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Irodalmi geográfia és irodalmi kartográfia

1. Kontextus és definíció

Irodalmi geográfián és irodalmi kartográfián olyan irodalomtudományos kez-
deményezéseket kell értenünk, amelyek explicit módon konceptuális, terminoló-
giai, sőt technológiai módszereket kölcsönöznek a geográfia és a kartográfia terü-
letéről. A spatial turn, majd a szűkebb értelemben vett topographical turn átfogó 
horizontján a geográfia, a kartográfia és a topográfia az utóbbi két évtizedben ki-
fejezetten termékeny irodalomtudományos paradigmává fejlődött.1 Az irodalmi 
geográfia [Literaturgeographie], literary geography, géographie littéraire stb. egy álta-
lános érvényű definícióját azonban még máig sem sikerült megfogalmazni; Brian 
Stableford véleménye, hogy egy „fugitive field”-ről lenne szó, semmit nem veszí-
tett aktualitásából.2 Ezt a bizonytalanságot az a körülmény okozza, hogy a külön-
böző filológiák mind saját tradícióikba kívánják illeszteni ezen irányzatot, vagy 
éppenséggel még azon munkálkodnak, hogy kidolgozzák azt. Tudománytörténe-
ti szempontból még tovább nehezíti a dolgot, hogy a geográfia és az irodalom 
közötti kapcsolat alapjai nem pusztán a szellemtudományokban keresendők, ha-
nem ennek nyomai a geográfia és a humánföldrajz területére is visszavezetnek, 
amennyiben földrajzi szaklapokban, illetve kiadóknál is találni az irodalmi 
geográfia témájában megjelent publikációkat.3 Miközben az angolszász kutatók 
kifejezetten élénk vitákat folytatnak a literary geography lehetséges tárgyairól, ad-
dig a német nyelvű kutatás terén a Literaturgeographie fogalma csupán elvétve me-
rül fel. 

Első megközelítésben azokat a tanulmányokat sorolhatjuk az „irodalmi 
geográfiához”, amelyek egyes írókkal és az ő „saját” helyeikkel foglalkoznak,4 
országrészeket, régiókat és városokat vizsgálnak5 vagy műfajokat elemeznek, 

1 Kathrin Winkler, Kim Seifert und Heinrich Detering, „Die Literaturwissenschaften im Spatial 
Turn: Versuch einer Positionsbestimmung”, Journal of Literary Theory 6, 1. sz. (2012): 253–270.

2 Brian Stableford, Introduction: Cyclopedia of Literary Places, ed. R. Kent Rasmussen, xxxv–xlii 
(Pasadena, CA: Salem Press, 2003), xxxv.

3 Lásd többek között: William E Mallory and Paul Simpson-Housley, eds., Geography and Litera
ture: A Meeting of the Disciplines (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1987); Douglas C. Pocock, 
„Geography and Literature”, Progress in Human Geography 12, 1. sz. (1988): 87–102; Marc Brosseau, 
„Geography’s Literature”, Progress in Human Geography 18, 3. sz. (1994): 333–353; Joanne P. Sharp, 
„Towards a Critical Analysis of Fictive Geographies”, Area 32, 3. sz. (2000): 327–334.

4 Pl. William Sharp, Literary Geography (London: Pall Mall, 1904); André Ferré, Géographie de Mar
cel Proust: Avec index des noms de lieux et des termes géographiques (Paris: Sagittaire, 1939); Werner Frick, 
ed., Orte der Literatur (Göttingen: Wallstein, 2002).

5 Pl. Heinrich Detering, Herkunftsorte: Literarische Verwandlungen im Werk von Theodor Storm, Fried
rich Hebbel, Klaus Groth, Thomas und Heinrich Mann (Heide: Boyens, 2001); Armin von Ungern-Stern-
berg, „Erzählregionen”: Überlegungen zu literarischen Räumen mit Blick auf die deutsche Literatur des Bal
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mint például Eva Erdmann a detektívregényeket.6 Az irodalmi atlaszok növekvő 
csoportja mindezen témákat vegyíti, és egy térbeli elrendezésű irodalomtörténet 
kidolgozását tűzi ki célul.7 Feltűnő, hogy több ilyen publikáció újonnan készített 
térképeket is tartalmaz, ami egy különbségtétel szükségességére hívja fel a fi-
gyelmet. Az irodalmi geográfia egy alterületét (vagy egyben akár segédtudomá-
nyát) képezi ugyanis az irodalmi kartográfia, amely az irodalom tudományosan 
megalapozott térképének felrajzolására törekszik – méghozzá úgy, ahogyan az 
irodalom a térben vizsgálható (például az író lakóhelye és alkotásának helyszíne, a 
recepció és a disztribúció különböző csatornái stb. szerint), valamint ahogyan a 
tér az irodalomban megjelenik (például a fikciós geográfiák esetében). Utóbbi, a 
belső fikciós világok térképének felrajzolása egy különösen komplex feladat: 
minden irodalmi cselekmény lokalizálva van valahol, miközben ennek skálája a 
realisztikusan ábrázolt, akár könnyen felismerhető színhelyektől egészen az el-
képzelt terekig terjed. Az irodalmat tehát egy saját törvényekkel rendelkező, spe-
cifikus geográfia jellemzi (lásd még a 2.2. bekezdést). Miként lehet ezt kartografi-
kus módon leképezni? És milyen új ismeretekhez juthatunk ezáltal? Az irodalmi 
geográfia módszereit azért dolgozták ki, hogy a valós és az imaginárius geográfi-
ák komplex összefonódásait láthatóvá, valamint az értelmezés számára hozzá-
férhetővé tegyék. 

