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Mintha a családi fényképalbum
kissé elnyûtt fényképeit nézeget-
nénk: könnyelmû nagybácsi,
zárkózott, mégis gyöngéden
szeretni tudó apa, takarékos
mama, tekintélyt parancsoló
nagymama… A háttérben azon-
ban átúszik a kivándorlókat
szállító hajó, felhangzik egy
nápolyi dal, elôtûnik Sophia
Loren, Marilyn Monroe és a
tévében Ella Fitzgerald énekel…
Luciano De Crescenzo ebben a
könyvében egy nápolyi család
szokásait, gondolkodásmódját
mutatja be, szellemesen és
szeretettel. Olyan élethelyzeteket
és személyeket ábrázol, akikhez
hasonlók nemcsak Nápolyban
élhettek a huszadik század elsô
felében, hanem bárhol Euró-
pában. A derûs életszemlélet, a
nevetni tudás képessége viszont
egyedivé teszi ôket.
Az olasz–magyar kétnyelvû kötet
irodalmi értékein és a számtalan
kulturális ismereten túl remek
lehetôséget ad az olasztudás
tökéletesítésére. A rövid fejeze-
tek, a gördülékeny stílus, a vál-
tozatos szóhasználat segítik a
folyamatos olvasást. Az eredeti
nyelven olvasott irodalmi mû
semmihez sem hasonlítható
élménnyel ajándékoz meg.
A nyelvtudást nemcsak fáradsá-
gos munkával, vég nélküli gya-
korlással, kitartó szótározással
lehet elérni, hanem eredeti
szövegek, könnyebb olvas-
mányok, irodalmi alkotások
olvasásával, nevetve is. Nevetni
pedig jó. Tehát ne múljon el nap
nevetés nélkül!

Luciano De Crescenzo mérnök,
író, filozófus, forgatókönyvíró,
színész és rendezô. 1977-ben
publikálta elsô irodalmi mûvét
az Imígyen szólt Bellavista-t,
amelyet 25 más alkotás követett.
Világraszóló sikert hoztak szá-
mára a szellemes formában
megírt filozófiai témájú mûvei:
a Görög filozófia története,
a Középkori filozófia története,
a Modern filozófia története.
Mûveit 19 nyelvre fordították le,
s most magyarul is olvasható
néhány rövid írása.
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Mintha csak tegnap
történt volna
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