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A kutatás tárgya és feladatai 
 
 Théophile Gautier életművének vizsgálatakor az író vizuális művészetekhez való 
viszonya megkerülhetetlen. Munkám hipotézise szerint Gautier groteszk írásai különösen 
képszerűek, ám ezt az eddigi elemzésekben nem kellően emelték ki, pedig ez a vonásuk 
érthetővé teszi az író vonzódását a groteszk nyelvhez. Gautier, mint a korszakban sok más író, 
sokat fantáziált a különböző művészeti ágak fúziójáról és műveiben rengeteg ekphraszisszal, 
festészeti, szobrászati utalással találkozhatunk. Szerinte az igazi útleíró úgy ír útleírást, ahogy 
a festő fest. Értekezésem célja, hogy az ebből szempontból eddig keveset kutatott Utazás 
Spanyolországban című útleírásban feltárjam az írás és a vizuális művészetek kapcsolatát, 
azaz megvizsgáljam, hogy Gautier elérte-e a célját, és sikerült-e vizuálissá tennie az útleírását.  
 A Théophile Gautier-ról szóló szakirodalom sokszor megfeledkezik útleírásairól. 
Számtalan tanulmány született lírájáról, regényeiről és fantasztikus novelláiról, de úti 
beszámolóiról elég kevés mű értekezik, holott a szerző egyike azoknak, akik a legtöbbet 
alkottak e műfajban a 19. században. Ennek oka lehet, hogy Gautier nem utazott olyan 
messzire, mint Chateaubriand, Lamartine vagy Nerval, és utazásai nem változtatták meg 
gyökeresen az életét, mint ahogy az említett három szerző esetében ez megtörtént.  
 Kivételt képez Gautier Utazás Spanyolországban című könyve, amelyről viszonylag 
sok tanulmány született. De egyik írás sem említi azt a tényt, hogy a spanyolországi utazás 
mekkora hatással volt Gautier esztétikájára. A spanyolországi utazás után nem csupán egy 
útleírást írt, de kiadott egy verskötetet (España, 1845) és egy regényt is (Militona).  Az ország 
festészete is elbűvölte a költőt, amelyről több helyen és többször is megemlékezik. René 
Jasinski, Gautier spanyolországi utazását tárgyaló könyvében ugyan beszél arról, hogy ez az 
utazás kirángatja a költőt a század betegségéből a mal du siècle-ből, és hangsúlyozza, hogy 
ettől az utazásától kezdve a költő kereste az alkalmat, hogy kimozdulhasson Párizsból, de az 
utazás poétikai jelentőségét nem említi. Kathleen Bulgin is úgy véli, hogy Gautier Utazás 
Spanyolországban című műve fontos szerepet tölt be a költő életművében, mert a 
spanyolországi utazása után az irónia nagyobb hangsúlyt kap a prózájában, és az eszménykép 
és a valóság közötti távolság csökken. Bulgin szerint az ideál és valóság közötti eltérésre jó 
példa a Maupin kisasszony (1830) c. regény, ahol a főhős, d’Albert, az ideális világot keresi, 
egy világot, amelyet a tisztaság és a szépség ural. Azonban a később íródott spanyolországi 
útleírást már az irónia, a komikum és a groteszk uralja.  
 Az előbbi két véleménnyel szemben én úgy gondolom, hogy az Utazás 
Spanyolországban főleg a költő groteszkhez való viszonyára jó példa. Azért foglalkozom 
ezzel az útleírásával, hogy megmutassam az útleírás esetleges vizualitását, így egy olyan 
oldalát vizsgáljam meg a műnek, amellyel ritkábban foglalkozott a szakirodalom. Dolgozatom 
szempontjából a már említett Kathleen Bulgin The Making of an artist: Gautier’s Voyage en 
Espagne című könyve nagy fontossággal bír. A szerző szerint Gautier szövege nem csak 
Spanyolországról fest alapos képet, hanem a könyv lapjain keresztül kibontakozik egy 
szimbolikus utazás is. A szerző szerint ez az utazás egyben önmegismerés is: kezdetben a 
költő elragadtatással beszél a spanyol gótikus építészetről, majd esztétikai nézetei változnak, 
és jobban vonzza az ország groteszk művészete. Habár sokat hivatkozom dolgozatomban 
Kathleen Bulgin könyvére, más szempontokból vizsgálom az útleírást, és eltérő 
következtetésekre jutok. Amíg Bulgin szerint Gautier útleírásaiban a fennkölt iránti rajongást 
felváltja a groteszk esztétikájának fontossága, az én dolgozatom a vizualitás szempontjából 
vizsgálja a leírásokat. Így a fejlődést inkább abban látom, hogyan lesznek a hagyományos 
leírások egyre vizuálisabbak a groteszk nyelv egyre merészebb használatával.  
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A kutatás választott módszerei és az értekezés szerkezete 
 
 Az irodalomtörténet elég gyakran csak referenciális szöveget lát az útleírásokban. Ez 
alól a spanyolországi útleírásokról szóló tanulmányok sem kivételek. Az irodalomtörténészek 
tanulmányaikban csak azt vizsgálják, hogy ezekben az úti beszámolókban, hogyan jelenik 
meg a másik, az idegen, az egzotizmus milyen kliséit használta fel az ábrázolás, milyen fiktív 
elemek vannak a szövegekben. Úgy gondolták, hogy a spanyolországi útleírások elsősorban a 
spanyol emberekről és országukról adnak egy képet, nem az útleírás írójáról. Ezért a 
Spanyolországról szóló útleírásokat bemutató monográfiák és tanulmányok módszerükben és 
témaválasztásukban nem sokban térnek el egymástól.  
 Ettől eltérő módon közelítem meg Gautier útleírását, és más utat követek az 
elemzésemben. Elsősorban a szöveg stílusa, retorikája érdekel. Úgy gondolom, hogy az 
Utazás Spanyolországban című szöveg kétfajta módon is olvasható: megállja a helyét, mint 
referenciális szöveg, amely bemutatja egy ország tájait, éghajlatát és városait, de a nyelve is 
ugyanolyan fontossággal bír, azaz az ország minden egyes része egy összetett, művelt 
szubjektum szűrőjén keresztül jut el az olvasóhoz. Így fontos következtetéseket vonhatunk le 
írójának a nyelvéről és a retorikájáról. 
 Gautier instrukciókat is adott útirajzainak olvasásához. Szerinte a jó útleírás 
készítőjének értenie kell a festészethez, vagy literátori érzékenységgel rendelkező festőnek 
kell lennie. Ezért az Utazás Spanyolországban című műben azt vizsgálom, hogy Gautier-nak 
sikerült-e megvalósítania a kitűzött célokat, azaz úgy írnia, ahogy a festő fest, és vizuálissá 
tette-e a szövegét. Ezért leginkább a leírások szerkezetével foglakozunk: megnézzük a 
leírások nyelvi struktúráit, és az elemek viszonyát a vizualitással. Ebben különböző 
irodalomelméleti iskolák eredményeit használjuk fel, elsősorban Philippe Hamon felosztását. 
(Introduction à l’analyse du descriptif). 
 Dolgozatom három nagy részből áll. Az első, Référentialité et récit de voyage de 
Gautier (Referencialitás és Gautier útleírásai) az útleírás műfaját, Gautier útleírásainak 
sajátosságait és a spanyolországi útleírások történetét vázolja fel, részletesen bemutatva a 19. 
századi útleírásokat. A második, La visualité et l’écriture [Írás és vizualitás] című rész az írás 
és a vizualitás kapcsolatának a történetét és az ezzel kapcsolatos elméleteket mutatja be, az ut 
pictura poesis elméletének „karriertörténetén” keresztül. Fontosnak éreztem azt, hogy egy-
egy fogalom történetét is bemutassam, és ne csak az aktuális irodalomelméleti iskolák 
álláspontját vessem össze. Ebben a fejezetben beszélünk a 19. század egyik fontos műfajáról, 
a Szalonokról is, különös hangsúlyt fektetve Gautier műbírálataira és a korszak nagy 
esztétikai vitáira. A harmadik rész, Le grotesque et la visualité [A groteszk és vizualitás] című 
részben az Utazás Spanyolországban című mű leírásait vetjük össze Gautier műbírálataival, 
és vizsgáljuk őket külön-külön a vizualitás szempontjából. De ebben a fejezetben beszélünk a 
francia író útleírásának groteszk leírásairól, a groteszk és a vizualitás kapcsolatáról is. 
 