Összegezve: az irodalmi geográfia – amelynek tartalma és hatóköre még egy-
általán nem tisztázott – (újonnan elkészített) kartografikus ábrázolások nélkül 
semmiképpen nem lehetséges. Az irodalmi kartográfia egy oldalága szintén az 
irodalom geográfiájával foglalkozik, ennek elemzéséhez azonban a kartográfia esz-
köztárát is felhasználja. Másképp fogalmazva: az irodalmi kartográfia egy térkép
alapú irodalmi geográfia.

tikums, das Baltikum und die deutsche Literatur (Bielefeld: Aisthesis, 2003); Barbara Piatti, Die Geog
raphie der Literatur: Schauplätze, Handlungsräume, Raumphantasien (Göttingen: Wallstein, 2008); David 
Cooper and Ian N. Gregory, „Mapping the the English Lake District: A Literary GIS”, Transactions of 
the Institute of British Geographers 36, 1. sz. (2010): 89–108; Charles Travis, Literary Landscapes of Ireland: 
Geographies of Irish Stories, 1929–1946 (New York: Edwin Mellen Press, 2009); Sylvain Briens, Paris, 
laboratoire de la littérature scandinave moderne: 1880–1905 (Paris: L’Harmattan, 2010); César Domínguez, 
„Historiography and the geo-literary imaginary of the Iberian Peninsula: Between Lebensraum and 
espace vécu”, in A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula, eds. Fernando Cabo Asegu-
inolaza, Anxo Abuín Gonzalez and César Domínguez I, 53–132 (Amsterdam: John Benjamins, 2010).

6 Eva Erdmann, „Topographical Fiction: A World Map of International Crime Fiction”, The Car
tographic Journal 48, 4. sz. (2011): 274–284.

7 Lásd többek között: Malcolm Bradbury, The Atlas of Literature (New York: Stewart, Tabori & 
Chang, 1996); Franco Moretti, Atlas of the European novel: 1800–1900 (London: Verso, 1998); Francesco 
Fiorentino e Giovanni Sampaolo, a cura di, Atlante della letteratura tedesca (Macerata: Quodlibet, 2009); 
Sergio Luzzatto e Gabriele Pedullà, Atlante della litteratura italiana, 3 köt. (Turin: Einaudi, 2010–2012).
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1. 1. Rokonságok

Az irodalmi geográfia mintegy a geokritikával és a geopoétikával mutat kon-
ceptuális átfedéseket. A „geokritika” fogalmát Bertrand Westphal francia kompa-
ratista vezette be.8 Westphal a geokritikát egy olyan módszerként definiálja, amely 
az irodalom és a (létező) földrajzi tér viszonyát vizsgálja. Ez azt jelenti, hogy egy 
bizonyos teret – egy várost, egy régiót stb. – a hozzá kapcsolható lehető legtöbb 
irodalmi forrás figyelembevételével elemzünk (például Szicíliát, amelyet először 
Goethe és Vivant Denon tesz irodalmi színhellyé, majd Lawrence Durell, Piran-
dello, di Lampedusa és még sokan mások). Westphal szerint ez a következőt je-
lenti: „étude des stratifications littéraires de l’espace réferentiel“).9 A „geopoéti-
ka” kifejezés (amely Kenneth White skót költő szóalkotása, és) amelyet eredetileg 
az alkotói folyamat jellemzésére használtak, az utóbbi időben egy olyan változá-
son ment keresztül, amelynek révén a fogalom az irodalomtudományos kutatás 
számára is alkalmazhatóvá vált. „Ebben a kontextusban arról beszélhetünk, hogy 
a specifikus térpoétikákat mely írásmódokkal, eljárásokkal, narratívákkal, szim-
bólumokkal és motívumokkal hozzuk létre, töltjük meg jelentéssel és társítjuk 
őket bizonyos helyekhez, vidékekhez és területekhez.”10

Az irodalmi geográfiában (amennyiben egy régióra, városra vonatkozik), a 
geokritikában és a geopoétikában az a közös, hogy mind az egyes földrajzi részle-
tek irodalmi többszólamúságának és többrétegűségének ábrázolását állítják kuta-
tásuk középpontjába – a geográfiai térvonatkozások kritériumán keresztül egy 
komparatisztikai eljárás segítségével összefüggésbe hozzák egymással a különbö-
ző irodalmak azon szövegeit, amelyeket korábban abban a párosításban nem 
szemléltek volna. Arról még csak most kellene (interfilológiai) vitákba bocsátkoz-
ni, hogy az irodalmi geográfia ebben az esetben alkalmas-e arra, hogy olyan gyűj-
tőfogalomnak tekintsük, amelynek mintegy a geokritika és a geopoétika is aláren-
delhető, vagy hogy e három (és a többi) tézis egyenrangúként egymás mellett 
álljon-e. Az, hogy ezek összekapcsolhatók, illetve kiegészíthetik egymást, kétség-
telennek tűnik.11 Rengeteg dolgunk maradt azonban, ami már csupán abban is 
megmutatkozik, hogy a német, az angol, a francia, az olasz vagy a spanyol nyelvű 
kutatás jelenlegi képviselői csak részlegesen ismerik egymást vagy vesznek tudo-
mást egymásról. 

