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rendkívül önreflexív jellegéből adódóan igencsak 
releváns választás a szerzőgárda részéről. Hiszen 
a gótikus narratívák számottevő részben a jelen 
történéseit felforgató feldolgozatlan és nyomasz-
tó, sokszor szörnyetegek és szörnyűségek alakjá-
ban inkarnálódó „hagyomány” kísérteties hatás-
mechanizmusát tematizálják, továbbá a múltból 
feltörő emlékszekvenciák megnyugtató megol-
dást nyújtó megértését/értelmezését, úgyszólván 
a múlt – sokszor traumatikus – „kiigazítását”. Az 
allegorikus olvasásmódot azonban túlzás lenne 
automatikusan működtethető értelmezési irány-
nak nevezni.

Ennek egyik oka, hogy a kísértetként felfog-
ható hagyomány vagy történelem fenyegetése 
permanens és folytatólagos, azaz nincsenek, nem 
létezhetnek univerzális megoldóképletek ezen 
fenyegetések felfejtésére és megoldására. A posz-
koloniális és a posztfeminista gótikáról írottak 
arról győzhetik meg az olvasót, hogy a gyarmati 
és/vagy társadalmi alapú fenyegetések „kiiktat-
hatatlan jelenlétük” (24) miatt hordoznak igazi 
veszélyeket. A másik ok, amit részletesen a 
könyv második blokkjának fejezetei mutatnak 
be, a „jelentéshordozó” figurák alapvető karak-
terjegyeinek változásaiból adódik. Noha a gótika 
tipikus figurái nem feltétlenül hordoznak erős 
allegorikus jelentést, hiszen funkciójuk akár a be-
fogadói elrettentés – akár öncélú – hatásában is 
kimerülhet, a kimondottan barátságossá váló, 
vagy legalábbis rokonszenvet keltő vámpírok, 
sorozatgyilkosok és vérfarkasok mélyebb társa-
dalmi változások kifejeződéseiként is értelmez-
hetők. Az élőhalottak Xavier Aldana Reyes meg-
fogalmazásában például „tükröt tartanak a jelen 
elé, és figyelmeztetnek a beláthatatlan közeljövő 
veszélyeire” (90), míg a kortárs vámpírok, leg-
alábbis a Halhatatlan szeretők című nagy sikerű 
Jim Jarmusch-film (Only Lovers Left Alive, 2013) 
tanúsága szerint, hajlandóak lemondani a vérszí-
vás aktusáról, és amolyan „zöld” trendként labo-
ratóriumokból szerzik be adagjaikat. Eltérő ha-
tásfokkal, de a gótika „társműfajainak” fő kérdé-
sei is társadalmi allegóriákká bővíthetők. Míg az 
ökogótika egyik fő kérdésköreként a „környezeti 
tudattalan visszatérésének” (174) tematikája is 
kijelölhető, a poszthumán gótikát az (is) foglal-
koztatja, mivé válhat, változhat az ember a közel-
jövőben, illetve mi marad meg belőle emberiként 
a változást követően. (220)

A Rebecca Duncan által idézett reflexió nyo-
mán a gótika „már kezdeteitől fogva” a „világ-
gazdaság társadalmi-gazdasági változásait re-
gisztrálja”. (242) Ezek lokális-regionális mintáza-
tait mutatják be a kézikönyv utolsó blokkjának 
szövegei, amelyekből jól látszanak az eltérő kul-
túrák sajátos, mással összehasonlíthatatlan góti-
kus kódjai is az apartheid kiváltotta kísértetektől 
az ázsiai kultúrák erőteljes női attribútumán át a 
nyugati (fehér) gótika műfaját saját népi tradíciói 
segítségével destabilizáló fekete diaszpóra alko-
tásaiig.

A TwentyFirstCentury Gothic a gótika sajá-
tosságaihoz hasonlóan rengeteg kereszthivatko-
zást tartalmaz a kultúra különböző alkotásai és 
termékei vonatkozásában, és bár nem válik álta-
lános kultúrtörténeti kalauzzá, az olvasó néhány 
rövid elemzés erejéig a képregények, a videójáté-
kok, a zene és a divat világába is betekinthet. Kér-
déses, hogy ez utóbbi jelenségekkel együtt meny-
nyire lesznek aktuálisak a felvázolt gótikus tren-
dek fél évszázad múlva, de a szövegek arról min-
denképpen meggyőzhetik az olvasót, hogy a kü-
lönböző várható metamorfózisokért és dinami-
kákért legalább annyira felelőssé tehetők a globá-
lis politika irányítói, vagy környezetünk jobbára 
bejósolhatatlan eseményei, mint az ezekkel kap-
csolatban izgalmas találgatásokba bocsátkozó 
szerzők és filmrendezők.