 I. Az első részben (Referencialitás és Gautier útleírásai) kísérletet teszek az útleírás 
műformájának meghatározására. Ez közel sem egyszerű feladat, mert az útleírás műfaja alatt 
nagyon változatos szövegkorpusz található, amely a levélformától a naplóformáig terjed. Az 
értelmezésemben az útirajz műfaja egy olvasási szerződés a befogadóval, amelyben a szöveg 
narrátora vállalja, hogy a szöveg a valóságot fogja bemutatni, azaz azokat a dolgokat és 
eseményeket fogja elbeszélni, amelyeknek tanúja volt. Minden útleírás tehát egy megfigyelt 
és megélt valóságot szándékszik leírni és így intenzív a kapcsolata a valósággal. Sőt, úgy 
gondolom, hogy az útleírás, mint irodalmi műfaj egyedisége nem más, mint a szövegének  
kapcsolata a valósággal. 
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 Habár az útleírás műfaja objektivitásra törekszik, találunk benne szép számmal 
szubjektív, sőt fiktív elemeket (anekdotákat, legendákat), más útleírásokból átvett 
sztereotípiákat is. Míg a középkorban az utazók zarándokok voltak, a 16. században 
felfedezők, a 18. században tudósok. A 19. századra megváltozik az utazás gyakorlata, és az 
útleírásokat írók írják. Bátran mondhatjuk, hogy az útleírás a században teljes jogú irodalmi 
műfajjá válik. Ezáltal az útleírások nyelve is választékosabb, összetettebb lett, és céljuk nem 
csupán hírt adni egy ismeretlen világról. Az útleírások szubjektivitása különösen fontossá 
válik a 19. század elején. A romantikus utazás nagy hangsúlyt fektet a megélt élmények 
megörökítésére is. A romantikusok útleírásaiban az Én uralja a szöveget, és csak a szubjektív 
valóság létezik. Ezeknek a beszámolóknak a narrátora nem semleges, és a színre lépő, 
történeteket mesélő elbeszélő kapcsán már beszélhetünk „szerzői színpadtechnikáról” (Lásd 
José-Luis Diaz: L’écrivain imaginaire: scénographies auctoriales à l’époque romantique) A 
kritika ezt a narrátort sem a valós szerzővel, sem a szöveg szerzőjével nem azonosítja (a 
könyv szerzőjével, akinek a neve szerepel a borítón), hanem egy un. „elképzelt szerzővel”, 
olyan alkotóval, aki megjelenik a szövegben.  
 Az útleírásokat írók írják és a beszámolók legfőbb tárgya írójuk érzései, impressziói. 
Adrien Pasquali szerint a legfontosabb változások, hogy a korábbi századok felfedező, vagy 
kalandra épülő utazásaihoz képest, ahol a külvilág és annak felfedezése a legfőbb cél, a 
romantika tapasztalati utazása az egyént helyezi a műve középpontjába. Pasquali szerint 
megváltozik a narráció hangneme: a tanú-narrátor látszólag objektív beszámolója, 
fokozatosan veszít határozottságából és helytállóságából, hogy átadja a helyét a napló, vagy 
levélformában íródott útleírásoknak, ahol a látszólag szubjektív elbeszélő a narrátor-szereplő-
cselekvő egy személyben. A korszak íróihoz hasonlóan Gautier útleírásaiban is találkozunk 
ezzel a hangsúlyosan jelenlevő Énnel. 
 A francia író legtöbb utazása egyben munka is volt. A napilapok megbízásából utazta 
be a távoli tájakat, és írni kellett a tapasztalatairól és a kalandjairól. Gyakran panaszkodik az 
újságírói tevékenység rabigájáról. Ugyanakkor utazásai során kereste az újat, az egzotizmus 
kalandját. Ha nem utazhatott, valósággal szenvedett, és ezek az utazások valóságos 
gyógyírként hatottak rá. El akarta hagyni a szürke Párizst, a mindennapi egyhangúságot, hogy 
kigyógyuljon a század betegségéből, a mal du siècle-ből. 
 A francia író 1836-ban utazott először, ekkor csak Belgiumig jut el, és utastársa 
Gérard de Nerval. Egyik legnagyobb vágya, hogy eljusson Spanyolországba. Ez az álma 
1840-ben teljesül. Utazása során születik az Utazás Spanyolországban című útirajz. Ezt követi 
az algériai (1845), angliai (1849), olaszországi (1850), konstantinápolyi (1852) utazása. 1854 
és 1857 között ellátogat Németországba, Hollandiába és 1857-1858-ban Oroszországba. 1865 
és 1870 között gyakran van Svájcban egy szerelem, Marie Mattéi miatt. Utolsó utazása 1869-
ben Egyiptomba volt. Ezen kívül vágyott arra, hogy eljusson Japánba, Kínába és Indiába, de 
ezekre a területekre soha nem jutott el.  
 Bár Gautier híres volt emlékezőtehetségéről, utazásai alatt valószínűleg jegyzetelt is. 
A Spanyolországban és az Algériában készült jegyzetek fennmaradtak, amelyekben rajzokkal 
is találkozunk. Ezek a jegyzetek is valószínűleg azért készültek, hogy az író minél pontosabb 
képet adhasson az országról. Tudjuk azt is, hogy utazásai során olvasgatta kortársai útleírásait, 
továbbá útikönyveket is, amelyekre találunk utalásokat a könyveiben. De Chateaubriand-nal 
és Nervallal ellentétben Gautier szövegeiben nem szerepelnek fiktív történetek, és viszonylag 
kevés a történelmi, mitológia kitérő is.  
 Gautier gyakran panaszkodik, hogy képtelen a valóságot pontosan leírni, ezért a 
dagerrotípiát, a diorámát és a festészetet hívja segítségül, hogy minél jobban meg tudja 
örökíteni a környezetét. A tájak és az emberek, festményeket idéznek fel benne, és a természet 
úgy jelenik meg nála, mint egy Decamps vagy Delacroix kép. A leggyakrabban megidézett 
festők: Canaletto, Giorgione, Titiano Olaszországban, Goya, Murillo, Zurbaran, Velazquez 
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Spanyolországban, Rubens és Vermeer Németalföldön.  Az orientalista francia festők, 
Decamps, Marilhat, Gérôme, Delacroix Gautier-ben a Keletet idézik, a szentpétervári 
ismeretség nyomán pedig Zichy Oroszországot.. Két festőt mindig a táj festői hatásához köt: 
Rembrandt-ot az árny és fény játékához, Goyát a fantasztikumhoz. Máskor úgy mutatja be a 
látványt, mintha az egy bekeretezett festmény lenne. Előbb leírja, amit az előtérben lát, majd 
rátér a háttérre, felsorolva a látott színeket, formákat, ügyelve a pontos árnyalatokra, és 
terminusokra. Gautier tehát utazása során egy festő szemével tekint a tájra és az emberekre. 
Útleírásában a narrátor gyakran a táj megfestéséről, felvázolásáról, megrajzolásáról beszél. 
Tehát úgy tekint írói munkájára, mint a festő vagy a grafikus a munkájára.  
 Ahhoz, hogy lássuk spanyolországi útleírásának eredetiségét, nem haszontalan azokat 
összevetni a korszak más spanyol úti beszámolóival. A 19. században a korábbi negatív 
Spanyolország-kép megváltozik, Fontos dátuma a spanyolországi útleírások történetének, 
François Bourgoing könyve (Tableau de l’Espagne moderne, 1792), amely pontosabb képet 
ad az országról, mint a felvilágosodás filozófusai tették, akik a vallásosság és az inkvizició 
miatt támadták elsősorban az országot. Hasonló szellemű munkák Alexandre de Laborde 
könyvei is: l’Itinéraire descriptif de l’Espagne (1809), Voyage pittoresque et historique de 
l’Espagne (1806-1819),  melyeknek legfőbb célja az ország szépségeinek megörökítése volt.  
 A 19. században egyrészt megszűnik a korábbi századok ellenszenve az országgal 
szemben, másrészt a francia irodalmi művek sokszor örökítik meg az ibériai félsziget 
mindennapi életét és szokásait. Egész sor szakirodalom vizsgálta és vizsgálja ennek a nagy 
érdeklődésnek okait. A kutatók a népszerűséget történelmi, politikai történésekkel és 
kulturális hatásokkal magyarázzák. Fontos előzménye ennek a „spanyol divatnak” Napóleon 
un „félszigeti háborúja” (1808-1814). A spanyol nép elszánt küzdelme kiváltotta a franciák 
csodálatát. Ezzel párhuzamosan divatosak lettek a spanyol legendák, az ország történelmének 
részletei, és megjelentek az egzotikus ibériai tájak, a spanyol karakterek az irodalomban 
Barbier de Séville, Inès de de las Sierras, és legfőképpen a Carmen. Fontos kiemelni, hogy 
ebben a korszakban Spanyolországot Kelet kapujának tekintették, és így az országot hasonló 
tulajdonságokkal ruházták fel, mint az un. keleti országokat, amelynek éppúgy része volt 
Észak-Afrika, Közel-Kelet, mint Kína és Japán. Ezért úgy gondoljuk, hogy a spanyol 
egzotikum népszerűsége és hatása elválaszthatatlan az orientalizmustól.  
 Elég sok orientalizmussal foglalkozó könyv vallja azt a nézetet, hogy a keleti 
útleírások nem egyebek, mint a Nyugat újabb és újabb hódításai, ahol megmutathatják 
felsőbbrendűségüket (lásd.: Denise Brahimi : Arabes des Lumières et Bédouins romantiques; 
Maxime Rodinson : La Fascination de l’Islam, Maspéro, 1980). Edward Saïd : 
L’Orientalisme. L’Orient créé par l’occident című könyve szerint a Nyugat viszonyát a Kelet 
(mindenekelőtt az iszlám) felé mindenkor felsőbbrendűségi tudat járta át.  

1811 nemcsak a keleti utazásokban fontos dátum, hanem a spanyolországiakban is. 
Ekkor jelenik meg Chateaubriand Itinéraire de Paris à Jérusalem című könyve, amely 
kódolja a keleti utazások útvonalát, legfontosabb állomásait. Chateaubriand érinti a Kelet 
széleit, kapuit, Görögországból indul és Granadát érintve tér vissza Franciaországba. 
Spanyolországnak mindössze másfél oldalt szentelt, de egy későbbi munkája, az Aventures du 
dernier Abencérage (1826), ahol terjedelmes Granada leírásokkal találkozhatunk, bizonyítja, 
hogy elbűvölte az ország. Ennek ellenére útleírásában csak szűkszavúan beszél az országról: 
említi a cordobai mecsetet, Granadát, az Alhambrát, az Escorialt.  

