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Tehetségek tárháza
(Madarász Imre új könyve)

Madarász Imre neve a balatonfürediek számára is ismerősen cseng, a neves italianista, a Debreceni Egyetem 
olasz tanszékének vezetője a balatonfüredi Salvatore Quasimodo költőverseny zsűrijének tagja, a díjnyertes ver-
sekről írt laudációi évről évre olvashatók a Tempevölgy folyóiratban.

2009-ben megjelent, huszonhatodik önálló kötetében a XVIII-XIX. század olasz irodalmának kiemelkedő 
alakjairól rajzol hű képet, az irodalomtörténész pontosságával kutatja, elemzi az alkotók életművét, a tőle meg-
szokott olvasmányos stílusban. Új tanulmánykötetében egy izgalmas századforduló lángelméi játsszák a főszere-
pet a sokszínű Itália irodalmi színpadán.

A jogreformer Cesare Beccaria alapvető fontosságú művének elemzésével, annak fogadtatásával és utóéletével 
foglalkozik elsőként a szerző, akinek a Dei delitti e delle pene (A bűnökről és a büntetésekről) magyarra fordítását 
is köszönhetjük. „Beccaria azzal, hogy a felvilágosodás ügyét győzelemre vitte a büntetőjogban, ott, ahol évszá-
zadokon át a leglátványosabban és legszégyenletesebben tombolt a zsarnokság, a szabadság jogfilozófiáját alkot-
ta meg” – írja a szerző, rávilágítva Beccaria értekezésének egyetemes jelentőségére.

A magányos költő két múzsája című tanulmánnyal folytatódik a kötet, vagyis Vittorio Alfieri „harcos individu-
alizmusában és fényes elszigeteltségében” rejlő kettősség vizsgálatával: a zsarnokellenes költő életművéről olvas-
hatunk, aki – Francesco De Sanctis metaforájával élve – „gigászi és magányos szoboralak”, lázadó, békét soha-
sem találó személyiségének lenyomatát őrzi minden sora. Tragédiái szépírói tehetséggel ábrázolják, politikai írá-
sai tudományos igénnyel mutatják be a magányos kényúr és a szabad ember örök párharcát. Lírájában elhagya-
tottságának ad művészien hangot: „Szomorúság, ó mondd, végét a kínnak én veszem-e, mielőtt hófehér lesz ha-
jam, prédájaként fájdalmaimnak?” – búsong a költő LXV. szonettjében. Magány és individualizmus múzsaként 
kíséri-kísérti Alfierit. Ebben a tanulmányban átfogó képet kapunk az olasz géniusz életművéről, Vittorio Alfieri 
alakjával azonban a szerző részletesen is foglalkozik A „zsarnokölő” Alfieri és A megírt élet, az Olasz váteszek,  
Vittorio Alfieri életműve felvilágosodás és Risorgimento, klasszicizmus és romantika között és a Halhatatlan Vittorio 
című könyveiben.

Madarász Imre új kötetében külön fejezetet szentel a maga korában költőfejedelemként tisztelt, mára viszont 
szinte teljesen elfeledett Vincenzo Montinak.

Az Ugo Foscolo-tanulmány bevezetéseként érdekes megállapítást olvashatunk; az életigenlő, örökké szerel-
mes Foscolo az elmúlás költőjeként kanonizálódott: „…talán aki legintenzívebben tud »élni és hódítani«, az 
előtt rémlik föl leggyakrabban és legfélelmetesebben a »memento mori«?” – teszi fel a kérdést a szerző. Az iro-
dalomtörténeti hatását tekintve talán legjelentősebb Jacopo Ortis utolsó levelei (Ultime lettere di Jacopo Ortis) 
című levélregény kapcsán többek közt Benedetto Croce, Mario Fubini, Carlo Salinari elemző írásaiból idéz a 
szerző, majd A síremlékek halálverseit vizsgálja, ahol a fizikai-biológiai elmúlás ábrázolása után Foscolo a művé-
szi öröklét, halhatatlanság megrázó jelképrendszerével az „ars longa, vita brevis” kettősség irodalmi kifejezésé-
nek egyik legszebb példáját adja.

Alessandro Manzoni Május ötödike (Il Cinque Maggio) című Napóleon-versének elemzésével zárul a tanul-
mánykötet, ahol több fordítói megoldást is idéz a szerző, s érdekes látnunk, hogy az oly sokat tárgyalt Jegyesek 
után ezúttal egy ódája felől megközelítve milyen arcát mutatja Manzoni.

A kötet életművek vizsgálatán keresztül mutatja be a felvilágosodás és a romantika közötti időszakot, a logi-
kusan felépített elemzési módszer, a világirodalmi utalások és a magyar irodalommal vont párhuzamok teszik 
mindenki számára érdekes és élvezetes olvasmánnyá.
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