negativ  vonós.  Ezt a • szemléletet  kellett 

a második világháború utáni kutatóknak kiigazitani. Ezek 

a kutatások tehát az olasz dekadentizmus periodizálására, 

esztétikájának pontos meghatározására, filozófiai  irány-

zatokkal való kapcsolatainak kimutatására irányultak. 

. Awl a periodizálást illeti, a módositás annak az.új szem 

:pontnak figyelembe  vételével történt,  amelyre marxista 

tatók - elsőként A. Gramsci mutattak ró. Ezek szerint 

dekadentizmulés verizmus kaposolatának új mozzanatait fi-

gyelembe Wire kell a dekadens hullám feltUnésének időpont 

‚At megállapitani. A korábbi Alláspont/ok/ szerint a de-

kadentizmus idealista filozófiai alapon 6.116 reakoió volt 

a pozitivista töltósii naturalizmusra. A kérdés több jeles 

szakértője /W. Dinni, N. Sai,eiTno, C. Salinari, G. Petro=  

Ea/ több tanulmányban vonta kétségbe ezt az  álláspontot,  

kimutatva, hogy a dekadentizmus és a verizmus  csak  eszté-

tikájuknak extremitásaiban  állnak  szemben egymással, na-

gyon sok azonos vonásuk is van. Hiszen maga a verizmus 

teoretikusa, 1898-ban kiadott Gli ismi contenporansi oi-

mU  munkájában kénytelen tudomásul venni: "Tutto il eon-

tenuto e possibile a patto che egli prenda forma vital° 

per via dell'immaginazione oreatrioe", amely kétségtele-

nül bizonyitja, hOgy maga L. Capuana is kénytelentudo-

másul venni a dekadens esztétika bizonyos elemeit. 

A dekadens hullám új periodizálásának jegyében 

került sor a Cronaoa bizantina, a mozgalom első elméleti 
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folyóiratának kritikai feldolgozására. A foly6irat, mely-

nek  korábban figyelembe  nem vett, jelentős  szerepe  volt a 

dekadentizmus esztétikájának kidolgozásában, maga köré 

gyüjtötte a  korszak szinte  valamennyi jelentős költőjét, . 

iróját s  még magát G. Carduooit is, akinek egyik verséből 

vett idézet szerepelt a cinlapon: 

Impronta Italia domandava Roma, 

Bisanzio essi le ban dato. 

A oimben szereplő "Bizáno"  kétségtelenül utal  a folyói-

rat "dekadens" jellegére. 

A Cronaca bizantina teljes  anyagának feldolgozása véglege-

sen tisztázott néhány kérdést. A folyóirat alapitásának 

4We: 1881. A  dátum  egyben az olasz dekadentizmus kezdeté-

nek időpontja is, majd egy évtizeddel  korábbi tehát, mint 

az irodalomtörténetben addig  általánosan elfqgadott volt. 

Az olasz dekadentizmusnak, mint kulturális jelenségnek meg-

határozását illetően a figyelem a korábbi -  elsősorban po-

étikai - szempontoktól a jelenség kulturológia szempont-

jainak figyelembe vétele felé fordult. /Elsősorban G. Pet-

ronio kutatásainak köszönhetően./ 

Az Új szempontok  következetes érvényesitése szerint 

a dekadentizmust az olasz  irodalomban  nem szabad  csak esz-

tétikai kategóriaként értelmezni, hanem olyan kulturális 

modellnek kell tekinteni, amelyben a milvész és társadalom, 

milvész és alkotás viszonya a modern kor  által  felvetett 

kérdések alapján rendeződik At. Az olasz irodalomban a 

dekadensek hirdették meg elsőként - még ha bizonyos el. 
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lentmondásokkal is - hogy a miivészet nom  más,  mint az al-

• kotó munka prodUktuma, ugyanolyan árucikk, mint a kapita-

lista társadalom egyéb termékei. A mtivészet  árt-jellege 

természetesen az "eladhatóság" kérdését is felvetette, s 

igy a milvésznek először kellett szembenóznie gfogyasztójá-

val", az olvasóközönséggel is. A kérdésnek mar  csak  a fel-

vetése is döntő szemléletbeli változást jelent a XIX. szá-

zad olasz irodalmárainak mentalitásához viszonyitva. Az o-

lasz irodalom ugyanis még akkor is, amikor kimutatható 

társadalmi hatása volt - pl. a Risorgimento nemzeti roman-

tikájában - mereven kitartott "elitjellege" mellett, az i-

rodalom fogyasztói, az olvasók rendkivill szük réteget .je-

lentettek. A dekadentizmusnak egy egész korszak kultúráját 

befolyásoló tényezőként való értelmezése alapján több olyan 

kérdésre is választ lehetett kapni, amelyre  korábban magya-

rizatot nem találtak. Többek között feloldható a látszóla-

gos ellentét a dekadens hullám két legjelentősebb költője: 