 8 Lásd Bertrand Westphal, La géocritique, mode d’emploi (Limoges: Presses Universitaires de Li-
moges, 2000); Bertrand Westphal, La Géocritique: Réel, Fiction, Espace (Paris: Éditions de Minuit, 2007).

 9 Uo., 275; ennek továbbgondolásához lásd Robert T. Tally, ed., Geocritical Explorations: Space, 
Place, and Mapping in Literary and Cultural Studies (New York: Palgrave Macmillan, 2011).

10 Magdalena Marszałek und Sylvia Sasse, „Geopoetiken”, in Magdalena Marszałek und Sylvia 
Sasse, Hg., Geopoetiken: Geographische Entwürfe in den mittel- und osteuropäischen Literaturen, 7–18 (Ber-
lin: Kadmos, 2010), 9.

11 Lásd Michel Collot, „Pour une géographie littéraire”, LHT 8 (2011), http://www.fabula.org/
lht/8/collot.html; Robert T. Tally, Spatiality (New York: Routledge, 2013); Robert T. Tally, ed., Literary 
Cartographies: Spatiality, Representation, and Narrative (London–New York: Palgrave Macmillan, 2014).
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1.2. Irodalmi térképek

Az irodalmi térkép [„Literaturkarte”] vagy literary map fogalmán különböző tár-
gyak sorát érthetjük. Egyes irodalmi térképek az irodalom egy szélesebb értelem-
ben vett „geográfiáját” képezik le – motívumok vándorlását, intertextuális háló-
zatokat, az alkotói folyamatok körforgásait, a recepció hatósugarait.12 Egy további 
fontos és nagy múltú hagyományra visszatekintő irányzathoz tartoznak az élet-
rajzi irányultságú térképek – amelyek tehát azt mutatják be, hogy mely szerzők 
hol és mikor alkottak.13 Az irodalmi térképek végül olyanok is lehetnek, amelyek 
– egy mű nélkülözhetetlen alkotóelemeiként – szerzői intencióból vagy kiadói fel-
kérésre készültek. Híres példák erre a Jonathan Swift Gulliver utazásai című regé-
nyében (1726) megjelenő Liliput, Robert Louis Stevenson A kincses szigete (1883) 
vagy J. R. R. Tolkiennek a Gyűrűk ura című művéhez készített Középfölde-térképe 
(1954/55). Ezek a térképtípusok mint egy bizonyos kutatás tárgyai egészen ponto-
san körvonalazottak.14 Végül pedig az irodalmi térképek számos populáris és mű-
vészi példájával is találkozhatunk. Azok a határok, amelyek ezeket az akadémiai 
projektektől elválasztják, átjárhatók olyan esetekben, amikor például egy iroda-
lomtudós és egy grafikus egyesítik erőiket, hogy elkészítsék A fiktív helyek atlaszát 
[Atlas der fiktiven Orte],15 vagy amikor a New York Times egy a gyakorlatban is hasz-
nálható térképet közöl Manhattan irodalmi színhelyeiről (Literary Map of Manhat
tan). A populáris irodalmi kartográfia hasonló termékei ugyan hozzájárulnak a 
koncepció szélesebb körben történő elterjedéséhez, mindezzel együtt azonban azt 
is eredményezik, hogy akadémiai nézőpontból lassanként egyre szkeptikusabb 
szemlélet övezi ezeket az elképzeléseket. A következő fejezetekben a fikcionális 
geográfiáknak kizárólag a tudományos feltérképezéséről lesz szó. 

12 Legutóbb például: Jonathan Bollen and Julie Holledge, „Hidden Dramas: Cartographic Reve-
lations in the World of Theatre Studies”, The Cartographic Journal 48, 4. sz. (2011): 12–22.

13 Pl. Paul de Beaurepaire-Froment, „Esquisse d’une géographie littéraire de la France”, in Les 
Littératures provinciales, ed. Jean Charles-Brun, 69–80 (Paris: Bloud, 1907); Siegfried R. Nagel, Deut
scher Literaturatlas: Die geographische und politische Verteilung der deutschen Dichtung in ihrer Entwicklung 
nebst einem Anhang von Lebenskarten der bedeutendsten Dichter (Wien–Leipzig: Carl Fromme, 1907); John 
G. Bartholomew, A Literary & Historical Atlas of Europe (London: Dent & Sons, 1910); Bradbury, The 
Atlas of Literature.

