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zös vállalkozása: a Klasszikus 
Könyvtár Arany Toldija után ki-
hozta Toldi Estéjét s most Büchler 
Pál dr. fordításában a Reinecke 
Fuchs-ot készíti elő. Szabolcska Mi-
hály 40 éves jubileumáról a lap, 
mely kisded írókról hasábokat ír, 
csak pár sorban emlékezik meg, elég 
méltatlanul. „Jubileuma hódolat volt 
egy egyszerű eszközökkel teremtő, 
dalos költői lélek tartalmas mun-
kássága előtt. Szabolcska a naiv ko-
loritú költészet képviselője, akit a 
ma úgy tekint, mint egy elmult vi-
lág érdekes és komoly reflekszét. 
Lírája a szép, nemes és jó szolgála-
tának kötelességszerű (!) vállalása 
és végzése volt s az ma is". Ennyit 
írt Tövisi Géza Szabolcskáról. Vaj-
jon mennyit írhatna Szabolcska Tö-
visiről? 

Hartmann János. 

Alfredo Panzini. „Derék romagnai 
ember. Alacsony gallért és szaba-
don kilógó nyakkendőt visel. Szíve 
bátor és nemes, épp oly könnyen 
lelkesedik, mint gúnyolódik, izmai 
kemények, törzse hatalmas." Ezzel 
a kissé Panzini-modorú arcképváz-
lattal mutatja be őt egy barátja. 
Tegyük hozzá: Sokáig Milanóban 
volt tanár, a kritika csak nagy ké-
sőn fedezte fel tehetségét; ma, hat-
van éves korában, túl van a zajos 
sikerek első diadalán. Ha modern 
regényirodalomról van szó, az ola-
szok az ő nevét említik legelőször. 
Előbb, sokkal előbb, mint a nálunk 
is nagyban divatos Guido da Vero-
naét, kinek kétségtelenül művészien 
megírt nagyvilági malacságai oly 
kedvelt exportcikké váltak, de aki-
nek belföldi megbecsülése messze 
maradt külföldi híre mögött. Per-
sze a Mimi Bluettek, a kis varró-
lányok története minden nagyváros 
talajából egyaránt felburjánzik 
s egyformán csiklandozza bizo-
nyos olvasóközönség ínyét. De az 
már aztán nagy tévedés, ha egy ki-
adó egymás után feltálalva ezeket a 
pikáns ételeket, ezt látszik mon-
dani : íme a mai olasz regényiro-
dalom! 

Előttem fekszik tíz-tizenöt kötet: 
Panzini regényei: „Diogenes lám-
pása" (1909) 11. ezer, „Xantippe" 
(1914) 10. ezer. S olvasva őket, a kö-
zelmult olasz szellemi életébe — ta-
lán tragédiájába — hull egy fény-
sugár. Nem mintha ezek a művek 

a társadalmi regény igényeivel lép-
nének fel. Távol állnak ettől. Hanem 
mert egy gondolkodó és az élet 
minden megnyilatkozásával szem-
ben nagyon érzékenyen reagáló em-
ber, bármennyire szeretné is, képte-
len elzárkózni a körülötte történő 
dolgoktól. Körülötte történik a há-
ború és a kommunizmus, sőt ezek 
már akkor izgatják képzeletét és 
gondolatát, mikor még távol van a 
vihar. Körülötte él az a kispolgári 
társadalom, mely regényalakjait 
szolgáltatja. Olvasmányai föleleve-
nítik a történelmet, egy-egy régi fi-
lozófus gondolatát. De mindez: tör-
ténet, filozófia, modern élet, erkölcs-
rajz összeforr az egyéni érzés és 
gondolat művészetében. 

Nem tehetünk úgy, mint Panzini, 
ki biciklire ül és így utazva az Adria 
partjáig, ember-keresését a „Dioge-
nes lámpásá"-ban írja meg. Egy 
gyorsvonat ablakából látjuk a kö-
vetkező képet: 

