
K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

Alfredo Panzini. 

Senigalliaban született 1863 dec. 
31-én. Termékeny és nagytehetségű 
író, Carducci tanítványa, akitől a 
klasszicitás és a kultúra iránti szere-
tetét örökölte; érzésvilágában és 
ihletettségében romantikus. 

Panzini művészetének lényege az 
az elegikus, bánattal teli hang, mely 
az elmult szép időket sírja vissza, azt 
a patriarchális, egyszerű és nyugodt 
életet, melyet a modern ma nyugtalan 
és gépies tempója legázolt. Az ellentét 
majd szelid, majd gúnyos mosolyra 
készteti: tréfára és iróniára, amely-
ben azonban sok keserűség rejtőzik. 
E modorának köszönheti, hogy né-
hány kritikus benne humoristát fede-
zett fel, vagy legalábbis előfutárát e 
műfajnak. Pedig Panzini iróniája mér-
sékelt és finom és nagyonis méla-
búval telített ahhoz, hogy addig a 
szabad és nyilt nevetésig eljusson, 
mely sajátja a jókedvnek. Panzini 
kiábrándultsága több okból ered: 
ő, aki előtt mindig egy vidéki, házias 
élet vágya lebegett, aki mindig érezte 
a nevelés és a kultúra elsőbbségét, 
nem nézi jó szemmel a standardizált 
európaiságot, megütődik, haragra ger-
jed a megállapodott értékek felborí-
tásán. Ma nincs súlya az intellektuális 
értéknek, csak a nyers erőnek: az 
intellektuális ember, kinek gyakorlati 
érzékét túlszárnyalták nem kap helyet 
az életben ; egy faragatlan, tudatlan, 
de erőteljes fickó a siker nagyobb 
lehetőségeivel kecsegtetheti magát.Ez 
a szemlélet alkotja sok novellájának 
tengelyét, amelyekben szembehelyezi 
a tudatlant a művelttel, hogy e 
szembeállításból valósággal, csípős és 
derült jókedvvel teli, váratlan követ-

keztetéseket vonjon le. Ilyen az utolsó 
regényének «La pulzella senza pul-
zellaggio» foglalata is, amelyben egy 
tudatlan parasztnak tekintélyes mil-
liomossá sikerül válnia. Igy leplezi 
Panzini fájdalmát, mélabúját; ne-
vetve tompítja elégedetlenségét és 
lázadását. 

Néha megcsendül benne egy bizo-
nyos pesszimizmus hangja is, mely az 
emberi esendőség tudatából ered, de 
sohasem emelkedik tragikai magas-
latra. A tragédia nincs meg az író 
vérmérsékletében: a dráma, mely 
lelkének abból a nyugtalanságából 
születik, hogy a modernség, bár ki 
nem elégíti, mégis elragadja, hogy 
vágyakozik egy klasszikus életideál 
után, mely mégsem pontosan meg-
határozott — ez a dráma inkább csak 
lírailag és komikailag oldódilk fel. 

Panzini első munkái, ezek között 
is a «Le fiabe della virtii» — «La lanterna 
di Diogene», kétségtelenül a legjobbak.. 
Később a kritika megrontotta : di-
csérve és megróva benne ezt vagy azt 
a vonást, elnyomta művészetének 
legnagyobb értékét: a természetes-
séget. Túlságosan alkalmazkodva a 
kritikusai véleményéhez, akik művei-
ben filozofikus forgácsokat, szimbo-
lumokat, rejtett jelentőségű mondato-
kat puhatoltak ki, akik dicsérték 
komikai erét, odajutott, hogy tiszta 
és szeretetreméltóan közlékeny líráját 
moralizálgatással és filozofálgatással 
zavarta meg, másrészt a minden áron 
keresztülvitt kedélyessége megfosz-
totta iróniáját a természetes és haté-
kony bájtól. 

Panzini élénk és igen éles megfigyelő. 
Különös könnyedséggel választ hely-
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zeteket, alakokat, színtereket, táj-
képeket, melyeket mindig alanyi mó-
don szemlél, legfeljebb ha megkettőzve 
magát tréfás álarcában, melyet remek 
gondolatsziporkázásra használ fel. 