14 Christina Ljungberg, „Constructing New »Realities«: The Performative Function of Maps in 
Contemporary Fiction”, in Representing Realities: Essays on American Literature, Art and Culture, ed. Be-
verly Maeder, 159–176 (Tübingen: Narr, 2003); David Cooper and Gary Priestnall, „The Processual 
Intertextuality of Literary Cartographies: Critical and Digital Practices”, The Cartographic Journal 48, 4. 
sz. (2011): 36–48; Sally Bushell, „The Slipperiness of Literary Maps: Critical Cartography and Literary 
Cartography”, Cartographica 47, 3. sz. (2012): 149–160.

15 Werner Nell und Steffen Hendel, Atlas der fiktiven Orte: Utopia, Camelot und Mittelerde (Mann-
heim: Meyers, 2012).
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2. Az irodalmi kartográfia kutatási területe

2.1. Analóg térképek

Az irodalomtudomány már több mint száz éve azon fáradozik, hogy az irodal-
mi tereket adekvát módon térképeken is ábrázolja – különböző sikerrel és külön-
böző célokkal. E nemzetközinek nevezhető kutatási terület eddigi története azon-
ban még megírásra vár.16 Ehelyütt csak a legfontosabb állomásokat kell röviden 
megneveznünk. Ha a kezdetektől egészen a legújabb projektekig áttekintjük e 
módszer történetét, két tematikailag különböző irányzatot ismerünk fel. Az egyik 
az, amelynek során a térképeket egyes szövegekhez készítették, a másik pedig az, 
amelynél a térképek az ismertetőjegyek egy csoportját gyűjtik össze, például egy 
műfaj, egy motívum, egy korszak vagy egy szerző (illetve életműve) irodalmi 
geográfiáját mutatják be (William Sharp hozzávetőlegesen feltérképezi Walter 
Scott skót regényvilágát,17 André Ferré felvázol egy Proust-topográfiát).18 A föld-
rajzi teret mint referenciakeretet mindkét esetben leképezik ezekkel együtt (egyes 
térképek csak az országtérképek körvonalait jelzik, másokon egy részletes to-
pográfiai háttér is látszik). Az extratextuális referencia problémája kezdettől fogva 
kísérője az irodalmi kartográfia körüli vitáknak.19 

Már az irodalom első kartográfusai is feltették azokat a kérdéseket, amelyek az 
irodalmi kartográfia területén máig aktuálisnak számítanak. Ilyen például a váro-
si peremvidékek leolvasása bizonyos korszakokban, valamint annak a belátása, 
hogy az irodalom „vándorol” – ami egykoron, irodalmi értelemben véve ugarnak 
számított, később az irodalom egy „hot spot”-jává nőhette ki magát. A sokat ígérő 
kezdetek után – országonként különböző okokból – a 20. század második felében 
egyfajta stagnálás állt be. Az irodalmi kartográfia fejlődését német nyelvterületen 
például az ún. Nadler-trauma akadályozta évtizedeken keresztül. Josef Nadler 
híres-hírhedt, Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften20 című 
munkája, illetve főként annak negyedik kiadása,21 amelyben a szerző masszívan 
hitet tett a Harmadik Birodalom ideológiája mellett, a második világháború után 

16 Vázlatok, valamint kartografikus példák sora itt található: Piatti, Die Geographie der Literatur, 
illetve egy világos áttekintés itt: Jörg Döring, „Zur Geschichte der Literaturkarte (1907–2008)”, in Jörg 
Döring und Tristan Thielmann, Mediengeographie: Theorie – Analyse – Diskussion, 247–290 (Bielefeld: 
Transcript, 2009).

17 Sharp, Literary Geography.
18 Ferré, Géographie de Marcel Proust…
19 Részletesen lásd Barbara Piatti, „Mit Karten lesen: Plädoyer für eine visualisierte Geographie 

der Literatur”, in Textwelt – Lebenswelt, Hg. Brigitte Boothe und Pierre Bühler, 261–288 (Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 2012).

20 Josef Nadler, Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften (Regensburg: Habbel, 
1912–1927).

21 Nadler a negyedik kiadásnál a mű címén is változtatott egy keveset: Josef Nadler, Literatur
geschichte des Deutschen Volkes: Dichtung und Schrifttum der deutschen Stämme und Landschaften (Berlin: 
Propyläen, 1938–1941).
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minden irodalomelméleti térkoncepciót diszkreditált: az irodalom térbeli dimen-
ziója innentől kezdve tabunak számított.22