Chateaubriand Granada-leírásai nagy hatással voltak a későbbi nemzedékekre. Hugo 
Les Orientales [Keleti képek] című verskötete megismételte Chateaubriand utazásának 
útvonalát, nála is Görögország és Spanyolország a két végpont. Csak öt költemény beszél 
Spanyolországról, illetve Andalúziáról, amelyet nagyban meghatároz az arab kultúra, az arab 
építészet. Természetesen nála is kiemelt szerepet kap Granada. Chateaubriand és Hugo 
példája nagyon jól mutatja milyen erőteljesen kapcsolódott össze az orientalista divat és a 
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romantika Spanyolország képe. Spanyolország a későbbi útleírásokban is úgy jelenik meg, 
mintha nem is Európához tartozna, hanem egy tőle erőteljesen különböző távoli, archaikus 
ország lenne, ahová nem jutott el a modernizáció.  
 A 19. század első felében olyan írók jártak az országban, mint Stendhal, Charles 
Nodier, Charles Davillier, Adolphe de Custine, George Sand, és Dumas.  De Prosper Mérimée 
volt az egyetlen, aki alaposan ismerte az országot és beszélte a nyelvét. A többiek csak egy-
egy utazást tettek az országban és publikálták tapasztalataikat. Ezek között találunk rövidebb 
és hosszabb beszámolókat. Minket leginkább az utóbbiak érdekelnek. Azaz Prosper Mérimée :  
Lettres d’Espagne [Spanyolországi levelek](1830-1833), Adolphe de Custine : L'Espagne 
sous Ferdinand VII  [Spanyolország VII. Ferdinánd idejében](1838), George Sand : Un hiver 
à Majorque [Egy tél Mallorcán](1841), Edgart Quinet : Mes vacances en Espagne 
[Szabadságom Spanyolországban](1846), Alexandre Dumas : Impressions de voyage de Paris 
à Cadix [Egy Párizsból Cadizba történő utazás benyomásai](1847), Charles Davillier : Voyage 
en Espagne [Utazás Spanyolországban](1865). 
 A korszakban elfogadott vélemény, hogy a spanyolországi utazás veszélyes 
vállalkozás és felér egy kisebb kalanddal. Egyrészt az utak rossz állapota, a közlekedési 
eszközök kényelmetlensége miatt vélekedtek így, másrészt nem tartották jónak a 
közbiztonságot. Gyakran számoltak be az utazók útonállókkal, rablókkal való 
találkozásaikról. A korszak utazói ugyanazt az utat járják be: San-Sébastien-Burgos-Madrid. 
Senki nem megy Santiago de Compostelába, Ávilába, Segoviába, Salamancába, Cáceres-be. 
Tehát az ország nyugati részének a felét nem is ismerik. Madrid környékén kötelező megállni 
az Escorialnál, Toledóba, Aranjuezbe látogatni. Aki az igazi egzotikumot keresi, ellátogat 
Andalúziába is.  
 A 19. századi utazók tisztában vannak az ország sajátos egzotikumával, gyakran 
eltúlozzák bizonyos tulajdonságait. Így mindenki megemlíti az „afrikai” hőséget és az ehhez 
alkalmazkodott növényzetet. A mór építészet szintén Afrikát juttatja az utazók eszébe. Az 
Alhambra mint egy keleti császár palotája jelenik meg az útirajzokban. Mindenki kivétel 
nélkül panaszkodik a rossz utakra és a kényelmetlen közlekedési eszközökre, a rossz 
szállásokra és az ételekre. A közlekedést tovább nehezítik az útonállók, a rablók. Személyesen 
nem találkozik senki sem banditákkal, de mindenki hallott róluk szóló történeteket. A rablók 
kegyetlenségei jól mutatják, milyen a spanyol nép természete: hevesek és kegyetlenek. Ezt a 
sztereotípiát erősítik meg a bikaviadalok leírásai is. A véres és kegyetlen küzdelemre eltérő 
módon reagálnak az egyes írók. Amíg Mérimée részletesen írja le a látványosság fordulatait, 
Dumas szíve alig bírja elviselni a feszültséget.  
 A 19. századi utazók szerint a büszkeség, a gőg, a túlzott vallásosság és az érzékiség a 
spanyol nép sajátja. A spanyol nők, mint a keleti nők általában, közvetlenebbek és 
könnyebben meg lehet őket szerezni. Ugyanakkor szeszélyesebbek, és ha kell, bosszúállók. A 
spanyol tánc csak fokozza a spanyol nők ellenállhatatlanságát, amelyet gyakran 
megörökítenek az úti beszámolók. A spanyol nők közül is a legérzékibbek, de egyben a 
legveszélyesebbek a cigánylányok (lásd Carmen).   
 Théophile Gautier útleírásában is megtaláljuk a korszak kliséit. Ez nem véletlen, mert 
ismerte a korszak spanyol témájú műveit, amelyekre hivatkozik is a beszámolójában (Hugo, 
Chateaubriand, Musset, Mérimée, Washington Irving). Az irodalmi allúziókon kívül találunk 
nála festészetre, festményekre való utalásokat is. A legtöbbször Decamps orientalista képeit 
emlegeti. De a spanyol építészet sem hagyja hidegen, mint a korszak többi utazóját, őt is 
ámulatba ejti a mór építészet, de előszeretettel és hosszan írja le a spanyol gótika remekeit is. 
Elbűvöli a spanyol népviselet. Ha teheti, gyakran és részletesen számol be az egyes 
tájegységek színes ruháiról.  
 A korszak többi útleírásának a tükrében jól látható, hogy Gautier nem akarta utánozni 
sem Chateaubriand-t, sem Victor Hugo-t, vagy Mérimée-t, és még kevésbé Custine-t. 
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Elsősorban gazdagítani szerette volna utazásaival a valóságról alkotott ismereteit, szórakozni 
akart, de soha nem adott teret a képzelet túlzásainak. Szemben Astolphe de Custine-nel, 
Gautier sokkal inkább művész és kevéssé érdeklik a politikai vagy társadalmi elemzések. Így 
nem véletlen, hogy az Utazás Spanyolországban nem hasonlít Custine: L’Espagne sous 
Ferdinand VII. [Spanyolország VII. Ferdinánd alatt] című művére. Ha összevetjük a két utazó 
írói stílusát, Gautier elsőbbsége vitathatatlan. Leírásai expresszívebbek, mint Custine-éi, 
amelyek inkább történeti dokumentumoknak tekinthetők.  
 Gautier útleírásainak két fontos jegye van: egyrészt a külvilág részletes leírása, 
másrészt a képek, a vizualitás keresése, allúziók festőkre, festményekre. Ez a két elem 
meghatározza többi írásainak esztétikáját. Leírásai nemcsak részletesek és pontosak, hanem 
szerepelnek bennük festőkre, szobrászokra, festményekre való utalások is. Tehát a 
képzőművészeti alkotások közül Gautier leginkább a festészetet és a szobrászatot részesítette 
előnybe. A két művészeti ág nagy szerepet játszik majdnem mindegyik írásában: megtaláljuk 
a műbírálatokban, de a fantasztikus novellákban, a regényekben, az esszéiben, és 
természetesen az útleírásokban is.  
 

 II. Az útleírás, mint igazságra és referencialitásra törekvő irodalmi műfaj 
viszonya a vizualitással, nem magától értetődő. Így a második La visualité et l’écriture [Írás 
és vizualitás] fejezetben foglalkozunk Gautier és a festészet kapcsolatával, a műbírálatainak 
esztétikájával, továbbá a vizualitás és az írás kapcsolatával. Az irodalom és a festészet 
eljárásait hasonneműnek gondoló elméletekkel már az antik irodalomban is találkozhatunk. 
Arisztotelész Poétika című művében például a tragédiát hasonlítja a festészethez. A görög 
filozófus szerint a festészet és a költészet az imitáció azonos elveit használja. De míg a 
tragédiában a cselekmény, addig a festészetben a szerkezet vagy kompozíció tölti be a legfőbb 
feladatot. Arisztotelészen kívül Horatius Ars poétikájának volt nagy hatása a következő 
évszázadokban, amikor is többször találkozhatunk az általa kimondott ut pictura poesis 
gondolatával.  Ami azonban Horatiusnál csak összehasonlítás volt, a 16. század írásaiban a 
két művészeti ág rokonságát taglaló munkákká nőtte ki magát. Így akarták a festészetet a 
szabad művészetek rangjára emelni.  

De a reneszánsz időszakában is találkozhatunk az ut pictura poesis elvének 
kritikájával is, mely kétségbe vonja a szó és a kép összehasonlíthatóságát. Leonardo, aki 
szerint a festészet a legelső a művészetek rangsorában, a költészetet vak festészetnek tartotta, 
Értekezés a festészetről című munkájában részletesebben is kifejti ezt a gondolatát. Szerinte, 
amíg a festészet képes az emberi testnek vagy a csatának  minden részét, minden oldalról 
ábrázolni, a költészetnek hosszú leírásokat kell eszközölnie, hogy ugyanezt meg tudja tenni.  