Wirágh András
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Laura Melosi. D’Annunzio e l’edizione 1911 
della Commedia. Collana Biblioteca di Bibliogra-
fia – Documents and Studies in Book and Library 
History 211. Firenze: Leo S. Olschki Editore, 
2019. 116.

A kötet rendkívül esztétikus kivitelezésű, 
részleteiben is finoman kidolgozott, a szövegbe 
illeszkedő gazdag fényképanyaggal és színes 
függelékkel ellátott, igényes munka, amely tar-
talmi szempontból a tudományos kutatás ered-
ményeinek pontos bemutatását egy regény legiz-
galmasabb fejezetének feszültségével egyesíti. 

Laura Melosi az Università di Macerata egye-
temen tanít olasz irodalmat, illetve vezeti a Gia-
como Leopardi Tanszéket, és az Olschki Kiadóval 
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már számos esetben dolgozott együtt. A szerző 
kutatásainak középpontjában negyedik alkalom-
mal áll levelezések feldolgozása, s a jelen kötet 
egyik kiemelt eredménye is az, hogy a személyes 
levélváltások vizsgálata által a mindeddig csak 
anekdotákban tovább hagyományozódott ese-
mények részletei is tisztázódtak.

A – magyarítva – D’Annunzio és az 1911es 
Színjátékkiadás azért is különleges kötet, mert a 
kiadó személyesen is érintett volt a feldolgozott 
témában. Ez volt ugyanis talán a legizgalmasabb 
és legvitatottabb vállalkozása, amelynek történe-
tét legendás, gyötrelmes, és nem utolsó sorban 
bizonytalan végkifejletű eseményként tárja elénk 
a szerző. A kutatás három helyszínen folyt: az Ol-
schki Kiadó magánlevéltárában, ahol Daniel Ol-
schki volt a szerző segítségére; a Fondazione Il 
Vittoriale degli Italiani levéltárában; valamint a 
ravennai Centro Dantesco dei Frati Minori Con-
ventuali központban. Ez utóbbiban talált rá Me-
losi a kutatás számára kulcsfontosságú, kiadatlan 
D’Annunzio-kéziratra, amelyet a könyv függelé-
kében teljes egészében közöl. 

Melosi könyve tizennégy rövid, logikusan 
szerkesztett fejezetből áll. Ezek feszesen egymás-
ra épülve, lépésről lépésre mutatják be a „monu-
mentális Dante-kiadás” megszületésének törté-
netét. A publikálást követő események az 1922-
ben záródó perben kulminálnak, amely a kötet 
kiadója, Leo Samuel Olschki, illetve megálmodó-
ja-szerkesztője-kommentátora, Giuseppe Lando 
Passerini között zajlott. 

Az egységes Olaszország megszületésének 
50. évfordulójára megjelentetett, III. Viktor Emá-
nuelnek ajánlott kötet arra volt hivatott, hogy az 
antik hagyományt a modern dizájnnal és a kor 
legmagasabb színvonalú nyomtatásával fény-
űzően ötvözze, s ezáltal méltóképpen hangsú-
lyozza a világot máig foglalkoztató Dante-mű 
aktualitását, az itáliai kultúra halhatatlanságát, 
és mintegy meghatározza a fiatal olasz állam lét-
jogosultságát és helyét „a nacionalizmusok Euró-
pájában”. (1) 

Giuseppe Lando Passerini, a Giornale Dantes
co főszerkesztőjeként és a Biblioteca Medicea 
 Laurenziana igazgatójaként álmodta meg a fény-
űző kiadványt. Eredetileg a Hoepli kiadóval dol-
gozott volna együtt, és még ebben a fázisban kér-
te fel Gabriele D’Annunziót, barátját, hogy a 
nagy poema elé írjon egy rövid Dante-biográfiát. 