Csak a késő ’90-es években érkeztek olyan döntő módszertani impulzusok, 
amelyeket az irodalmi kartográfia egy új korszakának felütéseként értékelhetünk. 
Nem fér hozzá kétség, hogy a fejlődést Moretti Atlas of the European Novel (1998) 
című munkája hozta lendületbe. Az irodalmi geográfia térképei, így Moretti, az 
interpretáció eszközei, többet kell mutatniuk, mint amennyi nélkülük is elmond-
ható lenne. Moretti e premissza szerint témák és motívumok bámulatos sokféle-
ségét helyezi át térképekre, mint például az 1770 és 1840 között megjelent gótikus 
regények geográfiáját: a műfaj, illetve annak színhelyei először is Olaszországban 
és Franciaországban keresendők, hogy onnan Németországba helyeződjenek át, 
majd végül, 1820 körül megérkezzenek Skóciába. Persze vannak hiányosságai is; 
maga a korpusz gyakran túl kicsinek tűnik, és nem biztos, hogy egy nagyobb 
szövegmennyiség figyelembevételével az eredmények szintén ilyen egyértelmű-
nek tűntek volna. Moretti értekezése, valamint azon kiegészítő megfontolásai, 
amelyekkel kritikusai ellenvetéseire válaszol,23 mindenesetre feltétlenül úttörő 
erejűek voltak. Atlaszára egyenesen referenciaként kell tekintenünk, amelyre az 
irodalom minden azt követő kartografikus kísérlete és kivitelezése hivatkozik. 

Moretti elméletére támaszkodva – valamint azt továbbfejlesztve – jelent meg 
2008-ban a Die Geographie der Literatur.24 Ez a monográfia egy modellrégiót mutat 
be – az irodalmi szempontból rendkívül gazdag svájci Vierwaldstättersee és Gott-
hard környékét vizsgálja mind kvalitatív, mind kvantitatív kartografikus mód-
szerekkel. 

2.2. Digitális és interaktív térképek a Digital Humanities keretében

Egy újabb fellendülés arra vezethető vissza, hogy az irodalmi kartográfia már 
a digitális, adatbázison alapuló térképrajzolás, a geografikus információs rend-
szerek [GIS] és az interaktív alkalmazások eszközeit is használja – és a növekvő 
lehetőségeknek köszönhetően az eredményeket online, közvetlenül is megosztja; 
két, még tesztelés alatt álló kutatási projektet már az 1990-es évekre datálhatunk: 
a Historischer Roman25 és a Digitaler Atlas der regionalen Literaturen Brasiliens26 elne-

22 Irene Ranzmaier, Stamm und Landschaft: Josef Nadlers Konzeption der deutschen Literaturgeschichte 
(Berlin–New York: De Gruyter, 2008).

23 Franco Moretti, Graphs, Maps, Trees (London: Verso, 2005).
24 Piatti, Die Geographie der Literatur…
25 Kurt Habitzel, Günter Mühlberger und Wolfgang Wiesmüller, „Habsburgische Landschaften 

im historischen Roman vor 1850”, in Die habsburgischen Landschaften in der österreichischen Literatur: 
Beiträge des 11. Polnisch-Österreichischen Germanistentreffens Warschau 1994, Hg. Stefan H. Kaszinski 
und Slawomir Piontek, 23–56 (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1995), 
http://www.uibk.ac.at/germanistik/histrom/docs/habsburg.html.

26 Wolfgang Lustig, Digitaler Atlas der Regionalen Literaturen Brasiliens: Diachronische Literaturgeog
raphie und Geoinformatik, 2002, hozzáférés: 2014.12.19, www.romanistik.uni-mainz.de/arlb/Projekt.htm.
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vezésű programokat. Anélkül, hogy a technikai részletekbe belemennék, az utób-
bi évek kísérleteit szemlélve (Mapping St. Petersburg,27 Mapping the Lakes,28 Vienna
vigator,29 Ein literarischer Atlas Europas30) bizonyos pontok szembeötlőek. Az iro-
dalmi kartográfia egyre interdiszciplinárisabbá válik – míg korábban egy olyan 
terület volt, amelyen az irodalomtudósok magukban is tevékenykedhettek, mos-
tanra elengedhetetlenné vált más szakemberek bevonása a térképészet, a geoin-
formatika és az IT-technológia területeiről. Az irodalomtudomány számára nem 
utolsósorban mindez azt jelenti, hogy autonómiája egy részét önszántából feladja, 
és hogy egy teljesen más diszciplína szabályaival is konstruktív módon bánik. 

A digitális rendszerek emellett számos új eljárást is lehetővé tesznek: 
– dinamikus folyamatok ábrázolását (például egy irodalmi táj időbeli fejlő-

dését);
– az adatok szűrését és ezáltal újabb és újabb kombinációját és korrelációját;
– különböző tanulmányok összehasonlítását; 
– az adatok kicserélését, illetve bővítését; 
– a grafikus ábrázolások tesztelését és testreszabását: egy és ugyanazon adat-

sor alapján különböző grafikus ábrázolások generálhatók, például térképek 
egyes szövegekhez, statisztikai felületek és blokkdiagramok, illetve diagra-
mok, sémák, térkép-anamorfózisok (torzított térképek), kartogramok és sok 
minden más.31

A jövőben nem egyes irodalmi térképekre lesz szükség (egyes szövegekhez 
felrajzolt egyes ábrázolásokra), hanem olyan irodalomkartografikus rendszerek-
re, amelyek nagy mennyiségű adatot képesek kezelni, és amelyek összekapcsolá-
sokat és összehasonlításokat is lehetővé tesznek: „Fontos és lehetővé kell tenni 
olyan térképészeti sztenderdek kidolgozását, amelyek biztosítják az ilyen vállal-
kozások összehasonlíthatóságát.”32 Ha ez sikerülne, az lehetőségek egész skáláját 
nyitná meg előttünk: mind az egyes irodalmilag tematizált földrajzi terek részle-
tes profilját el lehetne készíteni, mind pedig az ezzel foglalkozó tanulmányok ösz-
szehasonlítását/a közöttük létrejövő hálózatokat. Vajon ugyanúgy „működik-e” 
Berlin mint irodalmilag tematizált tér 1900 körül, mint Prága vagy Budapest?