A legnagyobb támadást az ut pictura poesis elmélete ellen Lessing Laokoón, vagy a 
festészet és a költészet határairól című értekezése (1766) jelentette.  Ő az első, aki 
határozattan elkülöníti a két művészeti ágat.  Kijelenti, hogy ugyanannak a tárgynak festői és 
költői leírása eltérő, mert míg a szavak az időben követik egymást, addig a festészet formái és 
színei a térben rendeződnek. Míg a képzőművészet egyetlen jól megválasztott, ideális, de 
statikus pillanatban rögzíti a valóságot, a költészet cselekvő embereket követ nyomon, és a 
valóságot szüntelen mozgásában ragadja meg. Franciaországban Diderot hasonló 
gondolatokat fogalmaz meg az ut pictura poesis elvéről, mint kortársa Lessing. Levél a 
vakokról és némákról azoknak, akik beszélnek és látnak című írásában a francia író Vergilius 
Neptumus leírásával igazolja azt a gondolatot, hogy a költészet szép pillanatai nem esnek 
egybe a képzőművészet szép pillanataival.  
 A 19. századi írók, annak ellenére, hogy ismerik Diderot és Lessing ut pictura poesis 
kritikáját, mégis szeretnék, hogy írói stílusuk hasonlítson a festészetre. A romantikus írók 
nagy többsége szerint a legfontosabb művészet a festészet, ez tud igazán inspirációt adni a 
költészetnek. Az új irodalom hívei 1827-től a Cénacle-ban, a Notre-Dame des Champs 
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utcában gyülekeztek, ahol szoros barátságok szövődtek az írók és a költők között, ami 
nagyban hozzájárult, hogy tovább erősödjön bennük a művészeti ágak testvériségének  
nézetei. A művészeti ágak testvériségének kifejezője volt az 1831-ben alapított Artiste című 
lap is.  
 Théophile Gautier szintén kétségbe vonja az ut pictura poesis elvét. 1836-ban a 
következő gondolatokat olvashatjuk tőle: „Az ut pictura egy régi butaság, amely legalább 
2000 éves, és már ezért sem tiszteletreméltó. A költészet és a festészet szöges ellentétben 
állnak egymással”( Le Figaro, 11 novembre 1836). Azonban kétségei az elmélettel szemben 
nem akadályozták meg abban, hogy írásaiban azt a célt tűzze ki, hogy olyanok legyenek, mint 
a festmények. Gautier írásművészete igyekszik meghaladni az egyes műveket elválasztó 
határt. Megkísérli a festmények vizualitást lefordítani a nyelvre a műbírálataiban és a 
regényeiben egyaránt, és ezért kitágítja a nyelvi ábrázolás határait. Mind a szépirodalmi 
műveiben, mind műbírálataiban él az ekphraszisszal azaz képleírással.  
 Az ekphraszisz szót csak a 19. században használták először a képleírás definiálásra. 
Az ókorban, a szónoki beszéd része volt: szemléletes, eleven leírásfajta, mint a hipotipózis. 
Az antik retorikákban a fogalom nemcsak műtárgyak, hanem személyek, helyek, korok, sőt 
események leírását is jelentette. Az ekphraszisz legfőbb feladata a meggyőzés volt. A fogalom 
antik definíciói kapcsolódtak az energeia értelmezéséhez. A retorikai tradícióban az enargeia 
a meggyőzéssel és a megindítással, vagyis az affektív válasz kiváltásával fonódott össze. A 
szemléletes megjelenítéshez a jól megválasztott ’képes beszéd’, azaz a trópusok és figurák 
helyes használata, illetve a jól tagolt narráció szükségeltetett. 
 A huszadik században az irodalomtudomány, mint műtárgy leírás tekint az 
ekphrasziszra. (lásd.: Léo Spitzer, Georges Molinié), ahol a nyelv megpróbálja lefordítani a 
vizualitás nyelvét. Diana Schaffer definíciója szerint az ekphraszisz egy interszemiotikai 
(jelrendszerek közti) fordítás, amely interpretálja a képzőművészeti ábrázolás kifejezés 
módját egy másik, a nyelvi jelrendszerben. A két jelrendszer összeegyezhetetlensége miatt, 
Michael Riffaterre úgy gondolja, hogy az ekphraszisz paradox módon az ellenkezőjét teszi, 
mint ígér. Szerinte azt ígéri, hogy a szavak segítségével láttatja a festményt, miközben 
eltávolít minden vizuális elemet azzal, hogy a nyelvi jelekkel helyettesíti őket. Ezt nevezi az 
ekphraszisz illúziójának, amely sokkal többet elárul a nyelv használójáról, mint a 
megörökített műalkotásról. 

Mint korábban említettem Lessing is megkülönböztette a festészet természetes jeleit a 
költészet hagyományon alapuló jeleitől, s ezzel utat nyitott egy sor kérdés felé. Több 20. 
századi elméletíró hasonló szempontok alapján tesz különbséget a két művészeti ág között. 
Szerintük is a festészet és a költészet eltér egymástól, mert hiába mondjuk, amit látunk, az 
soha sincs abban, amit mondunk, és hiába mutatjuk képekkel, metaforákkal, hasonlatokkal, 
amit mondunk, a helyet, ahol a szóképek megcsillannak, nem a szem bontakoztatja ki, hanem 
a szintaxis egymásutánja határozza meg. A környező világ ábrázolása és leírása eltér 
egymástól, mert nem ugyanazokkal az eszközökkel dolgoznak. René Huyghe szerint a 
festészet „effektusai” kizárólag az anyaghoz tartoznak, vagyis éles határt kell húzni anyaguk 
és a között, amit felidéznek.  

Több írásban visszatér az a gondolat, hogy a nyelv jelentéssel bíró egységekből áll, és 
e nyelvi jelek képesek valami mást helyettesíteni, valami másra utalni. A nyelv 
referencialitásával szemben azonban a festészet színei, formái nem valaminek a jelei, hanem 
meg vannak jelölve. A színek és formák megjelöltségről Emile Benveniste a következőket 
mondja a Problèmes de linguistique général [Az általános nyelvészet problémái] című 
művében :  „A művész kiválasztja, összekeveri és elrendezi a színeket a kedve szerint a 
vásznon, és végeredményben csak a kompozíció keretében alakul ki a jelentés az elrendeződés 
következtében. A művész így létrehozza saját jelrendszerét: szembeállít ecsetvonásokat, 
amelyek jelentésre tesznek szert a rendszerben. (…) Így vannak olyan rendszerek, ahol a 
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jelrendszer egymástól elkülönített elsődleges jelekkel vannak kifejezve, függetlenül a 
viszonyoktól melyet felvehetnek.” 

Benveniste írása a festészet jeleit állítja szembe a nyelv jeleivel, ezzel utat engedve 
annak a gondolatnak, hogy egy képzőművészeti alkotásokról mindig csak a nyelv 
közbenjárásával tudunk beszélni, ami nagyban lecsökkenti azoknak a kommunikálhatóságát. 
A nyelv és a festészet jelei közötti ellentétről beszél Konrad Fiedler is. Szerinte a festészet 
nem ábrázolja a láthatót, hanem láthatóvá teszi. Ezért a festészet vizualitását nem tudjuk 
megfogalmazni sem az érzékleteink, sem az érzéseink leírásával és azzal sem, hogy egy 
történetet vagy egy gondolatot írunk le a kép kapcsán. Szerinte a festmény vizuális tudást 
fejez ki, amelyet fogalmakkal nem tudunk kifejezni. A vizuális jelrendszernek saját jelei 
vannak, amelyek a szavakhoz hasonlóan a legkevésbé sem mimetikusak. A festő, amikor 
létrehoz egy képet, nem a nyelvi jeleket fordítja le egy másik nyelv jeleire, hanem rögtön 
formákkal és színekkel, vagyis vizuális jelekkel jeleníti meg. Fiedler szerint a vizuális tudás” 
ugyanúgy a világot értelmezi, és olyan jelentéssel látja el, amelyet szinte lehetetlen visszaadni 
a nyelvvel.  

Benveniste és Konrad Fiedler könyvének az idézésével nem a festészet szavakkal való 
elmondhatatlanságára akarok bizonyítékot találni. Csupán arra akarom felhívni a figyelmet, 
hogy mekkora különbség van a szavakkal, illetve a színekkel, formákkal való megjelenítés 
között. Ezt a tényt igazolja, hogy jobban szeretünk egy albumot végiglapozni, mint 
képleírásokat olvasni. Azzal, hogy beszélek a festészet és a költészet jelrendszerének 
különbségeiről, azt akarom megmutatni, hogy mennyire problematikus lenne jelen esetben a 
kérdés egy transz-szemantikai megközelítése.  

Térjünk ismét vissza Lessing Laokoón című írásához. Itt találjuk azt a 
megkülönböztetést a festészet és költészet között, hogy míg előbbi térben rendeződik, addig 
az utóbbi időben. Ez a gondolat több írásban vissza fog térni, de vannak ellenzői is, mint 
például Bernard Vouilloux szerint az idő jelen van a képeken is, és ha nem is a kompozíció 
során, de az érzékelés során nagy szerepet kap az időbeliség. Szerinte ugyanis miközben a 
festményeket szemléljük, és a kompozíció összetételét vizsgáljuk, mindig a korábban 
megszerzett ismereteink segítségével tesszük azt. Ezzel a közelítéssel és szelektálással 
léptetjük be az időbeliséget a kép észlelésébe. Bernard Vouilloux úgy gondolja, hogy a 
képleírás tevékenysége sem hagyja figyelmen kívül ezt a globális érzékelést, amely éppoly 
fontos lesz az írás tevékenysége során. 