Kis városka az Adria partján. 
Alig van könyve, melyben Panzini 
ide vissza ne térne vagy vissza ne 
kívánkoznék. Ismer itt mindenkit: 
a halászokat, a disznaját etetgető 
öregasszonyt, a gáláns emlékeiből 
élő nyugdíjas kapitányt. Panzini 
kitűnő kis arcképeket tud róluk fes-
teni. Az édesanya gyöngéd keze 
gondoskodik róla. Körülötte gyer-
mekek. Ócska deszkákból kerti asz-
talt tákol össze számukra, vagy kiül 
a ház elé feketekávézni és pipázni. 
Örül egy tál ízletes ételnek, éli az 
egyszerű emberek egészséges életét, 
hallgatja az idillikus természet sza-
vát. Vagy fölül egy vonatra min-
den cél nélkül, leszáll egy kis állo-
máson, mely megtetszett neki, ifjú-
sága régi emlékeit keresi Bologná-
ban — ahogy ez „Egy szegény iro-
dalmár utazásá"-hoz illik. Mindig 
így szeretne élni: „Emlékezz erre a 
napfényes, felhőtlen napra, hogy el-
mondhasd: mégis csak szép az élet!" 

Panziniben van egy lírai költő: a 
kis emberek, a szerény, megelége-
dett élet, a családi tűzhely igény-
telen dalosa. Nem hiába fekszik az 
ő tengerparti Bellaria-ja Pascoli 
szülőhelyének a szomszédságában: 
gyakran játszik annak a költőnek 
a lantján, aki inspirációját egy 
családi katasztrófa emlékéből merí-
tette. Panzini el-ellátogat regényei-
ben a kapuhoz, hova magától visz-
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szatért a szürke kis lovacska, hol-
tan hozva haza kocsisát — Pascoli 
apját —, kit egy ismeretlen ellen-
sége útközben agyonlőtt. 

S Panzini prózájának épp úgy 
megvannak a maga könnyei, mint 
Pascoli költeményeinek. A találko-
zás Mimivel, kit harminc évvel ez-
előtt szeretett s ki teljesen a régi 
környezetben fogadja — de milyen 
rút most minden, hogy elszállt az 
ifjúság! — a „Mama madonnája" 
(1916), az anyja halála után üresen 
maradt ház: az idegenség, mi kö-
zömbössé vált régi arcok közt most 
körülveszi, mikor egyszer újra 
„hazamegy" — csupa könny. „Ki-
csiny bellariai ház. nem szabad sír-
nod! Keserű igazságot kell megval-
lanom. Nem szeretlek többé." 

Egyáltalában Panzini művészeté-
nek egyik főmozgatója: az érzés, a 
szeretet. Ez tágabb teret keres a hu-
manizmusban. Mert szereti az em-
bereket, bár rosszaknak, mechaniku-
soknak látja őket. Mintha csak el-
cserélték volna lelkük felét a gé-
pekkel. Ilyen a filozófiájuk is. A 
misztikum ajtaján ki kopogtatna? 
Hiszen az egyetemi tanár és szená-
tor szépen elmagyarázza, hogy min-
den csak mechanizmus: az ember 
teremti a valóságot, tehát az ember 
Isten. Panzini utálja a német filo-
zófiát és a hegelizmust, mely a há-
ború előtt hatalmába kerítette az 
olasz gondolatot is. Belőle szárma-
zott az a lelki állapot, melyet Pan-
zini kitűnően rajzol egyik regényé-
ben („La Madonna di mama"). Az 
olasz hagyományokat félti tőle s 
minden, ami német, csak gúnyjával 
találkozik, ha pedig gondolata poli-
tikai térre téved, mintha megjósol-
ná az elkövetkezendő háborút. 

Pedig Panzinit emberszeretete a 
pacifizmus felé viszi. Az utazgató 
szegény irodalmár kétségbeesik, 
mikor megtudja, hogy kitört a má-
sodik Balkán-háború és hogy az első 
ütközetben tizennégyezren haltak 
meg. „A nagyhatalmak megbotrán-
koztak. Tehát a háború a nagyha-
talmak akarata ellenére tört ki! 
Miért tört ki ez a második háború? 
Megveszem és átfutom az összes új-
ságokat: valamennyi megbotránko-
zik, akárcsak a nagyhatalmak. Föl 
kell tennünk, hogy királyok, akik-
nek népük Evvivát, Zsiviót, Hur-
rát, Hochot kiált, találkoztak és 