27 Mapping St. Petersburg – Experiments in Literary Cartography, hozzáférés: 2014.12.19, http://www.
mappingpetersburg.org/.

28 Mapping the Lakes, hozzáférés: 2014.12.19, http://www.lancaster.ac.uk/mappingthelakes/.
29 Viennavigator, hozzáférés: 2014.12.19, http://mappingliterature.metaspots.net/blog.
30 Ein literarischer Atlas Europas, hozzáférés: 2014.12.19, www.literaturatlas.eu.
31 Ehhez a ponthoz további kartografikus példákat lásd: www.literaturatlas.eu.
32 Arnim von Ungern-Sternberg, „Dots, Lines, Areas and Words: Mapping Literature and Na-

rration (with some Remarks on Kate Chopin’s The Awakening)”, in Cartography and Art, eds. William 
Cartwright, Georg Gartner and Antje Lehn, 229–252 (Heidelberg: Springer, 2009), 244.
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Az ehhez szükséges grafikus technikák részben már kifejezetten fejlettek,33 az 
adatszerzés terén azonban hamar láthatóvá válnak ezeknek a módszereknek a 
korlátai: mindeközben a digitális szöveggyűjteményeket természetesen már min-
den elgondolható kritérium alapján lehet szűrni – minél átfogóbb a szövegkor-
pusz, annál sikeresebbek és sokatmondóbbak az eredmények.34 A distant reading 
vagy a macroanalysis módszerei a szószámláláson és a szavak klaszteranalízisén, 
valamint a bibliográfiai adatok kiértékelésén alapulnak. (Mikor és mely fogalma-
kat használják a leggyakrabban a könyvcímekben? Mely műfajok mikor alakul-
nak ki vagy tűnnek el?) Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy éppen az irodal-
mi kartográfia automatizált analízise során merülhetnek fel nagyobb nehézségek, 
mert az irodalom geográfiája a saját törvényeit követi: a meg nem nevezett vagy 
átnevezett helyekkel; két létező hely egymásba olvasztásával; fiktív és valós he-
lyek kombinációival; helyekkel, amelyek elmozdulnak tényleges pozíciójukból; 
helyekkel, amelyek pontosan lokalizálhatók vagy amelyeknek a helyzete csak 
zonálisan, nagyjából behatárolható. S mindez csak néhány ama szinte végtelen 
számú lehetőség közül, amelyekkel az irodalmi szövegekben a színhelyek megal-
kotása történik. A bizonytalan elhelyezkedés és az irodalmi színhelyek pontatlan 
behatárolása fontos vezérszavak: Reuschel és Hurni nem kevesebb mint öt fajtáját 
sorolják fel az irodalmi színhelyek szabálytalanságának.35 Másként fogalmazva: 
még nem áll rendelkezésre sem olyan program, sem olyan algoritmuskészlet, 
amely a szövegekből azt tudná kiszűrni, hogy mire van szükség az irodalmi kar-
tográfia komplex grafikus ábrázolásához (ezzel szemben ott van például a Stan
ford Literary Lab, amely a Moretti által alkotott distant reading hívószava jegyében 
publikált látványos tanulmányaival nagy tetszést arat). Az alapos olvasatot és a 
klasszikus hermeneutikai eljárást – vagy legalábbis a distant és a close reading egy 
kombinációját – az irodalmi kartográfia egyetlen olyan ágazata esetében sem le-
het megkerülni, amely fiktív világokkal foglalkozik. Ez azonban egyben azt is je-
lenti, hogy egy „gyenge” hermeneutikai értelmezés „erős” – statisztikai – számí-
tásokkal kombinálódik. Hogy ily módon csak rengeteg fáradság és jelentős ráfor-
dítás révén lehet reprezentatív adatsorokat előállítani, rögtön világossá válik, ha 
figyelembe vesszük: még az is évekig eltart, hogy csupán egyetlen régiónak egy 
valamennyire beszédes adatkészlete összeálljon. 

33 Hans Rudolf Bär and Lorenz Hurni, „Improved Density Estimation for the Visualisation of 
Literary Space”, The Cartographic Journal 48, 4. sz. (2011): 309–316; Anne-Kathrin Reuschel and Lorenz 
Hurni, „Mapping Literature: Visualisation of Spatial Uncertainty in Fiction”, The Cartographic Journal 
48, 4. sz. (2011): 79–94.

34 Franco Moretti, Distant Reading (London: Verso, 2013).
35 Reuschel and Hurni, „Mapping Literature…”.
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3. Az irodalom kartografikus ábrázolásainak három működési módja

Három alapvető működési módként az „illusztrációt” [„Illustration”], az „ins-
pirációt” [„Inspiration”] és az „instrumentumot” [„Instrument”] különböztethet-
jük meg. 