Jól látható, Bernard Vouilloux tanulmányában leginkább a kép-észlelés, „a kép -
olvasás” felé kalandozott el, és kimondta, hogy a festmény „olvasójának” elegendő teret ad 
saját víziójának kibontakoztatásához. Ezzel szemben úgy gondoljuk, a szöveg recepciója 
olvasójától nem kívánja meg ezt a típusú befogadást, azaz, hogy „lásson” a szövegben. A 
szöveg jeleinek szigorú szabályoknak kell engedelmeskednie és a legfőbb céljuk a világosság, 
hogy a szöveg létrehozójának szándékai érthetőek legyenek. Ezzel szemben a kép alakzatait 
az egyes befogadók különböző módon érzékelhetik, tehát effektusai Umberto Eco szerint 
kevésbé behatárolhatóak. Ebből kifolyólag a képek elemeire másképp tekintünk, mint a 
szöveg jeleire. A festmény jelei más törvényszerűségeknek engedelmeskednek. A kép képes 
beindítani egy un. infra nyelvészeti folyamatot, amely vágyak, szorongások, félelmek, 
emlékek révén ölt testet, és ami a kép színeitől, formáitól függ. Ezt a folyamatot leginkább az 
álmok működéséhez lehetne hasonlítani, azaz asszociációk, sűrítés, áthelyezés és szimbolikus 
ábrázolás jellemzi. Így a művészi alkotás akár csak az írott szöveg, ösztönzi a képzelőerőt, 
azaz a véget nem érő haladást egyik képből a másikba, az egyik gondolatból a másikba, így 
kihasználva az egyéni emlékezés és az egyéni fantázia lehetőségeit. A szabad asszociáció 
gazdagságával magyarázza Barthes is a festmények poliszemikusságát A kép retorikája című 
írásában. 
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A vizuális jelek nemcsak egy azonos térbe odavetett jelek, mint a nyelviek, amit 
gúzsba köt a szövegösszefüggés, hanem teret adnak az elemek szabad kombinációjára, a 
szabad asszociációkra a kép mezején kívülre, új kapcsolódási pontokat hozva létre. Így 
megszaporodnak a lehetséges jelentések. Victoroff szerint a kép képes olyan jelentéseket 
generálni, amelyeket csak nagyon nehezen tudunk szavakkal lefordítani, illetve kifejezni, 
olyan jelentéseket, melyekre a nyelv nem képes. 

Benveniste az álom és a folklór szimbolizmusában megjelenő képek kapcsán beszél az 
„ikonikus szimbolizmusról”. Szerinte ezek a szimbólumok egyetemes jellegűek, azaz minden 
népcsoport ugyanúgy használja őket. Ráadásul ezek a képi szimbólumok a nyelvi jelek 
önkényességével szemben megalapozottak: létezik egy kapcsolat a kép és a gondolat között, 
amelyet szimbolizál. Így a képet Benveniste szerint nevezhetjük szimbólumnak is, saussure-i 
értelemben véve. Szerinte ezeknek a szimbólumoknak a „szintaxisa” semmilyen más 
logikának nincs alárendelve, csak az egymásutániságnak, amelyet már Freud is oksági 
kapcsolatként jellemez. Benveniste arra a következtetésre jut, hogy beszélhetünk a kép 
„nyelvéről”.  

Egyetértünk Victoroff-val, hogy a kép egyszerre infranyelvi és szupranyelvi. 
Infranyelvi, mert jelrendszere sokkal mélyebben gyökerezik, mint a nyelvi jel és nem függ 
attól. Olyan jeleket használ, amelyeknek sok egyéni variánsa van, és ugyanazt a jelet 
különböző módokon lehet értelmezni. Másrészt szupranyelvi, mert olyan jelekkel operál, 
amelyek rendkívüli módon tömörek, azaz, ha nyelvünkkel akarjuk leírni azokat, akkor hosszú 
mondatokat kell papírra vetnünk és nem szavakat. Itt jegyezzük meg, hogy csak diszkurzív 
szinten tudjuk összehasonlítani a kép szimbolizmusát és a nyelvet. Vagyis csak némely nyelvi 
alakzat mutat hasonlóságot a képek jeleivel. Tehát egyetértünk Foucault azon gondolatával, 
hogy ha nincs is nyelve a képnek, van egy retorikája, amelynek ugyanúgy megvannak az 
alakzatai. Benveniste és Fiedler írása elég jól felvázolta ezt a retorikát. 
  A festészet hagyományos jelei nem mindig különültek el a nyelv mesterséges jeleitől. 
Foucault A szavak és a dolgok című könyve A világ prózája című fejezetében felvázolja a 
klasszikus kor kultúrájának újraszerveződését. Elmagyarázza, hogy a nyelv nem önkényes 
jelek rendszere volt, hanem részét képezte a harmóniának, és a szó etimológiája segítségével 
hozzáférhettünk a szó eredeti jelentéséhez. Ebben a korban még fellelhetők voltak azok 
ismertető jegyek, melyek a szavakat a jelzett dologhoz kötötték. „A XVII. és XVIII. században 
a nyelv e sajátos léte, a világba vésett ősi, dologi szilárdsága, föloldódott a reprezantáció 
működésében: minden nyelvhasználat diskurzusnak minősült. A XIX. században majd az 
irodalom, Hölderlinnel, Mallarméval, tér vissza a nyelv reprezantáló vagy jelölő funkciójától 
a XVI. század óta elfeledett nyers létig.” 

Foucault is az irodalomnak szánja azt a feladatot, hogy újraalkossa az elveszett 
egységet a nyelv általános krízise közepette. Szerinte az előző létből a tudásunk számára már 
nem maradt semmi, és gondolkodásunkban sincs semmi, ami felidézhetné bennünk az 
emlékét, de „az „irodalom” amint létrejött és irodalomként megjelölte önmagát a modern kor 
küszöbén, éppen a nyelv eleven létének megjelenését nyilvánítja ki újra, mégpedig ott ahol 
nem számítottak rá. (…) Márpedig az egész XIX. századtól mostanáig – Hölderlintől 
Mallarméig és Antonin Artaud-ig–az irodalom csak annyiban létezett autonóm módon, csak 
annyiban vált le minden más nyelvről teljes határozottsággal, amennyiben egyfajta 
„ellendiskurzust” alkotott, ekképp térve vissza a nyelv reprezentáló vagy jelölő funkciójától a 
XVI. századig elfeledett nyers létig.” 

Azt a jelenséget, hogy a költészet és az irodalom a különböző korszakokban keresi a 
vizualitást, a festőiséget, értelmezhetjük úgy, mint a szavak és a dolgok ősi egységének a 
visszaállítására való törekvést. Másrészt e mögött a nyelvszemlélet mögött nem nehéz 
felismerni a mimézis elméletét is, azaz azt a vágyat, hogy az írás hasonlít a felidézett dologra. 
Úgy gondolom, hogy a költők újra akarják alkotni a szavakkal, az egység szilánkjaival, az ősi 
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harmóniát, amikor a szavak és az általuk felidézett dolog között nem volt különbség. Itt 
jegyezzük meg, hogy míg a költészet a versritmus segítségével közel kerülhet a zenéhez, 
addig a költőnek, aki a festészetet akarja utánozni, szembesülnie kell a nyelv korlátaival.  A 
költő ábrándozhat arról, hogy egyenlővé válik a zenésszel, de amikor festeni kíván a 
szavakkal, csak a nyelv hiányosságaival szembesülhet.  

Úgy gondolom a nyelv a hiányosságai ellenére, közelebb kerülhet a képzőművészethez 
a retorikai alakzatok segítségével. A retorika az ókortól fogva nagy hangsúlyt fektetett a 
vizualitásra. A plasztikusság nagy szerepet játszott fogalmainak leírásánál. Fontanier a 
hipotipózis, a következő módon írja le: „olyan elevenen és energikusan írja le a dolgokat, 
mintha valamit a szemünk elé helyezne és így egy elbeszélést, egy képleírást, festmény leírást 
vagy mozgalmas jelenetet hoz létre.” Egyetértek Catherine Becchetti gondolatával, hogy a 
retorika a szöveg vizualitását írja le, így szerinte a retorika a festészet és az írás 
összefonódásának a helye. A retorika nem a festmény nyelvét írja le, hanem benne a retorikai 
alakzatok ikonikusan jelennek meg. 

Jakobson Az afázia nyelvi tipológiája című írásában a metafora és a metonímia 
fontosságára hívja fel a figyelmet az irodalmi nyelvben. Szerinte a nyelvi közleményt kétféle 
szerveződés irányítja: a lexikai készlet megválasztása, azaz a szelekciós művelet, ill. a 
kombinatorikus tevékenység, vagyis a kontextus összeállítása. Ezt a két műveletet a mentális 
asszociációk kétféle művelete irányítja: az előbbit a hasonlóság, az utóbbit az érintkezés. A 
hasonlóságra építő alakzat a metafora, a kontextuális műveletekre pedig a metonímia. 
Jakobson metafora és metonímia meghatározásában is visszaköszönnek a festészet formai 
jegyei: hasonlóság és érintkezés, ami Benveniste szerint létrehozza a kompozíciót. 

