
hogy az orosz írók a 19. században nemcsak a mű-
vészi, hanem az önéletrajzi személyiségüket is 
igyekeznek megteremteni, felépíteni. Lotman sze-
rint ugyanis az I. Péter utáni korszakban az író azt 
a helyet foglalja el, amelyet korábban a hitszónok, 
az aszkéta, a lelki vezető, sőt próféta. 

Lev Tolsztoj Gyónás című művének igen rész-
letes elemzése is tartalmaz az eddig megjelent, szá-
mos szaktanulmányhoz, esszéhez képest új szem-
pontokat. Ezek egyike Tolsztoj naplóinak mint a 
Gyónás pretextusainak értelmezése. Az író fiatal 
korától egészen haláláig rendszeresen vezetett 
naplót, s így nyomon lehet követni annak a szelle-
mi válságnak a kialakulását, fázisait, amely 1879 és 
1882 között a Gyónás megírásához vezetett. Az 
emberi lét alapvető kérdéseivel – az élet értelme, a 
halál elkerülhetetlensége – viaskodik Tolsztoj, 
mert korának gyermekeként ő is csak a racionális 
tudástól várta az ész hatósugarán túli kérdések 
megoldását. Végül eljut odáig, amikor a végesség 
tudatát, átélését s az értelmetlenség miatti lázadást 
tágabb, és a ráció fogalmaival meg nem ragadható 
perspektíva váltja föl. Ludmila Łucewicz a tolszto-
ji műben is feltárja azt a mélyebb szintet, amely 
ugyan irodalmi köntösben jelenik meg, mégis va-
lóságosan fölfogható átélt gyónásként is: az érte-
lem gőgjét felismerő, és attól megszabaduló író 
Istenhez fordulását. 

A kötetet gondolatgazdag összegzés, névmuta-
tó és egy hat oldal terjedelmű angol nyelvű rezümé 
zárja. Ez utóbbi fontosságát azért is érdemes ki-
emelni, mert a könyv témája izgalmas, ebben a 
komparatív megközelítésben sok új meglátást, ösz-
szefüggést világít meg, és így számot tarthat az 
orosz nyelv és kultúra körén kívüli szakemberek, 
irodalmárok, történészek érdeklődésére is.
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Maria Valeria dominioni e Luca chiUrchiù, 
a cura di. Leopardi e la cultura del Novecento: Modi e 
forme di una presenza: Atti del XIV Convegno inter-
nazionale di studi leopardiani (recanati 27–30 settem-
bre 2017): Centro Nazionale di Studi Leopardiani. 
Firenze: Leo S. Olschki Editore, 2020. 550.

A nemcsak terjedelmében jelentős, hanem tar-
talmában is igen sokrétű és gazdag konferenciakö-
tet a Leopardi az 1900-as évek kultúrájában: Egy je-
lenlét módjai és formái elnevezésű konferencia 
előadásaiból szerkesztett válogatást tartalmazza. 
Az esemény célja az volt, hogy meghatározza, 
mekkora mértékű és milyen jellegű Leopardi fel-
tételezhető hatása az 1900-as évek európai gondol-
kodására, illetve az irodalmi alkotók személyiség-
fejlődésére és munkásságára. A kötet harmincegy 
tanulmányt tartalmaz, amelyeket a szerkesztők 
négy szekcióra bontottak: külön olvashatunk ar-
ról, hogy Leopardi élete és munkássága mely pró-
zaírókat (I.), költőket (II.), filozófusokat és kriti-
kusokat (III.), illetve rendezőket és fordítókat (IV) 
ihlette meg. 

A  Prózaírók című fejezetben találkozhatunk 
Pirandello, Savinio, Pavese, Calvino, Gadda, Pa-
lazzeschi, Saba, Brancati, Bontempelli nevével, de 
olvashatunk Primo Levi és Anna Maria Ortese 
Leopardi-felfogásáról is. Marco Dondero áttekin-
tő elemzésében felsorol tizenhét, 1930-tól kiadott 
irodalmi művet, amelyekben markánsan megjele-
nik a Leopardi-jelenség hatása. A  felsorolás Gio-
vanni Papini Leggenda Argentea di Giacomo Leopar-
di poeta e martire című elbeszélésével kezdődik és 
Paolo Di Paolo 2015-ös Giacomo il signor bambinó-
jával zárul. A műveket Dondero hat csoportba ren-
dezi aszerint, hogy a szerzőik milyen szempont 
alapján kapcsolódnak műveikben Leopardi alakjá-
hoz. 

A Költők című fejezetben Pascoli, Gozzano, a 
költő Saba, Montale, Caproni, Rosselli, Zanzotto, 
Giudici, Severini és a görög Kavafis munkásságá-
ban felfedezhető Leopardi-hatásokat és/vagy gon-
dolatbeli párhuzamokat vizsgálják a szerzők. 