ahelyett, hogy azt mondták volna, 
mint szokásuk, ha találkoznak: Béke 
veled, azt mondták Háború veled! 
Nem, úgy látszik mégsem így van. 
Úgy látszik, a háború magától tört 
ki robbanó emberanyag túlhalmo-
zódása folytán. Az emberek tehát 
királyok nélkül is robbannak? Ha 
ez igaz, nagyon súlyosító körül-
mény, mert akkor mit érne elpusz-
títani a királyokat, mint sokan ta-
nácsolják. Egy dolog azonban bizo-
nyos: tizennégyezer halott az első 
csatában. Nem tudom, miért nézek 
a magasba és miért látom a tizen-
négyezer koporsó piramisát. Rette-
netes! Az emberek nyugodtan ül-
nek a napfényes harmadik osztály-
ban. Nézem magammal szemben a 
szelidarcú katonát. Nyugodt. Nézem 
a mezőkön a csöndes, georgikus 
munkát, a kaszások vágják a ma-
gos füvet. És valahol egy mezőn 
ma tizennégyezer halott fekszik, ti-
zennégyezer halott piramisban, sze-
mük kialudt, tagjaik merevek! 
Nem! Nem! Nem akarom, hogy ha-
talmába kerítsen a szánalom! Á ter-
mészet nem ismeri a szánalmat. 
Miért legyen hát bennem? De mi-
csoda gyászos látomás: tizennégy-
ezer halott! Szerencsére messze 
vannak! Félre a tizennégyezer ha-
lott látomásával! Nem akar elkot-
ródni! Akkor hát gondolkodjunk 
így: a törökökök barbárok, a szer-
bek még barbárabbak, a bulgárok 
a legbarbárabbak, a görögökből 
meg csak a nevük maradt meg, a 
maiaknak semmi közük többé Sok-
rates barátunkhoz... A gyászos lá-
tomás nem kotródik el. Sőt átfolyik 
egy másikra. Ha van tizennégyezer 
halott, következésképen van vagy 
volt tizennégyezer anya is. Körül-
belül 20—25 éve tejükkel táplálták 
ezeket a halottakat, kik akkor kis, 
gyöngehúsú csecsemők voltak. So-
kan ezek közül az anyák közül bizo-
nyára aggódtak és orvost hívtak, 
ha kicsinyük csak egy csöppet is 
lázas volt. Nos. mire való volt a sok 
fáradság? Ez a gondolat nem hagy 
nyugodni. Elhallgatom, hogy itt a 
vonatban is mindenki kisebb vagy 
nagyobb, édes vagy súlyos gondjá-
ról beszél. Dolgozik a lihegő viciná-
lis, dolgoznak ott távol a kaszások, 
ott fönn a nap. Miért? Fejemet ka-
romra hajtom; ezt az egyedül ví-
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gasztaló nevet mormolom: Krisztus! 
Krisztus! Krisztus!" 

S ez a „miért?" folyton kínozza 
Panzinit. Az élet és halál problé-
mája folytonosan marja a lelkét. 
Nem talál egyetlenegy biztos pon-
tot. melyen gondolata megnyugod-
hatnék. „Csodálkoznék-e ön Mayer 
úr, ha egy szép napon valaki ki-
jelentené, hogy mindaz, amit a csil-
lagok járásáról eddig tudtunk, ha-
mis? Hát még az emberek járása!" 
Minden relativ. S ezért Panzini se 
nem pacifista — a háború alatt nem 
is így viselkedett — se nem katholi-
kus, hanem szkeptikus, ki mindent 
megért és semmit sem hisz. Az élet 
pedig, melyet vegetativ egyszerű-
ségében élve szépnek látott, elsöté-
tül, titokba burkolódzik előtte. 

Hiába Panzini fel-feltörő érzelmi 
idealizmusa; gondolkodása — mely, 
bármennyire gyűlöli, mégis csak a 
német filozófia betege — folytonos 
kritikát gyakorol fölötte, elemzi, 
szétszedi, megsemmisíti. S Panzini 
nem tud megszabadulni a gondolat-
tól, mely legközönségesebb benyo-
másaiba is belecsimpaszkodik, láza-
san lüktet — egyik hívja a mási-
kat — s gyakran filozófiai távlatot 
nyer. „Alig aludtam néhány órát: 
szemeim fölnyílnak a függöny fel-
szalad és a tegnapi komédiások 
folytatják színjátékukat." Mert na-
gyon jól tudja, hogy saját gondola-
tai is csak relativ értékűek: komé-
diások. 