G. D'Annunzio (Ss G. Pasooli  között. D'Annunzio ugyanis aki 

a nietzschei felsőbbrendii-ember koncepciót alapul véve, ki-

alakitotta a "felsőbbrendii olasz nemzet"  nacionalista té-

zisét, aki miiveiben a milvész kivételes társadalmi helyze-

té t hirdeti, misztikummA fokozza  a reneszánsz szépség-esz-

ményt,  látszólag távol All attól a G. Pascolitól, aki vele 

szemben a "kisgyerek" poétikát hirdeti aki a "felsőbbren- 

nemzettel" szemben a "proletár-nemzet" tézisét dolgozza 

Ici.  Holott a mai értelmezés szerint a két költő elvei, po-

étikája tulajdonképp azonos eredetilek: a dekadens költő i- 
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deológiai,  morális  alapállásának közös eredetü megnyilvá-

nulásai. D'Annunzio bonyolult költői világának egyik fő 

jellemzője az állandó változtatás-képesség, a felsőbbren-

dii  ember mitosza mellett Pascoliéhoz hasonló tolsztojánus 

humanizmus is megtalálható nála. Mig D'Annunzio a miivósz 

szerepét mitizálja, ugyanúgy misztikus elemekkel ruházza 

tel  Pascoli a vidék kisparasztjait és kispolgárait, s őket 

ugyanúgy szembeállitja a  parazita arisztokráciával  és a 

korrupt kapitalizmussal, mint D'Annunzio. Pascoli pacifiz-

musa ugyanolyan felületesen általános, mint D'Annunzio fel-

sőbbrendü nemzet-koncepciója. D'Annunzio nacionalizmusa a 

hóditó háború eszméjét propagálja, Pascoli naeionalizmusa 

a  "proletár  nemzetet" az olasz népet - kivonja az osztály -

hare szabályai alól, s ezzel tulajdonképp ugyanazt a poli-

tikai  célt  szolgálja. Eltérő poétikájuk, eszmóik tulajdon-

képpen ugyanannak az éremnek  különböző  oldalai. 

Az olasz dekadentizmus képviselőire  általában  jellem-

ző újitó szándékuk,  a fennálló politikai rendszerrel szem-

beni elégedetlenségük. Elégedetlenségük, türelmetlenségük 

/amely  korántsem  forradalmi/ oka annak  felismerésére,  hogy 

az olasz  értelmiség,  amely a Risorgimento társadalmi és po-

litikai bázisát adta, az új állam létrejötte után jelentő-

ségét, vezető szerepét elveszitette. Ennek felismerése ösz-

tdnzi Őket, új, polgári olvasóközönség megnyerésére, akik-

nek "vezetői" kivánnak lenni,  határozottan  birálva az őket 

kisemmiző liberális-kapitalista  rendszert.  A dekadensek e-

légedetlenségük *fatal hajtva milvész és társadalom új struk- 
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•  túráit keresik, ehhez sokszor a meghökkenté. eszközeként' 

avantgard jellegii -kifejemésformákat  használnak  tel.  Mind-

ez azt a (kilt szolgálja, bogy a MUvésznek társadalmi sze-

repe felértókelődjék. E'oél  érdekében folytatják hangos 

vitáikat  romantika és verizmus ellen, az uj költői modell 

is ennek a szellemében születik meg. Vallják, hogy 

'rólag a költószet képes kapcsolatot teremteni ember és 

világ között l .s nem a politikus, vagy a pozitivista kul-

túrában fetisizált tudós, hanem egyes-egyedül  a miivész, 

,a  költő képes a  szellem dj, ismeretlen területeit fel- 

Ezek a világos elvek tehát nem egy-két milvéss egyé-

ni.illiksfoglalásai,,hanem olasz költők, irók egész nemze-

dékének meggyőződését fejezik ki. A bizonyitó 'anyagot a , 

kutatók a Cronaoa bizantina anyagának kritikai feldolgozá-

sa  útján mutatták.ki. Az olasz irodalomtörténetben AltalA-

násan elfogadott volt pl. bogy a ' "behozza" D'Annunzio Al. 

tal felfedezett és népszertisit.tt  dekadens esztétikai.ka.. 

tegórialr. A folyóirat feldolgozása  kimutatta,  hogy a hires 

regény ill Piaoere/ megjelendse előtt általAnosan hasz-

'nilt, vitatott As többnyire elfogadott volt ez a  "szépség.. 

ideál", amelyet a költők egész sora természetes motivum. 

ként használt fel. A  "behozza"  a dekadensek értelmezésé-

ben nem merő - platonizilás, hanem, a szépségnek olyan kultum. 

sma, amelyet a  "harcos esztétáknak' /esteti militanti/ 

. den erővel hirdetni As terjeszteni kell. S végül a szintén 

D'Annunzionak  tulajdoni tott hábord-haro költői'motivnm, 
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/mint az olatiz dekadens mitvészet egyik aspektusa/ sem az 

. 8  felfedezése: dekadens költők kelléktáréban  air a nyolc-

vanas ' évek elején megtalálható. 

• 	A felsorolt példákból kitiinhet, hogy a mai kutatá- 

sok .alapvetően módositottik az olasz ircidalomtörténet de-: 

— kadentizmus-képét. Megállapitható, hogy a  dekadens hullám 

4 nyolcvanas évek elején kezdődik Olaszországban, szonos - 

időben a francia dekadensek jelentkezésével. Mindez . term6,_. 

szetesen a .franoiából való  átvétel kérdését is megkérdője-

lezi. Sok esetben azok a motivumok, melyek eddig idegenből .  

való átvételnek tüntek, tulajdonképpen az olasz költészet 

belső, autonom fejlődésének következményei. 

A dpkadens, dekadentizmus terminusokat tehát az olasz köl-

tészet vonatkozásában sokkal szélesebb értelemben kell 

használni, mint.egyéb európai irodalmakra vonatkozóan. 

A dekadentizMus költői vetik fel elsőként az olasz iroda-

lomban költő és társadalom, irodalom és olvasóközönség 

kapcsolatának kérdéseit, amelyek a huszadik században az 

Irodalom  többször visszatérő - de  meg  new oldott kérd64. 

sei maradnak. A dekadentizmus-kutatások új eredményei meg.. 

győzően bizonyitják, hogy az olasz dekadentizmus egyáltalán 

nem a költészet és irodalom "hanyatlását", llama= az dj o-

lasz  állam kultúrájának egyik legvirágzóbb szakaszát je-

lentik: 


