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A Miguel Egaña és Olivier Schefer által szer-
kesztett  tanulmánykötet a Párizsban, 2014. május 
14–15-én megrendezett  konferencián elhangzott  
előadásokat foglalja magába. Arra keresi a választ, 
hogy a romok esztétikája, amely már a XVIII. szá-
zad második fele óta létező fogalom, és amelyet 
később a német romantikusok új jelentéstartalom-
mal ruháznak fel, miként helyezhető modern és 
kortárs perspektívába. Ahogyan azt a konferencia 
alcíme is tükrözi (A műalkotássá lett  rom, avagy a ro-
mos mű [La ruine faite œuvre ou l’œuvre en ruine]), 
a tanulmányok az elemzett  műalkotás és a rom 
között i szoros kapcsolatra utalnak: a műalkotás 
gyakran maga is rom, vagy éppen fordítva, a rom 
válik műalkotássá valamely közvetítő művészeti 
ág, például a fotográfi a által.

Mind a problémafelvetés, mind a közölt ta-
nulmányok több tudományterületet fognak át, 
ezek a teljesség igénye nélkül a következők: az 
irodalom, a fi lozófi a, az esztétika, a fotográfi a és a 
videojátékok. A kötet három fő részre tagolódik, 
a modern és a kortárs romok értelmezési lehe-
tőségeinek sokszínűségét tükröző tanulmányo-
kat a szerkesztők a bemutatott  rom jellege és az 
elemzés módszere alapján sorolták a megfelelő 
csoportba. Az olvasó a rom és a hozzá kötődő fo-
galmak esztétikai megközelítése felől a nagyobb 
kiterjedésű, valóságos vagy virtuális romos terü-
letek ábrázolásának elemzésén keresztül halad 
azon tanulmányok felé, melyekben a romos, tö-
redékes jelleg a műalkotás lényegi elemévé válik.

A bevezetést követően a romosság, a törede-
zett ség képeinek újszerű elemzését nyújtja Agnès 
Lontrade, aki Baudelaire néhány versét elemzi 
Walter Benjamin és Jean Starobinski olvasatában. 
A költő a versekben a várost ábrázolja, ahol egy-
szerre van jelen a régi épületek lerombolása, va-
lamint a kiterjedt építkezési területek. Ez utóbbi-
akat „fordított  romoknak” is tekinthetjük abból a 

szempontból, hogy a már nem teljes épületekkel 
ellentétben ezek még be nem fejezett  építmények. 
Az építkezések a jövőt, a fejlődést jelképezik. Oli-
vier Schefer a „fordított  rom” gondolatát viszi 
tovább tanulmányában, amelyben Robert Smith-
son amerikai művész útját követi a New Jersey-i 
Passaic-ban. A művész az építési területeket a 
romantikus romfogalom ellentéteként, történe-
lem, múlt és lélek nélküli ipari tájként írja le. A 
„fordított  rom” nála már nem a letűnt nagyság 
tanúságaként, hanem az elkövetkezendő kataszt-
rófák profetikus jeleként van jelen.

Ahogy az előzőekben is láthatt uk, nemcsak 
az antik, hanem a modern kori romok is vonz-
zák az utazókat. A 19. század második felében a 
csoportos utazás megszületésével egy időben a 
turizmus új fajtája jelenik meg: a háború sújtot-
ta övezetek felkeresése vagy a Kommün utáni 
Párizs meglátogatása, sőt gyakoriak a veszélyes 
vagy extrém helyekre való szervezett  utazások is, 
tudjuk meg Anna Guilló tanulmányából, amely-
ben a kutató a kortárs romok és a töredezett ség 
iránt érdeklődő modern kori utazók elé tárja a 
turizmus új lehetőségeit. A szerző a japán partok-
nál fekvő, mára már szellemvárossá vált „Gun-
kanjima” („Csatahajó-sziget”) példáját emeli ki, 
amelyről rengeteg kép kering az interneten. Ki-
emelkedőek ezek közül Michael Gakuran képei, 
aki illegálisan jutott  be a szigetre és a romanti-
kus esztétikai ideálnak megfelelő fotókat készí-
tett . Ma azonban már ki sem kell mozdulnunk 
a szobánkból, ha utazni szeretnénk, hiszen ezt a 
Google Earth vagy a Google street view segítsé-
gével könnyűszerrel megtehetjük, ahogyan több 
művész is javasolja, ők egyben következtetéseket 
is levonnak az elidegenedésről és az emberi ér-
zékelésről.

A szellemváros tematikája más tanulmá-
nyokban is központi szerepet kap: Céline Bonnel 
Detroit példáján keresztül mutatja be a ruin porn 
megszületését; de ez a motívum nem csupán a 
valós, hanem a virtuális térben, videojátékok-
ban is különleges szerephez jut, amint azt Karim 
Charredib írásából megtudhatjuk.
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Egy lakatlanná vált, elpusztult város ugyan-
akkor lakosainak az újrakezdésre is lehetőséget 
nyújt. Azonban Riccardo Venturi tanulmányát 
olvasva felmerülhet a kérdés: miként lehet fel-
dolgozni egy teljes város elpusztulását? Megfe-
lelő válasz volna erre a régi város betonba ön-
tése? Alberto Burri alkotása, a „Grande Crett o” 
egyszerre tároló, sebhely és labirintus, ez a mű 
azonban a régi lakosok számára csupán néhány 
óriási betontömb. Ez esetben a rom maga vált 
műalkotássá. Hasonló folyamatot fi gyelhetünk 
meg Miguel Egaña tanulmányában: Cyprien Ga-
illard kiállításmegnyitója alkalmával a látogatók 
modern barbárokként viselkedve „pusztítják el” 
a kiállított  sörpiramist, amely ezáltal nyeri el 
műalkotás jellegét.