Lacan retorikai írásaiban is központi helyet foglal el a metonímia és metafora. Ez 
utóbbit ő az álomhoz és a festmény érzékeléséhez kapcsolja. Szerinte az álomban és a 
festményen is a sűrítés és áthelyezés művelete érvényesül. Az álom sűrítési képességéről már 
Freud is beszélt, és az álom szerinte is ugyanolyan munkát végez, „mint Francis Galton, 
mikor családi fotográfiáit készíti. A különféle elemeket mintegy egymásra fekteti, egyiket a 
másikkal elfedi, mire a keletkező képben a közös vonások élesen kiemelkednek, az 
ellentmondó részletek kölcsönösen elhalványítják egymást.” Lacan, részben folytatva Freud 
gondolatát, úgy gondolja, hogy az álomban éppúgy, mint a festményen nem a gondolkodás 
logikája érvényesül, és a szemlélőjére a hasonlóság és az egymás mellettiség műveleteivel hat. 
Lacan értelmezésében a metaforában a sűrítés elve érvényesül. Azaz olyan gondolati 
tömörítés, mely helyettesíti az olyan nyelvi műveleteket, mint a leírás, az elbeszélés vagy 
bemutatás.  
 A retorika fogalmainak közelítése a képzőművészethez új lehetőségeket nyit a 
festészet és a szöveg kapcsolatának tárgyalásához is. Így a metafora nem csupán egy díszítő 
elem, hanem újraalkotja a valóságot. Ez a megközelítésmód egyben aktív, felismerő 
befogadást igényel és segít az olvasónak a látásban. Anne-Marie Christin szerint hasonló 
típusú metaforákkal találkozhatunk a XIX. századi festményeket leíró művekben, elsősorban 
Baudelaire írásaiban. A francia író képleírásai már nem a valószerűségre törekszenek, azaz 
nem a kép tartalmát ismétlik meg, hanem érzékletes leírások, amelyek egy érzést, egy 
hangulatot fejeznek ki. Baudelaire például „fekete szatén égboltként” jellemzi a Boudin által 
lefestett eget, és ezzel nemcsak egy szép képpel helyettesíti a festményt, hanem több 
érzékterület sűrítésével a szavakban létrehoz egy társítást a vizuális érzékelés és a tapintási 
közt. Ez az alakzat túlmutat az egyszerű összehasonlításon, és létrehozza az érzékelés új 
szintjét. Baudelaire anélkül, hogy megnevezné Boudin festményének égboltját, metaforikusan 
írja le azt, ami így az olvasó érzékszerveire hat. A metafora segítségével a festmény 
beleíródik a költeménybe, és a szövegnek nem kell hosszú és körülményes leírásokba 
bocsátkoznia, hogy ezt megtegye, hanem az érzékelés új lehetőségeit hívja segítségül. 
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Ugyanezekkel a szuggesztív eszközökkel jeleníti meg a képet a francia költő, amikor 
művészetkritikát ír.  
 Baudelaire metaforái nagyon hasonlítanak az Arisztotelész által elképzelt alakzathoz. 
A filozófus szerint a metafora a rátermettség jele, mert képes a dolgok közti összefüggések 
felismerésére: „A metaforát rokon, de nem nyilvánvaló dolgokból kell venni, ahogy például a 
filozófiában ahhoz kell éleseszűség, hogy igen eltérő dolgok között is észrevegyük a 
hasonlóságot.” A különböző érzékletek összekötése Baudelaire óta teljesen átalakította 
szövegolvasási gyakorlatunkat is, mert a metafora nem reprezentálja a jelentést, hanem 
bemutatja azt, s így nyit utat a festészet irányában.  

A retorikai alakzatok olyan jelek, amelyek feljogosítanak, sőt ösztönöznek, hogy 
megújítsuk a jelentést. Az alakzat nem csak jelent valamit, hanem létrehoz egy látomást, egy 
belső képet. Így az alakzat egy teremtő aktus, mert nem lemásol, vagy megismétel valamit. 
Ezért úgy gondoljuk, hogy a költőnek, ha úgy akar írni, mint a festő, a nyelv segítségével kell 
megalkotnia a kép közvetlen érzékelhetőségét, a színek és formák által létrehozott 
kompozíciót. A szavaknak el kell szakadni a jelentésüktől és anyagivá kell válniuk. Ezt 
leginkább úgy tudjuk elképzelni, mint a szürrealista írásmódot: „A két kifejezés bizonyos 
értelemben esetleges közeledéséből gyullad ki valami sajátos fény, a kép fénye, melyre igen 
érzékenyek vagyunk. A kép értéke a belőle áradó vibrálásból adódik; ez pedig természetesen a 
két vezeték közötti feszültségkülönbség eredménye. Amikor a feszültségkülönbség csak 
minimális, mint például a hasonlatoknál, ez a vibrálás nem lép fel.”  

 A klasszikus, az un. realista képleírás a kép terét alárendeli a szövegnek, a kép  
elbeszélésének, és ”a szöveg terében”, a referencialitás következtében az elveszik. Az ilyen 
típusú képleírás nem tesz mást, mint besétál abba a csapdába, amit Michel Riffaterre az 
„ekphrasis illuziójának” nevezett. De az irodalom a XIX. század folyamán rájött, hogy képes 
ugyanazokkal az eszközökkel hatni, mint a festészet. Ez a fajta képleírás áthelyezi a hangsúlyt 
a szavak anyagi voltára. Az ilyen típusú írásban a szavak ugyanazt a hatást képesek elérni, 
mint a festészet, mert „láttatják” a szöveget.  

Viszont, ha az írás nem használja ki a nyelv vizualitását, a retorikáját, csupán egy 
lajstrom funkcióját tölti be. Ebben az esetben sokkal közelebb áll a fényképezéshez. De nem 
azért áll közel hozzá, mert objektív vagy reális lenne, hanem azért, mert valósághű. Minden 
pontos leírás csupán absztrakció. Maupassant ezt nagyon jól látta, mikor Zola naturalista 
leírásait utópiának bélyegezte. A realista művésznek nem a környező világ fényképét kell 
adnia, hanem a legteljesebb vízióját, amely meggyőzőbb, mint a valóság.  

A leírásoknak, ha olyanná akarnak válni, mint egy festmény, nem a valósággal kell 
versenyre kelniük, hanem az írásmódban kell plasztikussá válniuk. Ha szemlélünk egy 
tájképet, nem azzal tudjuk a legjobban visszaadni a hangulatát, ha felsoroljuk a dolgokat, 
melyeket megjelenít, hanem néhány mondatban érzékeljük a kiterjedését. Ugyanezt a 
kiterjedést érjük el, ha a szövegben egymásra helyezünk két szemantikai mezőt, ahol a két 
mező közötti eltérés létrehozza a jelentést. Az összetett alakzattal szembesülő olvasó 
ugyanazokat a szellemi műveleteket végzi el, mintha egy képet nézne, amit a szemantikai 
alakzat merészsége tesz lehetővé.  

Habár Théophile Gautier az ut pictura poesis elvét „régi butaságnak tartja”, gyakran 
vágyik a művészeti ágak termékeny egyesülésére (lásd. Salon de 1844, La Presse, 9 décembre 
1844. ) A Marie Stuart opera előadása kapcsán arról ír, hogy a kilenc múzsa együtt táncol, és 
nem tudjuk megkülönböztetni, amit látunk, attól amit hallunk (Marie Stuart, La Presse, 9 
décembre 1844.). Gautier vonzódott a hieroglifákhoz is, elbűvölte a képírás kettős természete: 
írás és kép egyben. A balett pedig szerinte a látás és a hallást egyesíti.  

Gautier a műbírálataiban is igyekezett megtalálni az átjárást a képzőművészetek és az 
írás között. Közel negyven Szalonról tudósított különféle folyóiratoknak 1832 és 1872 között. 
Kritikáiban egyaránt támogatja Delacroix és Ingres festészetét. A konzervatív kritika gyakran 
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támadta Delacroix-t amiatt, hogy nem tud rajzolni. Gautier nem csak a festő színhasználatát 
dicséri a kritikáiban, hanem beszél sajátos rajzolási képességeiről: „ Ez nem a Michelangelo 
féle harsány és vad rajz, sem a Raffaello féle éteri egyszerűség; inkább lázasak és 
nyugtalanok a kontúrok, szüntelen erőfeszítés valami magasabb rendű irányában, amely 
jellemző minden dekadens és megújuló korszakra, amikor a régi művészet már nem létezik és 
az új még nem alakult ki”. (Salon de 1836, L’Ariel 13-15 avril, 1836).  

Delacroix kapcsán beszél először Gautier a mikrokozmosz elméletéről. Szerinte 
minden igazán nagy művésznek van egy belső mikrokozmosza, amelynek segítségégével 
képes átalakítani a külső valóságot a művészetében. Szerinte a mikrokozmosz minden 
művészi teremtés alapja, az eredetiség kulcsa, amely lehetővé teszi, hogy a műalkotás ne 
csupán valamely tárgy szolgai másolata, hanem egy transzcendens idealitáshoz vezető eszköz 
legyen. Gautier szerint nem csupán Delacroix birtokolja ezt a mikrokozmoszt, hanem 
Rembrandt, Veronese, Watteau, Corot és Ingres is. Ugyanakkor nem szerette Courbet és 
Manet festészetét. Gautier nem gyűlölte a realizmust, mint több irodalomtörténész gondolja, 
hiszen csodálta a spanyol realistafestészetet és a francia Barbizoni iskola művészeit is. 
Viszont a francia író szerint Courbet „a csúnya manieristája” eltúlozza a realitást. 