A kivitelezési munkálatok később az Olschki Ki-
adóhoz kerültek át. Az antikvárius lelkületű Leo 
S. Olschki számára ez igencsak testhezálló fela-
dat volt: 1909-ben kifejezetten ezen illusztris Iste
ni Színjátékkiadásához alapította meg a Giustina 
nyomdát. A legdrágább példányok bőrkötésűek 
és pergamen-lapúak lettek, s belső címlapjukon 
megtalálható volt a megrendelő neve. Illusztrá-
ciónak az 1491-es Isteni Színjáték fametszeteinek 
reprodukcióit választották.

Melosi tanulmánya bepillantást enged a 
hosszúra nyúlt egyezkedésbe D’Annunzio és az 
Olschki–Passerini páros között, akik mindketten 
a maguk módján és stílusában próbáltak hatni a 
gyakran elérhetetlenné váló vagy éppen néma-
ságba burkolózó – egyidejű legendája szerint – 
Váteszre. Miközben megrendelőik (köztük maga 
a király, az egyiptomi Amhed pasa, a Metropoli-
tan Museum akkori igazgatója, a Harvard Egye-
tem könyvtára) türelmetlenek voltak, és a pro-
móciós szórólapokat újra és újra kellett nyomtat-
ni a kiadási dátum folyamatos odázása miatt, a 
kiadó nagy presztízsveszteség szélén is állt, az 
anyagi oldalon várható veszteségekről nem is be-
szélve. 

Ebben az időszakban azonban fényűző élet-
módja következtében maga D’Annunzio is nehéz 
helyzetbe kerül, hitelezői nem hagyják nyugod-
ni. Olschki megértéssel fordul a nehézségekkel 
küszködő költő felé, s amerikai kapcsolatain ke-
resztül személyesen próbál vevőt találni 
D’Annunzio kéziratai számára. A próbálkozások 
nem hoznak sikert. D’Annunzio Arcachonban 
húzza meg magát, így a kommunikáció szinte 
teljesen ellehetetlenedik. Végül Olschki elveszti a 
türelmét, és ultimátumot ajánl D’Annunziónak. 
A kötet ekkor már hat hónapja kész, és csak 
D’Annunzio írására vár. Passerini baráti levélben 
próbálja oldani a helyzetet, s felajánlja az általa 
már megírt Vitát, hogy egészítsék ki D’Annunzio 
Laude di Dante című költeményével. Olschki em-
bersége a szorult anyagi helyzetben lévő 
D’Annunzio iránt a Melosi által is kiemelt londo-
ni levélben mutatkozik meg (59–60), melyben 
újra közeledni próbál a gyötrődő költőhöz, feltár-
va belső, személyes indíttatásait a „monumentá-
lis Dante-kiadás” ügyében. Felélénkülnek a le-
vélváltások, ám valós eredmény hiányában au-
gusztus elejére a kifogástalan úriember türelme 
is végleg elfogy. Ekkor küldi el végre D’Annun-
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zio bevezető írását, a De Comoedia Dantis-t, és 
megkezdődhet a nyomtatás. 

Melosi bemutatja a harmincnégy oldalas, sok 
korrigálást, áthúzást tartalmazó D’Annun-
zio-kéziratot, melyet a költő a tisztázott, eddig 
elsőnek hitt kézirat mellett szintén Olschkinak 
ajánlott fel. A szerző még végigkíséri a nyomtatá-
si egyeztetéseket, beszámol két, az általános po-
zitív véleménytől eltérő, erősen negatív kritiká-
ról, majd az Olschki–Passerini páros már emlí-
tett, viszontagságos, a bíróságon végződő kap-
csolatáról. Melosi könyve nemcsak izgalmas ol-
vasmány, hanem tudományos eredményeivel 
gazdagítja is a D’Annunzio-kutatás kiterjedt 
szakirodalmát, s betekintést nyújt egy olyan 
nagyszerű, a minőségi irányelveket szem előtt 
tartó kiadó (és személyiség) munkásságába, 
amelynek és akinek nem csupán intézménye él a 
mai napig, hanem szellemi öröksége is. 

Tóth-Izsó Zsuzsanna

Hajdu Péter, Kálmán C. György, Mekis D. 
János és Z. Varga Zoltán, szerk. Leírás: Elmélet, 
irodalom, kép. Reciti konferenciakötetek 5. Buda-
pest: reciti, 2019. 479.