A Filozófusok és kritikusok című fejezet első írá-
sában Luigi Capitano állítja, hogy Leopardi gon-
dolkodása nagymértékben meghaladja az 1800-as 
évek kereteit, s emiatt esik meg, hogy a költő emb-
lematikus figurájává válik az Abszolút azon árvá-
nak nevezhető korszakának, melyet a nihilizmus 
korának nevezünk. Capitano szerint Leopardi túl 
későn jött az antik világhoz képest, és túl hamar a 
későbbi korok számára. A recanati költő minden-
nek tudatában is volt, s éles előrelátással jellemezte 
mai kortárs világunkat. Raul Bruni kiemeli a Leo-
pardi-kritika gazdagságát, de hiányol egy rende-
zett, frissített „adatbázist”, és véleménye szerint 
hiányosságok mutatkoznak a Zibaldone kritikai 
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sorsának ismeretében, illetve ismertetésében is. 
Másutt megtudjuk azt is, hogy Gentile 1928-ban 
Manzonit és Leopardit egymás mellé helyezi az új 
Itália etikájának előfutáraiként. Gentile Leopardi-
ja „a szívekben lángra lobbantotta az életbe, az eré-
nyekbe vetett hitet”. A  későbbiekben Gramsci, 
Michelstaedter és Thovez Leopardija is terítékre 
kerül. Anna Di Somma a milánói Grassi filozófiá-
jának kialakulásában bukkan Leopardi-nyomokra, 
kiváltképpen a „teoria dell’illusione” gondolatkör 
kapcsán. Grassi úgy vélte, hogy Leopardi gondola-
ta távol áll az absztrakt metafizika racionalizmusá-
tól, ezért munkássának vizsgálatakor hasznosabb 
lenne az illúzió–unalom, az öröm–fájdalom, vagy a 
természet–szenvedély fogalompárokra koncent-
rálni. Szerinte Leopardi erőteljesen kritikus állás-
pontot képvisel a racionalista optimizmussal és a 
modern civilizációval szemben. Talán sokak szá-
mára újdonság lesz, hogy az antifasiszta Trentin 
Leopardit választotta, hogy a nácizmus-fasizmus 
elleni ellenállásra, a szabadság szeretetére, a harc 
szükségességére és olyan kollektív tudatosságra 
szólítson fel, amely bár a közösért harcol, de soha 
nem hanyagolja el az egyént sem. Trentin szemei 
előtt Leopardi betegsége egy döbbenetes (ön)meg-
ismerési folyamattá alakul át. Lenyűgözi őt az, 
ahogy Leopardi büszkén vissza tudta utasítani 
(bal)sorsát. Ezért igazi hőssé válik a szemében, ő 
lesz a bátorság és az erő jelképe, a megingathatat-
lan büszkeség példája. David Jérôme szerint a ro-
mán Cioran és Leopardi esetében az irányelvek és 
a közös fogalmi rendszer az összekötő kapocs: a 
nulla intuíciója, az unalom élménye és az illúzió 
lényegi szerepe az emberi életben. Mindezen túl a 
„módszerük” is egybeesik, és ez a szkepticizmus, 
amellyel kapcsolatban Cioran így fogalmaz: „a 
szkepticizmus módszeres zuhanás a mély szaka-
dékba”.

A Laboratorio Leopardi csoport beszámolója 
zárja a fejezetet, amely egy interdiszciplináris 
szeminárium eredményeit mutatja be röviden. 
A kognitív tudományok, a biológia és a fizika kép-
viselőit is bevonták egy összetett, sokoldalú 
Leopardi- olvasat megvalósításához. Szerepet ka-
pott a kvantumfizika, a káoszelmélet és a komp-
lexitás-elmélet is. Meglepően sok összefonódást 
és találkozási pontot fedeztek fel. A matematikai 
reflexiók mellett természetesen a filozófiai meg-
közelítés sem maradhatott ki, de, ahogy arra fény 
derült, a kettő gyakran teljesen egymásba simul. 

Ne feledjük el, hívják fel a figyelmet a szerzők, 
hogy milyen fontosak voltak Leopardi számára a 
rendszer, az ellentmondás, a hiba és a lehetőség 
fogalmai, melyek az eljövendő 20. században ve-
zető szerephez jutnak majd a szellemi élet legtöbb 
területén. Izgalmas, újszerű megközelítéseket ol-
vashatunk, amelyek megvilágítják a Leopar-
di-univerzum eddig fel nem fedezett régióit, vagy 
legalábbis a hozzájuk vezető utakat. Ezen felfede-
zések együttesen egy átfogóbb, rendszerezettebb 
és átláthatóbb összkép ígéretével kecsegtetnek. 
Van még teendő.

A Rendezők és fordítók című, igen rövid, utolsó 
fejezetben Nelo Risi 1980-ban vászonra vitt Leo-
pardijáról olvashatunk, melyben Risi a L’infinito és 
a Zibaldone megszületésének mentális-lelki hátterét 
mutatja be. Zárásként Gilberto Lonardi rövid, ám-
de igen érdekes elemzést tár elénk: Giovanna Bem-
porad díjnyertes és Leopardi, 1816-os részleges 
Odüsszeia-fordítását veti össze. Odüsszeiájával Le-
opardi magasra dobta fel a labdát, s csak száll, száll, 
és még mindig és azóta is száll. Nem Homérosztól 
hozzá, hanem éppen fordítva, tőle Homéroszhoz.
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Dante aliGhieri. Komédia I.: Pokol: Kommen-
tár. Szerkesztette kelemen János, naGy József 
közreműködésével. Budapest: ELTE Eötvös Ki-
adó, 2019. 554.

A Magyar Dantisztikai Társaság példa nélküli 
vállalkozásának és tizenhat évnyi megfeszített 
munkájának köszönhetően végre kézzelfogható 
valósággá vált a modern magyar Dante-kommen-
tár első darabja, a Pokol. (A szerzők Berényi Márk, 
Draskóczy Eszter, Hoffmann Béla, Kelemen János, 
Mátyus Norbert, Nagy József és Tóth Tihamér,  
a borítón szereplő Dante-portré és a belső illuszt-
rációk Olbert Mariann munkái.) 

Az Előszóban lefektetett célkitűzés szerint a 
Kommentár átfogó képet kíván adni a Dante-kuta-
tások, s benne a magyar dantisztika legfontosabb 
eredményeiről, de ugyanígy a megszólított közön-
ség is széles spektrumot ölel fel: a laikus olvasótól 
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