Gautier, Baudelaire-rel ellentétben, csodálta a szobrászatot. Szerinte a legtökéletesebb 
szobrokat az antik Görögországban alkották. Élete végéig rajongott a Milói Vénuszért, és a 
francia Pradier művészetét is azért szerette, mert szobrai az antik világot idézik: „eltévesztette 
a korszakot és Periklész kortársaként kellett volna leélnie az életét, és akkor számos 
megrendelése lett volna” (Salon de 1845, La Presse, 18 avril 1845). A harmonikus antik 
formáik miatt, vonzódott a francia költő, Ingres odaliszkjeihez, és Corot képeihez is. Ez 
utóbbinak a festménye, a Diána a fürdőben című olyan szerinte, mint Theokritosz idilljei. 
(Salon de 1836, Ariel, 19 mars, 1836).  

Az antik példák iránti rajongása váltotta ki viszolygását a modern öltözettel szemben. 
Nem tudta elképzelni, hogy a festményeken az emberek frakkot, vagy redingote-ot viselnek. 
Később változtak a nézetei, és a Gavarni-ról szóló cikksorozatában megdicséri a festőt, mint 
tette Baudelaire is, azért mert jelentést adott azoknak az embereknek, akiket nap, mint nap 
látunk, és megalkotta a modern viselet költészetét, sőt „senki nem tud jobban megfesteni egy 
fekete ruhát egy modern testen” mint ő, és ezért a modern jelzővel illette őt (La Presse, 2 juin 
1945.). Fontos kijelenteni, hogy Gautier művészetfelfogásában a modernség és a változatlan 
vagy antik szépség megférnek egymással. Összességében elmondhatjuk, hogy két nagy 
esztétikai törekvés motiválta Gautier-t a műbírálatainak írásakor. Egyrészt szerette volna 
magasabb rangra emelni az eredeti alkotókat, akiknek van mikrokozmoszuk, másrészt kereste 
a tökéletes szépséget. 

 
III. A dolgozat harmadik, Le grotesque et la visualité [A groteszk és vizualitás] című 

fejezetében Gautier Utazás Spanyolországban című művének a leírásait vetem össze a 
Szalonok képleírásaival a vizualitás szempontjából, azaz megvizsgálom, hogy a két fajta 
szövegtípusnak sikerül-e plasztikusan megjeleníteni a Spanyolországot illetve a kiállított 
képeket.  

A 18. és a 19. században az olvasók, akik nem tudtak részt venni az éves Szalonokon, 
a kritikák segítségével próbáltak meg tájékozódni a kiállításon részt vevő képekről, ezért a 
kritikaírónak nem csupán az esztétikai ítélete volt fontos, hanem, hogy megjelenítsék, 
elmeséljék, leírják a szalonokon szereplő képeket azoknak, akik valamilyen oknál fogva nem 
láthatták azokat.  

A felvilágosodás korának legjelentősebb kritikusa Diderot volt: az ő Szalon-jaival 
válik irodalmi műfajjá a francia művészetkritika. Diderot a Grimm által szerkesztett 
Correspondance littéraire [Irodalmi Tudósítás] című kéziratos lap számára írt műbírálatokat 
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1759 és 1781 között. Diderot Szalonjai hatással voltak, több 19. századi műkritikusra így 
Gautier-ra is. 

Diderot kétféle módon írja le a festményeket a Szalonjaiban. Mind a két esetben 
néhány általános megjegyzéssel vezeti fel műbírálatát, majd néha a kép közepétől vagy 
hátteréből kezdve felsorolja a képen látható személyeket és tárgyakat. Az is előfordul, hogy 
narrativizálja a képet, azaz elbeszéli, hogy a kép főszereplője mit csinál, és mi történt a 
műalkotáson látható esemény előtt, és mi fog utána történni. Természetesen ő is gondolkodott, 
hogyan lehetne minél vizuálisabbá tenni egy leírást, és kísérletezésének legékesebb 
bizonyítéka az ún Vernet-séta. Ez a Szalonja egy sétát ír le látszólag, majd az írás végén a 
szerző közli, hogy valójában több Vernet képen sétált át.  

Gautier Diderot-hoz hasonló módon jeleníti meg a kiállított képeket. Egy rövid, vagy 
hosszabb bevezető után, hol középről, hol az előtérből leírja a festmény legfontosabb 
szereplőit, úgy mintha egy szemlélődő tekintet végigpásztázná a képet. Azonban Diderot-val 
ellentétben viszonylag ritkán narrativizálja a műalkotásokat. Gautier Szalonjaiban is találunk 
kísérletet, hogy megújítsa a műformát, és minél plasztikusabbá tegye a képleírásokat. Az 
1839-es Szalonjában a képleírás egy költemény. Ez a vers À trois paysagistes. Salon de 1839 
majd bekerül az 1845-ös Poésies complètes című kötetébe is. A költészet és a képleírás 
nyelvének a hasonlóságára Baudelaire is felhívja a figyelmet  1846-os Szalonjában : 
« Legjobb képleírás a szonett vagy az elégia ». 

Gautier az útleírásában is gyakran él a leírással. A leírás jellemzéséhez Phillippe 
Hamon Du Descriptif és Introduction à l’analyse descriptif című könyveit használom fel. A 
francia irodalomtörténész szerint a leírás elemei: a téma, azaz maga a leírt tárgy és az altémák 
sora, amelyek részei a leírt tárgynak. A leírás mindig megszakítja a fabula menetét, Hamon 
kidolgozta a leírás beékelésének a tipológiáját. Szerinte a beékeléshez szükséges az 
indokoltság. Ezt a narrátor bizonyos kifejezésekkel, szófordulatokkal éri el. Hamon készített 
egy listát ezekről a kifejezésekről. Gautier leírásait legtöbbször prezentatív funkciójú 
kifejezésekkel kezdi voici [íme] voilà [íme] c’est [ez ] ce sont [ezek] figurez-vous [képzeljék] 
majd ezt követi az épület, a táj részletes bemutatása. Az ábrázolásnak ez a fajtája a lista, vagy 
felsorolás, amely a kimerítő leírás illúzióját kelti. Gautier útleírásában leltárakkal is 
találkozunk, amely „a legszegényebb” (Jean Molino) a felsorolások közül, mert ilyenkor a 
narrátor csak felsorolja a tárgyak, vagy az embereket, anélkül, hogy jellemezné őket.  

Gautier sokszor ugyanazokat a terminusokat használja az útleírása leírásaiban, mint a 
műbírálataiban. A tájat úgy jeleníti meg, mintha egy festmény lenne. Leírja, mi található az 
előtérben, a háttérben, majd beszél a színeiről, a formáiról és a látható kontrasztokról is (Lásd. 
például Cadix leírását az Utazás Spanyolországban).Más alkalommal a festészetben és az 
írásban közös, a látásra jellemző metanyelvet használja. A leírt látvány, mint „kép” jelenik 
meg, és olyan szavakkal jeleníti meg, mint „látvány”, „nézőpont”, „portré”, „háttér” stb. 
Gautier leírásaiban gyakoriak a festőkkel, és a festményekkel való összehasonlítások. 
Madridban például a bikaviadalon a francia író olyan lovaskocsikat vél felfedezni, amelyek 
Van der Meulen képeit idézi, ahol XIV. Lajos vadászatait és győzelmeit jelenítette meg. 
Időnként csak a festő stílusát idézi fel a leírásokban, mint a fény árnyék esetében 
Rembrandtét.  

Gautier leírásait az Utazás Spanyolországban című könyvében leginkább Barthes 
gondolatával tudnám jellemezni. A francia irodalom elméletíró szerint minden irodalmi leírás  
egyben képleírás is, mert a beszélő, mielőtt belefogna a leírásba, odalép egy ablakhoz, hogy a 
keret által létrehozza a látványt: „Leírni valamit annyit jelent, mint e […] mániákus művelet 
nélkül szavakba nem önthető tárgyak együttese vagy sora elé helyezni az üres keretet, melyet 
a realista író mindig magánál hord (fontosabb számára, mint az állvány). Hogy beszélhessen 
róla, az író e bevezető rítussal festett (bekeretezett) tárggyá transzformálja a „valódit”. […] 
A (helytelenül nevezett vagy legalábbis gyakran helytelenül értett) realizmus tehát nem a 
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valódi másolatát, hanem a valódi (festett) másának másolatát nyújtja. […] A realizmus nem 
„utánzó”, hanem „pasticheur” (dupla mimézis révén, a másolatot másolja).” (Roland 
Barthes: S/Z) 

Úgy gondolom, hogy amikor Gautier úgy jeleníti meg a tájat az útleírásában, mintha 
egy festmény lenne, vagy lefesti a képeket a műbírálataiban, maga is besétál abba a csapdába, 
amit Michel Riffaterre „ekphraszisz illuziójának” nevezett. Vagyis szavak segítségével leírja a 
festményt, és ezzel minden vizuális elemet megszüntet, amellyel pedig a kép effektusaihoz 
közelítene. A képleírás valójában a nyelven túl van, és az ekphraszisznak túl kell mennie a 
szavakon és jellé, illusztráció kell válnia. Ezt pedig csak úgy érheti el, ha hat az érzékeinkre, 
ha képes sugallni, ami egy tényleges, pontos leírásnak az ellentéte. 