Széles, fekete címlap, nagy, sárga felirattal: 
Leírás. Ez az a része a regényeknek, amit sok olva-
só előszeretettel lapoz át, míg meg nem látja a 
párbeszédek gondolatjeleit, idézőjeleit vagy egy 
cselekvésre utaló igét. Így azonban a szövegnek 
csupán egy szegényebb változatát teszi magáévá, 
hiszen a leírásoknak, amelyek a legősibb epikai 
szövegekben is jelen vannak, nagyon fontos 
funkciói vannak. A ReKonf sorozat ötödik köte-
tének majd ötszáz oldalán egymásnak felelő, 
egymást kiegészítő tanulmányai ezeket a funkci-
ókat tárják fel, olykor az elméletre koncentrálva, 
de legtöbbször egy-egy mű világán belül.

Érdemes még néhány szót szólni az alcímről 
is. A három szó ugyanis – elmélet, irodalom, kép – 
eleve jelzi a kötet heterogenitását. A kötet össze-
gyűjti a lejegyzett látványhoz kapcsolódó elméle-
teket, új szempontokat vet fel, és közben köze-
lebb visz egy-egy szöveg részleteihez. Bár a gyűj-
temény nem a teljesség igényével lép fel, vala-
hogy mégis annak látszatát kelti. A benne szerep-
lő tanulmányok, persze nem hézag nélkül, lénye-

gében lefedik a téma teljes spektrumát. Ez egyér-
telműen a szerkesztők munkáját dicséri. 

Noha a kötet szakaszokra van bontva, fölépí-
tése, az írások sokszínűségét nem fakítva, feszes 
logikát követ: az egymás mellé kerülő írások mo-
tivikusan kapcsolódnak egymáshoz. Így a szaka-
szok szoros kapcsolatba lépnek egymással, a sza-
kaszhatárok feloldódnak, sokszor egy skála ré-
szévé válnak. Éppen ezért, a remek szerkesztői 
munkának köszönhetően, megkísérelhető ezút-
tal, hogy a kötetet egységes egészként fogjuk fel, 
akárcsak az olyan képeken, ahol rengeteg kis fo-
tóból egy nagy arc bontakozik ki. Természetesen 
ennek az arcmozaiknak nemcsak a kötet tanul-
mányírói adják a vonásait, hanem magától érte-
tődően azok a szerzők is, akiknek a műveiről ér-
tekeznek, illetve az irodalomkritika nagy alakjai, 
akikre a szerzők utalnak.

Műfaji és stilisztikai szempontból persze 
igen heterogén a kötet. Nem is lehetne más, még-
is egyértelműen tanúi lehetünk – szövegről szö-
vegre haladva – valamiféle kifejlődésnek. A ter-
mészeti tájtól indulva (Fogarasi György: A „fes
tői”: tájleírás és tájkertészet a 18. században [97–114] 
– ezt a tanulmányt érdemes összevetni az azt sok 
szempontból ellenpontozó Bókay Antal-elemzés-
sel, melynek témája a késő modern leírás; szerző-
je főként a városi tájhoz kapcsolódó szövegeken 
mutatja be a leírás elméletét), a személyiségbe 
alámerülve (185–199) a színpadi téren át (407–
422) a vászonra feszített világtájképig juthatunk 
(433–441), mígnem egy teljesség illúzióját keltő 
irodalomelméleti panorámakép is kirajzolódik. S 
közben a vicctől, mely a leírás nulla fokát repre-
zentálja, eljutunk a drámák szűkszavú instrukci-
óiig – bejárva egy teljes spirálkart, módosítva 
visszatérünk a kezdőponthoz.

A kötet hét témakörön át vezeti az olvasót. 
Az első fókuszában az irodalomelmélet áll, ezt 
követik az ekphraszisszal és a tájjal kapcsolatba 
hozható írások, majd a lírai leírások, a regénybeli 
leírások, a testleírások, a társadalmi tér, majd kü-
lön fejezetbe gyűjtve a színházzal, filmmel, ope-
rával, mítosszal összefüggő kérdések következ-
nek. Ez az utolsó szakasz talán a leginkább hete-
rogén, és alkalmas arra, hogy bár csak motiviku-
san, mégis összegzést nyújtson. Hiszen P. Müller 
Péter írása akár feleletként is felfogható az első 
szakasz szövegeire, különösen Hajdu Péter gon-
dolataira. András Csaba írása jól illeszkedik az 
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