Ezért sikerült oly jól a benyomásai-
nak ecsetelése és ezekhez fűzött meg-
jegyzései, mint amilyen, e nemben, a 
«La lanterna di Diogene», a főmunkája. 
Ez az irása egy Milanotól Bellariaig 
tett bicikliútról szól, benne szépek és 
élénkek: a tájleírások, a vidéki lányok 
és lakomák színes megelevenítése. 

Hasonlóan jó az «Il viaggio di un 
povero letterato». Kevésbé sikerültek 
Panzini regényei, melyek általában 
híjával vannak az egységnek, szöve-
vénybeli érdekességnek, ellenben telve 
vannak kitérésekkel és csak ott tud-
nak érdeklődést kelteni, ahol az író 
sajátos művészetét csillogtatja. Ilyen 
a «Santippe», amelyben Panzini nő-
gyűlölőnek mutatkozik, az asszo-
nyokra árasztva minden humorát, 
türelmetlen iróniáját. «La Madonna 
di Mama» édes és lemondó mélabúval 
elárasztott mű, csak ott ironikus, 
ahol a házastársi összeférhetetlensé-
get tárgyalja. «Jo cerco moglie», nagy-
sikerű könyv, a modern nő karika-
turáinak sorozata, amelyben azonban 
a nem felületes olvasónak felvillan 
a nevetésen keresztül a könyv igaz 
ihletése : a szenvedély és a mélabú. 
«Il padrone sono me» talán a legjobb 
regénye, egyrészt szervesebb meséje, 
másrészt drámai élénksége miatt, mely 
a többiekben hiányzik. Ez, valamint 
az «Il diavolo nella mia libreria» a 
háború utáni idők eseményeiből me-
ríti tárgyát. 

Érdekes megjegyezni, hogy Pan-
zini, bár elfogult a modern élet iránt, 
öntudatlanul, akarata ellenére is, el 
van tőle ragadtatva. Míg egyrészt 
gúnyolódik s maró megjegyzései van-

nak az előítéletről és napjaink el-
tévelyedéseiről, másrészt nagy tet-
szetéssel írja le a modern rövidhajú 
lány típusát, a felszabadult ruházko-
dási módot, a divat esztelenségeit, 
a flirt-öket, bálokat, mindenféle ki-
hívó modern szokást — s mindezt 
bizonyos ellenkedő és makacs felsőbb-
séggel, mégis úgy, hogy szinte ki-
hallik belőle a szemlélődő siránkozása, 
ki mindebből kimaradt. 

Panzini minden műve — nyelvileg 
tökéletes ; ám nehéz meghatározni: 
— Carducci tanítványaként — klasz-
szikus a kultúrája, mégis megveti 
az ünnepies, dagályos és hangzatos 
mondatokat, inkább a rövid, szinte 
sovány és szigorúan grammatikai 
mondatszerkesztést szereti. Prózája 
hűvös, átlátszó, előkelő. Bármely no-
velláját vagy regényét nézzük is, a 
választékosságnak és csiszoltságnak 
türelmes munkáját látjuk, nyelv-
kincse is választékos, csiszolt, pontos. 
A klasszikus nyelvhez nem igyekszik 
szükséges új kifejezéseket keverni. 
Egy «Szótárt» is szerkesztett. 

Manapság Panzini végtelen sok 
cikket és novellát ír ujságokba, folyó-
iratokba, tárgyát mind a mai életből, 
mind a történelemből merítve (s még 
itt is érvényesítve iróniáját). írásai-
nak e túltengése persze megárt a mű 
tökélyének: sok motivum ismétlő-
dik, a moralizálás néha terjengős, 
a professzor elnyomja benne a mű-
vészt s e heves, lobbanékony lélek 
egyre veszti erejét a kényszerű hűvös-
ségben. 

Végezetül mégis megállapíthatjuk, 
hogy Panzini eredeti és tetszetős író. 
Megvan az az érdeme, hogy épségben 
tartotta az olasz nyelv és irodalom 
hitelét a hanyatlás éveiben is. Munkái 
tartósak lesznek, mert hű és találó 
rajzai korunknak. Paolo Calabrò. 
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