Úgy gondolom, hogy az útleírás első felében található leírások nem tartalmaznak 
szóképeket. A narrátor célja ismeretközlés, méghozzá minél részletesebb. Elegendő 
információval akarja ellátni az olvasókat. Viszont a könyv második felében a groteszk 
leírások hatására a szöveg egyre vizuálisabbá válik. Itt nem csupán információt oszt meg az 
olvasóval, de plasztikussá, tapinthatóvá teszi a groteszk nyelv segítségével. Ilyen leírás 
például a könyv végén szereplő Gibraltár megjelenítése. A szikla Gautier leírásában a 
metaforák és a hasonlatok segítségével groteszk és fenséges lénnyé, alkotássá válik, mely 
mintegy őrzi Európát. A leírás szavai nem jelentésük miatt válnak fontossá, nem csupán képei 
a valóságnak, hanem egy új valóság megteremtői. A szavak nem csupán értelmezései a 
világnak. Az olvasónak ebben az új világban más módon kell szemlélnie a szöveget, ahhoz, 
hogy észrevegyen olyan jelentéseket, melyek ugyanúgy jelen vannak.  

Arra a kérdésre, hogy lehet-e úgy írni, ahogy a festő fest, bátran válaszolhatjuk, hogy 
igen, a groteszk leírások segítségével, amelyek képesek „képszerű” benyomást tenni. A 
groteszket úgy tudom jellemezni a legjobban, ahogy Mukarovský jellemzi a költői beszédmód 
szavait. A groteszk képes célba venni ki nem mondott jelentéseket is, s ezekkel a ki nem 
mondott jelentéseknek segítségével képes tárgyi viszonyt kialakítani olyan dolgokkal, olyan 
tárgyakkal is, melyek „az adott jelentés-összefüggés szűk ösvényén kívül esnek.”. 
 A groteszk és annak a vizualitáshoz való kötődése a reneszánszig megy vissza. Maga a 
groteszk szó eredetileg az olasz ’grottesco’ szóból ered. Ezt a nevet adták a Néro Domus 
Aurea feltárásakor talált díszítéseknek. Ezek a díszítések az állati testrészeket a növényekkel 
és a szörnyekkel kapcsolták össze. Ezért néha úgy definiálták őket, mint „lehetetlen tárgyak 
egyesülését”. A meghatározások tehát eleinte egy esztétikai keveredésre utaltak, ami a 
valóság elemeinek vizuális torzításán alapult. Miután a groteszk bekerült az irodalomba, 
megőrzi ezt a két fő tulajdonságát: eltérő dolgok keresztezése és a valóság vizuális torzítása. 
Azonban ha megnézzük a 20. század két nagy groteszk elméletét, Wolfgang Kayserét és 
Mihail Bahtyinét, csak részben térnek ki a groteszk vizualitására.  
 Kayser A groteszk a festészetben és az irodalomban c műve egy Pradóban tett séta 
során született. Velasquez, Goya, Bosch és Breughel képei felzaklatják a szerzőt és indítják el 
benne a groteszkről való elmélkedést. Szerinte a groteszk egy világtapasztalat következménye.  
Az ismerős, otthonos világ hirtelen idegenné, széttöredezetté válik. A groteszk Kayser szerint 
összefügg az abszurd valóság érzékelésével: kifejeződése a modern ember szorongásának. 
  Kayserrel ellentétben Bahtyin groteszk realizmusról beszél. Az orosz szerző a 
Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája című könyvének a 
bevezetőjében történeti szempontból tárgyalja a groteszk fogalmának és elméletének 
alakulását a középkortól a 20. századig. A Rabelais-nál és más reneszánsz íróknál jelentkező 
groteszket a középkori karneváli hagyományokból átkerülő nevetéskultúra és különleges 
képalkotási mód, valamint a lét sajátos esztétikai felfogásának ontológiai-esztétikai 
örökségeként értelmezi. Szerinte a groteszk realizmus legfontosabb tulajdonsága a lefokozás, 
vagyis a magasztos dolgok átfordítása. Kétfajta testábrázolást állít egymással szembe. Az 
egyik a klasszikus test önmagába zárt tökéletessége, a másik a groteszk test, amely nyitott a 
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külvilág felé, és azzal kölcsönös keveredésben, kölcsönhatásban létezik. Sem Kayser, sem 
Bahtyin nem beszél a groteszk vizualitásáról, bár az orosz elméletíró hangsúlyozza a groteszk 
expresszivitását. Szerinte a groteszk ábrázolás egyik legmeghatározóbb vonása bizonyos 
testrészek túlhangsúlyozása: a nagy orr, a nagy has, a nagy ülep, a nagy phallos. 
 Gautier érzékeny volt a groteszk nyelv vizualitására. Ezt nemcsak az útleírás fura 
megszemélyesítései és metaforái bizonyítják, hanem Les Grotesques című műve is erről 
tanúskodik. Ebben a művében is hangsúlyozza a groteszk nyelv vizualitását, plaszticitását, és 
az arabeszkhez hasonlítja. Ez a groteszk nyelv lesz hangsúlyos útleírásának végén is.  
 Jól mutatják a különbségét a könyv elején és végén lévő bikaviadal leírások közötti 
különbségek. Amikor először vesz részt egy bikaviadalon Madridban, még hagyományos 
módon mutatja be. Kimerítő és pontos beszámolót olvashatunk a helyszínről, a nézők 
ruhájáról, és a torreádor segítőiről. Gautier útleírásában azonban nem ez az egyetlen 
beszámoló erről a látványos viadalról. A későbbi bikaviadal-leírásokban nem törekszik már az 
alaposságra, és a leírásokat a groteszk elemek uralják. El Puerto-ba részt vesz egy ún. 
burleszk bikaviadalon. Az esemény Goya festészetét juttatja az eszébe. Gautier plasztikus 
szavakkal teszi érzékletessé a ruhákat és a torreádor külsejét. Hasonlóan vizuális az utolsó, a 
jerezi bikaviadal megörökítése. Ennél a résznél, a francia író nem a bikaviadalra koncentrál, 
hanem egy elszigetelt incidens érdekli, ami egy pávián és a bika között zajlik, ezután 
hosszabban leírja egy afrikai férfi groteszk halálát. A jelenet egy bagoly megjelenésével ér 
véget.  
 A groteszk nyelvvel nem csak a corrida bemutatásakor találkozunk. Az úti beszámoló 
második felében megsokszorozódnak ezek a leírások: mind a koldusok, mind a cigányok 
leírásakor használja ezt a nyelvet az író. Vagyis láthatóan változás, fejlődés található a költő 
leírási metódusában. Míg a könyv első felében több a hagyományos leírás, addig a második 
felében nagyobb teret kap a groteszk nyelv. 
 

 

A kutatás eredményei 
 
 Kutatásom megerősítette előzetes elképzeléseimet Gautier groteszk írásainak 
hangsúlyozott képszerűségéről, mely írói fejlődésének is jelentős tényezője. Gautier groteszk 
leírásai első olvasatra is vizuálisak, vagyis sikerül neki úgy írni, ahogy a festő fest. Ráadásul 
az útleírás értelmezhető úgy, mint egy íróvá válás története. A 19. század elején fontos 
változás az útleírásokban, hogy az íróik hivatásos írók. Így az úti beszámolók 
megfogalmazása igényesebb, és ezeknek a szövegeknek a stilisztikai elemzése sok mindent 
elárul írójuk esztétikájáról. Gautier útleírásának elején felteszi a kérdést magának, vajon, 
hogyan fogja bemutatni az országot. Nyilvánvaló, hogy ismeri a korszak spanyolországi 
útleírásait, mert egyrészt expliciten utal rájuk, kijavítja, kritikával illeti őket. Másrészt ő is, 
mint a korszak más útleírói, tudja, hogy mit érdemes látni az országban: egy spanyol 
útikönyvből nem hiányozhat a koldus, a bandita és a cigánylány. Ezen kívül a narrátornak sok 
autoreflexív megjegyzése is van, amelynek során a könyv írásának a tevékenységét 
kommentálja. Időnként megjegyzi, hogy képtelenség leírni egy-egy helyszínt, mert csak egy 
többkötetes könyv tudná azokat megörökíteni. Az is előfordul, hogy az elbeszélő megjegyzi, 
hogy csak a jó festő tudná bemutatni a naplementét. Így a kronologikus útleírásnak nemcsak 
az ország a főszereplője, hanem az elbeszélője is, aki elhatárolódik a korszak sematikus vagy 
hibás leírásaitól, ugyanakkor ő is keresi a divatos látnivalókat, amelyek egzotikumát, 
különlegességét hangsúlyozza (gyakoriak az orientalista hasonlatok).  

Úgy gondoljuk, hogy a kezdetben bizonytalan író, aki minél jobban szeretné bemutatni 
Spanyolországot, vágyik arra, hogy úgy írjon, ahogy a festő fest. Az utazás során megtalálja a 
spanyol festők hatására a groteszk nyelvet, amely leginkább megfelel a célnak, és vizuálissá 
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teszi a nyelvet. Gautier írásmódja és elméleti fejtegetése rávilágít a groteszk nyelv egyik 
fontos sajátosságára, amelyet a korszak írói is érezhettek, de nem beszéltek róla: a 
vizualitására.  
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