Illusztráció: Egy tézis vagy ítélet, amely a folyószövegben a lényeghez megfo-
galmazódik, és még illusztrálva is lesz. A térkép a textuális információt egy grafi-
kus-mediális ábrázolásba fordítja le. Ez mindenekelőtt mnemotechnikai potenci-
ált rejt magában, mert a tartalmat sűríti, és a lényegesre redukálja azt. Karl-Heinz 
Schlosser dtv-Atlas zur deutschen Literatur című munkájában találni erre példákat. 

Inspiráció: Mindenekelőtt a térképhez kapcsolódó (irodalomtudományos) elő-
munkálatok irányítják a figyelmet a szöveg térbeli konstrukciójára – az a szándék 
válik hermeneutikai indíttatássá, hogy egy szöveget vagy egy szövegcsoportot 
feltérképezzünk. A „térorientált olvasás” egy olyan folyamat során valósul meg, 
amelynek a végén új ismeretek állnak, így maga a térkép talán még feleslegessé is 
válhat (lásd Habermann és Kuhn Tolkien Középföldéjének ökológiai aspektusai-
ról készített elemzését).36

Instrumentum: Az (elkészült) térkép maga a megismerés közvetlen hatását kel-
ti – a térképen olyasvalami látható, ami korábban eme nyilvánvalóságában nem 
derült ki. Mi több: a térkép az elemzésben szövegen kívüli bizonyítékként szolgál 
egy szövegben rejlő tényre; ez a bizonyítási eljárás csak a mediális fordítás révén 
válik lehetségessé (kartografikus példák: Moretti Jane Austen regényuniverzumá-
nak térbeli elemzése;37 David Cooper és Ian N. Gregory összehasonlító elemzése 
Thomas Gray-nek és Samuel Taylor Coleridge-nek a Lake District-ben tett útleírá-
sairól;38 a saját összehasonlító elemzésem Prágáról és Frízföld északi részéről az 
irodalmi szereplők mozgásmintája szempontjából).39 

Franco Moretti elméletét követve a még készülő térképekkel kapcsolatban a 
következő kérdést kellene feltenni: „mit csinálnak pontosan? Amit tesznek, azt 
nem lehet szavakkal végezni, hiszen ha ez működne, akkor nem volna szükség 
térképekre.”40 Mindenekelőtt azonban a térkép mint instrumentum esetében 
hangsúlyoznunk kell azt, hogy az irodalmi kartográfia jelenlegi kutatói a térképre 
soha nem vég-, hanem csupán részeredményként tekintenek. Az irodalmi kar-
tográfia grafikus ábrázolásai tendenciákat jeleníthetnek meg – hogy megerősítsék 
ezeket, de mindenekelőtt, hogy megmutassák: az irodalmi szövegekhez való visz-
szatérés elengedhetetlen. 

36 Ina Habermann and Niklaus Kuhn, „Sustainable Fictions: Geographical, Literary and Cultural 
Intersections in J. R. R. Tolkien’s The Lord of the Rings”, The Cartographic Journal 48, 4. sz. (2011): 49–59.

37 Moretti, Atlas of the European novel.
38 Cooper and Gregory, „Mapping the the English Lake District…”.
39 Barbara Piatti, „Vom Text zur Karte: Literaturkartographie als Ideengenerator”, in Kartogra

phisches Denken, Hg. Christian Reder, 269–279 (Wien: Springer–Edition Transfer, 2012).
40 Moretti, Graphs, Maps, Trees, 35; hasonlóan Döring, Distant Reading, 597. 

Helikon_2019_2_Könyv.indb   241 2019. 11. 12.   9:53:38



TANULMÁNYOK242

4. Az irodalmi kartográfia kritikája

Az irodalomelméleti koncepciók és a kartográfiai ábrázolások metszéspontján 
elhelyezkedve az irodalmi kartográfia számos lehetőséget rejt magában, amelyek-
nek azonban megvannak a maguk korlátai. Az alábbi tézis, amelyben Döring ösz-
szegzi a helyzetet, mindezt kétségtelenül polarizálja: „A germanisztika tudo-
mánytörténetén belül ennek a módszertani megközelítésnek tulajdonképpen so-
ha nem volt jó visszhangja – aminek számos oka van”.41 A legfőbb kritikus ponto-
kat, mint például a referencia kérdésének már említett problémáját, az irodalmi 
szövegek komplexitásának redukcióját vagy a statisztikai kiemeléssel kapcsolatos 
nehézségeket már részletesen összefoglaltam és kommentáltam.42 Egy további tá-
madási felületet jelent az a tény, hogy ma még nagyon távol vagyunk attól, hogy 
minden fikcióelméleti problémára találjunk kartografikus megoldást. A már léte-
ző grafikus ábrázolási rendszerek legfőbb hiányosságaihoz tartoznak a cselek-
mény valós-referenciális tereitől a teljességgel imaginárius területekhez való át-
menetek – azok a mozzanatok tehát, amelyekben a térképet a hagyományos érte-
lemben véve és mint referencialitásszintet elhagyjuk. A kutatók főként az angol-
szász tudományos világban foglalkoznak szenvedélyesen egy critical literary car
tography értelemadó irányzatnak a kialakításával43 – német nyelvterületen az ezzel 
kapcsolatos párbeszéd még nagyon az elején tart.44

