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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 

Helikon_2020_2_Könyv.indb   300 2020. 10. 14.   10:34:14



KÖNYVEK 301

ekphrasziszok mellé, s a Tar Sándor és Tarr Béla 
művei kapcsán felmerülő gondolatok is jól rímel-
nek egymásra.

A fenti felsorolásból azonnal kitűnik az is, mi 
okozza a teljesség illúzióját. A leírás az érzékszer-
vekkel érzékelhető tapasztalati világot formálja 
nyelvvé (akár filmnyelvvé vagy zenévé), hogy a 
nyelv logikáján belül helyezze el. A leírásról szó-
ló gondolkodás tehát a nyelvvé vált percepciót 
méri fel, és minél többféle érzékelésmódra fóku-
szál, annál jobban kiviláglik az érzékelő emberi 
tudat.

Ennek kibontakozását például Szávai Doroty-
tya követi nyomon: az önértelmező, önreflexív 
természetű leírással foglalkozó tanulmányában 
Szabó Lőrinc Baudelaire-olvasatait értelmezi. 
Más szóval írásában a leírni kívánt tájak vagy tár-
gyak helyett az emberi személyiség felé fordul, 
ahogy az emlékekből összeáll, s melyből kibom-
lik egy többszörösen rétegzett leírás.

Földes Györgyi a transzszexuális és intersze-
xuális testek szövegbe írhatóságáról, íródásáról 
értekezik Balzac művei mellett Anne Garréta 
Sphinxét és Bartis Attila A sétáját elemezve. Ezzel 
többek között azt is vizsgálja, hogyan befolyásol-
ják a különféle társadalmi előfeltevések a szöveg 
értelmezését, az olvasói beállítódást, ha a nyelv 
nem ad elég támpontot. Ezzel kapcsolatban érde-
mes fellapozni Z. Varga Zoltán A leírás nulla foka 
című írását is, vagy végigkövetni P. Müller Péter 
tanulmányában a drámai instrukciók kibővülését 
Shakespeare drámáinak későbbi kiadásaiban.

De amit a nyelv elhallgat a karakterekről, az 
természetesen megjelenhet az őket körülvevő 
tárgyak leírásánál, ahogy ez a konferenciakötet 
több írásában is megjelenik. Kálmán C. György 
például a Bovaryné szereplői felé közelít, össze-
kötve a regény két hosszabb leírását, felmutatva, 
hogy a sapka és a torta deskriptív kiemelésének 
csak akkor van létjogosultsága, ha részt vesz a 
karakterképzésben. Ahogy Mekis D. János fogal-
maz: „A humán tulajdonságok […] tárgyi nyo-
mokra tapadnak rá.” (16)

A Leírás feltűnő gazdagsága képtelenné teszi, 
hogy akárcsak felvillantani lehessen minden fon-
tosabb mozzanatot, amit a szerzők érintenek. 
Fontos azonban még beszélni Berszán István esz-
széisztikus elemzéséről is, hiszen írása túlmegy 
az emberen: témája Philip Gross költészetének 
nyomán a fák és a levegő vertikumában élő mó-

kusok és madarak világához próbál közeledni, 
ezáltal kiszélesíti a kötet gondolati körét egy egé-
szen másmilyen irányba.

Mindemellett nagyon fontos kiemelni, hogy 
a kiadvány függelékeként megjelenik Roland 
Barthes Valósághatás című írása P. Simon Attila 
értő, világos fordításában, melyre egyébként a 
kötet szerzői több helyen is utalnak, ezáltal 
Barthes lefordított értekezése akár a Leírás záró-
kövének is tekinthető.

A fent említett rendkívüli gazdagság persze 
azt is jelenti, hogy a tanulmánygyűjtemény egé-
szen más értelmezése, más írások, témák, motí-
vumok kiemelése is teljesen jogos lett volna: ez a 
recenzió pusztán egyetlen vonulatát mutatta be, 
hogy nagy vonalakban leírja azt a képet, amit az 
írások egésze kiad. 

Szentpály Miklós
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