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Ulickaja-regény, a Médea és gyermekei kapcsán 
arra hívja fel a fi gyelmet, hogy a Csehovnál  jel-
lemző „víz alatt i áramlás”, vagyis a szubtextus a 
hasonlóan pszichologizáló Ulickaja-szövegekben 
is fontos szerepet kap. A tárgyalt regényében a 
szaknyelv, mindenekelőtt  az orvosi szaknyelv a 
terminológián túl további jelentésképzés eszkö-
ze, s szemantikai hidat képez a jelrendszerek kö-
zött . E téren Szigethi hiányosságokat érez a ma-
gyar fordításban. 

Szigethi András könyvének második része 
(81–160) olyan orosz nyelvű dolgozatokkal foly-
tatódik, amelyek tematikusan követik az első 
szakasz nyolc magyar nyelvű dolgozatát. Érde-
kes összevetni a témakifejtések magyar és orosz 
nyelvű változatait. Az orosz nyelvű fejezetek új 
témaköröket is beemelnek. Ivan Bunyin Tiszta 
hétfő és párhuzamosan a Könnyed lélegzet című 
elbeszéléseinek hősnőit állítja a középpontba, 
amikor az emberi világlátás lelki 
emelkedettségének és földhözragadtságnak a 
kontrapunktjait  járja körül (109–114). 

Az orosz nyelvű elemzéseket egy fordításel-
méleti eszmefutt atás zárja  „Hermeneutikai ív” és 
fordítási gyakorlat címmel (149–154). Jeszenyin is-
mert versét Bokraink közt címmel Rab Zsuzsa 
ültette át magyarra. Ez a fordítás adja az 
apropóját Szigethi András fi lozofi kus mélységű 
gondolatvezetésének, amelyben a fordításban a 
nyelvi korrektség mellett  nélkülözhetetlen 
hermeneutikai megalapozott ságról szól. A fordí-
tás hermeneutikai refl exió, amely során a 
„hermeneutikai ívnek” kell lerövidülnie. A fordí-
tónak a lehetségesig minimalizálnia kell azt a tá-
volságot, amely az eredeti mű kulturális-egzisz-
tenciális szituációja és az interpretáció szituációja 
között  fellelhető. 

Szigethi András fi lozófus-esztéta. Minden 
elemzésében a mély eszmerendszeri gyökerekre 
irányuló gondolatiság párosul az orosz irodalom 
poétikai, hermeneutikai feltárásának igényével. 
Az orosz egzisztencializmus nagyjainak ismere-
te, s azok beágyazott sága az egyetemes fi lozófi ai 
tudományosságban, az orosz irodalombeli jártas-
sága a szerző kivételes felkészültségéről tesz ta-
núbizonyságot. Az egyetemi orosz szakos okta-
tás és tanártovábbképzés érdekében nagy öröm-
mel vennénk kézbe Szigethi András további 
elemző munkáit, amelyek – kissé fellazítva a je-
len kötetben tapasztalt esszencialitást – részlete-

zőbb, magyarázó kifejtéssel vezetnék  át a fi atal 
russzistákat  a fi lozófi ai mélységek felett  az orosz 
irodalom összetett ségének jobb megértése felé.

Cs. JÓnás Erzsébet

Kurdi Mária (szerk.): Arthur Miller örök-
sége. Centenáriumi írások műveiről. Szeged, 
AMERICANA eBooks, 2015, 144 l.

Habár Arthur Miller a hazai színpadok ked-
velt szerzője, 2015-ig meglehetősen kevés tanul-
mány jelent meg műveiről magyar nyelven. 
A születésének (1915) centenáriuma alkalmából 
kiadott  tanulmánykötet címe ezért bizakodással 
töltheti el a dráma- és a színháztörténet iránt ér-
deklődő olvasót. A tartalomjegyzék azonban első 
látásra akár csalódást is okozhat. Az e-book for-
májában megjelent kötet ugyanis mindössze hat 
szöveget tartalmaz, ami egy centenáriumi kötet 
esetében meglehetősen kevésnek tűnik, meg sem 
kísérelheti a milleri életmű átfogó vizsgálatát. Ez-
zel a szerkesztő, Kurdi Mária is tisztában van, s 
jelzi is, hogy a kötet célkitűzése nem erre irányul. 

Az Arthur Miller örökségében nem vagy csak 
érintőlegesen esik szó olyan emblematikus drá-
mákról, mint például A salemi boszorkányok, a Pil-
lantás a hídról, az Üvegcserepek, ugyanakkor több, 
hazánkban kevésbé ismert, magyar fordításban 
még meg sem jelent darab helyet kap a vizsgált 
művek között , kibővítve ezzel a Miller-művek 
recepciójának körét. A kötet nagy erényei közé 
tartozik, hogy a szerzők a drámákat nem az előa-
dásoktól izoláltan, hanem azokkal összefüggés-
ben vizsgálják, s hogy Miller ismertebb műveit is 
újszerű, izgalmas szempontok alapján elemzik. 
Kurdi Mária a szövegek sorrendjének kialakítá-
sánál elsősorban a tematikus és nem annyira a 
kronológiai tényezőket vett e fi gyelembe, ami a 
kompozíció szempontjából kifejezett en előnyös. 
Átláthatóbbá teszi a Miller-művek közötti 
kapcsolódási pontokat, a dramaturgiai 
eszközhasználatban, tér- és időkezelésben, főbb 
kérdésfelvetésekben megmutatkozó párhuza-
mokat. 