5. Irodalmi kartográfia – mi végre?

Az irodalmi kartográfia egy értékes kutatási terület, mely számos elméleti és 
technikai kihívást rejt magában. Megnyitja annak lehetőségét, hogy az irodalmat 
és annak földrajzi térbeli vonatkozásait vonzóbb és időszerűbb formában értel-
mezzük, közvetítsük és hagyományozzuk tovább. A tisztán szaktudományos haj-
tóerőn kívül számos egyéb oka van annak, hogy miért lenne fontos többet tud-
nunk a tájak és városok közvetlenül nem látható irodalmi (jelentés-)gazdagságá-
ról. Jelenleg is észlelhető az olyan koncepciók iránti egyre növekvő érdeklődés, 
mint a story maps, a fictional cartography, a narrative atlas és a geospatial storytel
ling45 – bármelyikre irányuljon is a figyelem, a lényeg ugyanaz: jobban megérteni 
azt, hogy a helyek és a terek miként működnek, illetve hogy miként kapcsolódnak 

41 Uo., 598.
42 Piatti, Vom Text zur Karte…
43 Andrew Thacker, „The idea of a critical literary geography”, New Formations 57 (2005): 56–73; 

Sheila Hones, „Text as It Happens: Literary Geography”, Geography Compass 2, 5. sz. (2008): 1301–1317; 
Angharad Saunders, „Literary geography: Reforging the connections”, Progress in Human Geography 
34, 4. sz. (2010): 436–452; David Cooper and Gary Priestnall, „The Processual Intertextuality of Li-
terary Cartographies: Critical and Digital Practices”, The Cartographic Journal 48, 4. sz. (2011): 36–48.

44 Robert Stockhammer, Kartierung der Erde: Macht und Lust in Karten und Literatur (München: 
Fink, 2007); Döring, Distant Reading…; Döring, Zur Geschichte der Literaturkarte (1907–2008)…

45 Sébastien Caquard, „Cartography I – Mapping Narrative Cartography”, Progress in Human 
Geography 37, 1. sz. (2011): 135–144.
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bármely elbeszélési formához. Az UNESCO sem véletlenül vezette be nemrégi-
ben a Cities of Literature című programot, valamint az „asszociatív kultúrtájak” 
kategóriáját, amelyek értéke inkább a vallással, a művészettel vagy az irodalom-
mal való szellemi vonatkozásaikban, semmint materiális voltukban mutatkozik 
meg: „Az utolsó kategória az asszociatív kultúrtáj. Az ilyen tájak világörökségi 
listára való felvételét a természeti elem erőteljes vallási, művészi vagy kulturális 
korrelációi indokolhatják, nem pedig jelentéktelen vagy éppen hiányzó anyagi 
természetű kulturális »bizonyítékok«”.46

Elveszett, eltűnt vagy elpusztult helyek és régiók esetében valószínűleg szin-
tén nagy jelentősége van az irodalom kartografikus eljárásainak. Közép-Európa 
számos helye visszavonhatatlanul eltűnt a két világháború alatt: „Ezeket onnan 
ismerjük fel, hogy a múzeumban vagy az irodalomban kell őket felkeresnünk”, 
jegyzi meg ezzel kapcsolatban Karl Schlögel történész).47 Marszałek és Sasse ezt a 
megfigyelést – a geopoétikához kapcsolódó vizsgálódásaik keretében – még in-
kább kiélezik: „ha a geográfiai-történelmi tereknek egy különösen intenzív iro-
dalmi egzisztenciája van, mint például Galíciának, Bukovinának, Boszniának 
vagy Közép-Európának, az nem azt jelenti, hogy ezek esetében puszta fikcióról 
van szó; ezeknek a tereknek az irodalomban való hatékony, elképzelt továbbélése 
sokkal inkább egyfajta ingatag státuszt kölcsönöz nekik tapasztalat és fikció kö-
zött. […] Minél kétesebbnek mutatkozik a terek történeti-politikai egzisztenciája, 
annál fokozottabban léteznek ezek a terek irodalmi szövegként.”48 A magas szín-
vonalon művelt irodalmi kartográfia pedig nem utolsósorban az ilyen és más te-
rek jobb megértéséhez és szó szerinti olvashatóságához is hozzájárul.

(Piatti, Barbara. „Literaturgeographie und Literaturkartographie”. In Hand
buch Literatur & Raum, herausgegeben von Jörg Dünne und Andreas Mahler, Ber-
lin–Boston: De Gruyter, 2015. 227–239.)

Fordította: Csécsei Dorottya

Kontrollfordítás: Smid Róbert

46 Cultural Landscape, hozzáférés: 2014.12.19, http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/#2.
47 Karl Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit: Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik (München: 

Hanser, 2003), 301.
48 Marszałek und Sasse, „Geopoetiken”, 13. 
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