Érzelem és gondolat azonban csak 
elemei és meghatározói Panzini élet-
nézetének. Igyekeznek ugyan oly-
kor tudomást nem szerezni egymás-
ról — a vidám életkedv és őszinte 
ellágyulás lapjai mellett vannak 
pesszimista kifakadásai is Panzini-
nek —, de ha összeötvöződnek, mű-
vészi kifejezésük épp a Panzinire 
oly jellemző humorizmus lesz. A 
gondolat a tapasztalás mosolyával 
halkítja el az érzelmet, az érzelem 
megszínezi a keserű gondolatot. A 
humorizmus a kiábrándultság élet-
nézetéből fakad, mely tudja, hogy 
nem kell semmit túlságosan komo-
lyan venni. Ebben a fölényes, de 
mindig meleg mosolyban rejlik 
Panzini művészetének külsősége. De 
mennyi változata és árnyalata van 
Panzini humorizmusának! Csöndes, 
harmonikus a Xantippében, mely-

nek alcíme: „se nem antik, se nem 
modern regény.'' Szól a modern 
Xantippéknek és modern Sokrate-
seknek is. 

Szinte a komikumba lép át a Fele-
séget keresek! című regényben 
(1920). Ginetto Sconer, egy nyolc-
van kilós, vöröshajú „új gazdag", 
miután szép vagyonra tett szert, 
most már örökösről akar gondos-
kodni. De nagy körültekintéssel jár 
el. Menyasszonyát még lakásának 
staffage-ában is akarja látni, hogy 
tudja, beleillik-e majd „Lui Kenz"-
szalonjába. Miután vagy huszon-
két legkülönbözőbb típusú leányt 
nem talál magához illőnek, a hu-
szonharmadikat pedig egy harctér-
ről hazatért katona-ifjonc elhalássza 
az orra elől. elveszi gépírókisasszo-
nyát, akit azért fogadott föl, hogy 
— lemondva az örökösről — meg-
írja emlékiratait. Ez írásműve így 
kezdődik: „Lovag Ginetto Sconer; 
rózsás arcszín, melyről intelligencia 
és bátorság sugárzik; szolid hajzat, 
szolid fogak; minden szolid. Ez va-
gyok én. . . " 

Humora kesernyéssé lesz a Kerek 
a világban (1921), melynek hőse, 
Beatus Renatus. arra a végkövet-
keztetésre jut. hogy mindegy, mi-
lyen a világ, ha megrágalmaz, ha 
rosszal fizet, a fő: jónak lenni em-
bertársainkhoz, segíteni őket és — 
semmit sem várni tőlük. 

Végül emlékezzünk még meg egy 
regényéről (Az úr én vagyok 1922). 
Hátterét a felsőolaszországi, nem 
régi kommunista állapotok adják 
meg. S bármennyire is szkepszisre 
és liberális mindent-megértésre van 
beigazítva Panzini gondolkodása, 
nem tud megnyugodni benne, hogy 
a házmestergyerek, ki gazdájának 
fiával együtt játszott valaha, most 
— mikor ez a harctéren elesett és 
mikor az úri család tönkrejutott — 
csalárdsággal és erőszakkal bele-
üljön a régi nemesi birtokba és 
büszkén mondja: most itt én vagyok 
az úr. Humora néha gúnnyá élesül. 

S Panzini stílusa — mely mindig 
tiszta, preciz, cicomátlan — símulé-
konyan követi humorizmusának kü-
lönböző megnyilatkozásait. Carducci 
ünnepélyes nyelvétől épp oly távol 
áll, mint D'Annunzio művészileg ki-
cirkalmazott periódusaitól. Van kü-
lönben Panzininek egy igen érde-
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kes szótára, melyben a nyelvbe 
újabban bekerült neologizmusokat, 
táj- és háborús szavakat regisztrál-
ja, s elbeszélésébe olykor ilyeneket, 
vagy egy Dantétól, Szent Ferenctől 
tanult szót csöppent bele. mik ki-
tűnő művészettel hangsúlyozzák 
mondanivalóját. 

Ez a mondanivaló Panzininél 
mindig érdekes. Regényei egy 

egyéni életfilozófia szemüvegén ke-
resztül nézik a világot. Életnézete 
tapasztalatból, szenvedésből, gondo-
latból szövődött. Relativizmusa a 
modern olasz szellemi élet beteg-
sége. Pirandello, a másik nagy hu-
morista mellett kétségtelenül ő a 
modern olasz irodalom legérdeke-
sebb alakja. 

Kastner Jenő. 
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