Az elsősorban Miller-darabokra és bemuta-
tókra összpontosító tanulmányok mellett  Kisan-
tal Tamásnak a Gyújtópont című regényről írott 
elemzése is helyet kap a kötetben, ráadásul annak 
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élén, így nem töri meg az utána következő 
drámaelemzések sorozatát. A szöveg fontos, új 
megállapításokkal járul hozzá a regény 
nemzetközi szinten is meglehetősen hiányos 
recepciójához. Reflektál ugyanis a mű eddigi ér-
telmezéseiben megjelenő anomáliákra és a tézis-
regény, fejlődésregény műfajába történő besoro-
lásának pontatlanságára.

Seress Ákos Att ila és Németh Lenke soron 
következő szövegei már Miller családdrámáira 
koncentrálnak, s azok vizsgálatánál a szerző A 
tragédiáról – a család szerepe a modern drámában 
című esszéjét is figyelembe veszik. Seress amel-
lett  érvel rendkívül meggyőzően, hogy Millernek 
az említett  szövegben megjelenő, a családról al-
kotott  elképzelései élesen szembekerülnek Az 
ügynök halálában, az Édes fiaimban, és a The Man 
Who Had All The Luckban megjelenő családmo-
dellel. Az esszében ugyanis a család olyan közeg-
ként jelenik meg, amely védelmezi az egyént a 
társadalom külső erőivel szemben, az említett  
drámákban viszont utóbbiak éppen a szülő-gyer-
mek viszonyban fejeződnek ki legerősebben. 

Németh Lenke tanulmánya már egészen más 
kérdésekre összpontosít. Azt vizsgálja, hogy a Le-
felé a hegyről című művében Miller hogyan újítja 
meg az amerikai családi drámát és annak 
kompozíciós elemeit. Ennek során éleslátóan 
mutat arra, hogy a felelősségtudatt al nem rendel-
kező férfi  hős új típusának bevezetése, a tér és 
időhatárok felfüggesztése, és a dinamikus, gyors 
jelenetváltásokkal operáló szerkezet létrehozása 
olyan – a 80-as éveket érintő – problémák temati-
zálásához szolgál keretként, mint az amerikai 
férfi ak identitásválsága, az egyéni felelősségvál-
lalás és a múltt al való szembenézés.

Az utóbbi két téma a kollektív felelősségvál-
lalás kérdésével kiegészülve A bűnbeesés után 
című drámában is központi jelentőségűvé válik, 
amelyet Balassa Zsófi a elemez rendkívül mély re-
hatóan. A memory-play műfajába tartozó művet 
dráma-narratológiai szempontok szerint vizsgál-
ja, s közben feltárja az említett  műfaj és a tudat-
folyam-regények közti párhuzamokat is. Szöve-
gének legfontosabb felismerése ennek nyomán 
az, hogy a mű tulajdonképpen önmaga metaforá-
jának tekinthető, hiszen a szerkezeti következet-
lenségekkel a tudatfolyam-ábrázolás stílusát tük-
rözi vissza. 

A drámatechnikát helyezi a középpontba 
Ótott  Márta is, aki a Resurrection Blues című 
 művet a benne megjelenő abszurd elemek és az 
ironikus ritualitás szempontjai mentén elemzi. 
Tanulmányának erénye az elméleti keret pontos 
megválasztásában rejlik: a műben szereplő rituá-
lé működési mechanizmusait ugyanis többek kö-
zött  olyan fogalmakkal teszi megragadhatóvá, 
mint a Catherine Bell-i megváltó hegemónia és 
žižeki ideológiai fantázia. A kötetnek Kurdi Má-
ria szövege ad méltó lezárást. A szerző a téma 
kiváló ismerőjeként magabiztosan tárja fel az ír 
és az amerikai drámaírói és színházi hagyomány 
közti kölcsönhatásokat, nagy fi gyelmet fordítva 
az Arthur Miller és néhány neves ír szerző között  
megfi gyelhető hatástörténeti kapcsolatokra. Kur-
dié alighanem a kötet legélvezetesebb olvasmá-
nya: széleskörű vizsgálódásait ugyanis a tárgyalt 
drámaírók (önéletrajzi) esszéiből, a velük készült 
interjúkból, és a Miller-darabok írországi bemu-
tatóiról írott  kritikákból származó idézetekkel 
egészíti ki, így tartva ébren az olvasó fi gyelmét. 

Amint az a fentiekből is kirajzolódik, a kötet 
számos új árnyalatt al és megállapítással bővíti a 
hazai Miller-recepciót, s több olyan párbeszédin-
dító szöveget tartalmaz, amely mindeddig mellő-
zött  szempontokat kínálhat a szerző drámáinak 
további vizsgálatához. Nagy erénye, hogy töre-
dékessége ellenére is képes felvillantani az élet-
mű sokoldalúságát, és felrajzolni egy olyan fejlő-
dési ívet, amely refl ektál Miller (dráma)írói esz-
közhasználatának változásaira. Az Arthur Miller 
öröksége így e témában mindenképpen hiánypót-
ló műnek tekinthető.

Pandur Petra

Jieun Shin: Le fl âneur postmoderne: entre 
solitude et être-ensemble. Paris, CNRS, 2014, 
380 l. 

Posztmodern magány és a kószálás, mint for-
télyos ellenállás. valami ilyesmivel lehetne össze-
foglalni Jieun Shin című könyvét (A posztmodern 
kószáló: magány és együtt lét között ), melyben a mo-
dernség emblematikus fi gurájának posztmodern 
utódját vizsgálja. Szerinte a kószáló alakjának 
segítségével többet megtudunk a posztmodern 
ember személyiségéről és a félénk ellenállás je-