A tanulmánykötet hasznos összefoglalót 
nyújt a modern és kortárs romok, valamint az ez-
zel szorosan összefüggő töredékesség és törede-
zett ség témakörének jelenleg folyó kutatásairól. 
A rövid lélegzetű tanulmányok ugyanakkor rá-
világítanak a kutatások sokszínűségére, új kérdé-
seket is felvetve az érdeklődő olvasók számára.

Szabolcs EnikŐ

Molnár Angelika – Fresli Mihály (Szerk.): 
A szó feltámasztása. Orosz irodalomelméleti 
tanulmányok. Szombathely, Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem, Savaria University Press, 2016, 
122 l.

A Molnár Angelika – Fresli Mihály szerkesz-
tett e kötet az orosz formalista iskola, illetve né-
hány egyéb irányzat, például a strukturális-sze-
miotikai iskola eddig magyarul meg nem jelent 
tanulmányait tartalmazza a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem diákjainak fordításában. 

Elsősorban egyetemi jegyzetnek készült a 
könyv. Az előszóban a szerkesztők felhívják a 
fi gyelmet arra a magyarországi egyetemeket 
jellemző gyakorlatból adódó problémára, hogy 
gyakran olyan tanulmányok ismeretét is elvár-
ják a hallgatóktól az egyetem első éveiben orosz 
szakon, amelyek csak orosz nyelven elérhetők, 
annak ellenére, hogy az egyetemi felvételnek 
nem feltétele az orosz nyelvtudás, így a hallga-
tók nagy része néhány év alatt  nem jut el arra a 
nyelvi szintre, amely a szakirodalom megértésé-
hez szükséges lenne. Ezt a problémát igyekszik 
áthidalni a könyv, olyan tanulmányok magyar 

fordításait felsorakoztatva, amelyek részei az 
egyetemi tananyagnak.

A kötetben Afanaszjev, Veszelovszkij, 
Sklovszkij, Eichenbaum, Jakobson, Tomasevszkij 
és Lotman tanulmányai szerepelnek. A tanul-
mányok kiválasztásnak szempontjait azonban a 
kötet nem részletezi, azt, hogy miért szerepel pél-
dául Sklovszkijtól öt tanulmány is, míg a szintén 
formalista Eichenbaumtól csak egy, Tinyanovtól 
pedig egy sem, nem indokolja meg. A tanulmá-
nyok kiválasztása némileg esetlegesnek tűnik, 
bár a kötetnek egyértelműen erénye, hogy olyan, 
valóban nagy jelentőségű műveket is közöl (ma-
gyar fordításban elsőként), mint például a forma-
lizmus programadó műve, Sklovszkijtól „A szó 
feltámasztása”, amely egyben a könyv címadó 
tanulmánya is. 

A fordítások színvonala hullámzó. A kötet 
legfőbb hiányossága több pozitívuma mellett  
az, hogy nem egységes. Probléma továbbá az is, 
hogy nem minden tanulmány van teljes egészé-
ben lefordítva. A hiányzó részeket jelölik ugyan, 
de azt nem indokolják, miért nem teljes a fordí-
tás. Att ól még, hogy a fordító ezeket a részeket 
nem tartott a fontosnak, önkényesen kihagyni 
részleteket az eredetiből egy fordításkötetnél 
nem célszerű.

Megesik, hogy alapfogalmak is több külön-
böző fordításban szerepelnek, nehezítve az átlát-
hatóságot. A szöveghez fűzött  fordítói jegyzetek 
mennyisége változó, néhol bőségesen ellátt ák a 
szöveget magyarázatokkal, máshol azonban alig 
szerepel magyarázat (például a „Szüzsé, fabula 
és történet (fabula)” című tanulmánynál 27 olda-
lon keresztül egyetlen magyarázat sem szerepel).  
A nevek cirillről magyarra való átírása sem egy-
séges, Eichenbaum például kétféleképpen szere-
pel (Ejchenbaumként is). 

Dicséretet érdemel azonban, hogy a hallga-
tók megpróbálkoztak a szépirodalmi szemelvé-
nyek (köztük versek) lefordításával is, legtöbb-
ször sikeresen. 

Az egyes szerzőkről lábjegyzetként szere-
pelnek a legfontosabb tudnivalók pl. „A. Ny. 
Veszeljovszkij (1838–1906): orosz irodalomtörté-
nész, a történeti poétika megalkotója”. A könyv 
zárásaként egy listát találunk a kötetben szerep-
lő szerzők magyar nyelven megjelent munkái-
ról, illetve egyéb kapcsolódó szakirodalmakról, 
amely valóban „teljesebb perspektívába helyezi 
az olvasmányképet”, ahogyan azt az előszó ígéri. 
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