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1. Bevezetés

Te és én mint olvasó és író ebben a pillanatban egy szövegalapú térbeli kapcso-
lat, egy földrajzi esemény részesei vagyunk. Egymástól távol, mégis összekötve 
veszünk részt abban az improvizációban, amely egy sor különböző embert, he-
lyet, időt, kontextust, hálózatot és közösséget terel össze. Térbeli eseményünk ki-
menetele egyszerre megjósolhatatlan és egyedülálló: ebben a pillanatban formá-
lódik az én szándékaim és írásbeli szokásaim, valamint a te céljaid és olvasási 
szokásaid összekeveredéséből. E találkozás és összekeveredés más szerzők és ol-
vasók számos nyomát is tartalmazza: legyenek ezek írók, földrajztudósok, kollé-
gák, hallgatók, bírálók [reviewers] vagy szerkesztők. A találkozásban eltérő közös-
ségek és szakmai kompetenciák, kontextusok és helyi feltételek alapján jelenik 
meg a tudás. Részt vesznek benne a fizikai értelemben vett betűk a lapon: a szö-
veg, a betűtípus, a tördelés, az oldal és a képernyő. Írás- és olvasástechnikák is 
részei, nem is beszélve a fényviszonyokról, a fűtésről, a kilátásról az ablakunkból 
és a környezeti zajokról: az én székem, a te íróasztalod és a mi testünk. Most tör-
ténik a közös szövegeseményünk térben és időben, mindeme dolgok metszés-
pontjában.

Vagyis olvasóként a szövegbe belekezdve elindítottál egy eseményt is. A szö-
veg eseményként való elképzelése – vagyis hogy a szöveg „történik”, amikor ol-
vassák – jól megalapozott az irodalomtudományban, leginkább a recepcióesztéti-
ka [readerresponse criticism] területén.2 Mindazonáltal ezt a történést az irodalom-
tudományban ritkán fogták fel térbeli eseményként, földrajzi kiterjedéssel bíró 
dologként; vagyis valami olyanként, ami időben és térben szétszóródott, emberi 
és nem-emberi, távollévő és jelenlévő cselekvők és helyzetek metszéspontjában 
történik. Az olvasás gyakorlatának kifejezettebben földrajzi szemléletével tudo-
mány- és könyvtörténeti munkákban találkozhatunk,3 de ott a hangsúly nem any-

1 Nagyon hasznos hozzászólásaik miatt szeretnék köszönetet mondani a Geography Compassnál 
dolgozó Ian Cooknak és a folyóirat két névtelen bírálójának, James Kneale-nek és Julia Leydának.

2 James L. Machor and Philip Goldstein, Reception study: from literary theory to cultural studies 
(New York: Routledge, 2001); Patrocinio P. Schweickart and Elizabeth A. Flynn, „Introduction”, in 
Reading sites: social difference and reader response, eds. Patrocinio P. Schweickart and Elizabeth A. Flynn, 
1–38 (New York: Modern Language Association, 2004).

3 Innes M. Keighren, „Bringing geography to the book: charting the reception of Influences of 
Geographic Environment”, Transactions of the Institute of British Geographers 31, 4. sz. (2006): 525–540; 
David N. Livingstone, „Science, text and space: thoughts on the geography of reading”, Transactions 
of the Institute of British Geographers 30, 4. sz. (2005): 391–401.
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nyira magának az olvasásélménynek a térbeliségén van, hanem a könyvelőállítás 
és -terjesztés földrajzán és az egyes értelmezések térbeli eloszlásán (bizonyos te-
rületekkel és helyekkel való összefüggéseiken). Ez a hangsúlybeli különbség két-
ségkívül nemcsak a diszciplínák különbségéből adódik, hanem az értelmezés 
gyakorlatában megjelenő, műfajhoz kötődő különbségekkel is összefügg: míg 
a recepcióesztétika elsősorban a szépirodalom és a költészet olvasásával foglal-
kozik, a tudománytörténet a tudományos művekre koncentrál. James Machor 
 Readers in History című munkája például az amerikai irodalmat és annak 19. szá-
zadi befogadási kontextusait vizsgálja, míg James Secord könyve, a Victorian Sen
sation az 1844-ben megjelent Vestiges of the Natural History of Creation kiadására, 
recepciójára és szerzőségére fókuszál.4

Jelen tanulmány célja áttekinteni a szépirodalommal és költészettel foglalko-
zó geográfiai munkákat, egy olyan, kifejezetten térbeli szövegfelfogás kontextu-
sában, amely az író–olvasó-kapcsolatot kontextusfüggő és mindig újra létrejövő 
eseményként érti. Két fő érven nyugszik gondolatmenetem, ezek közül a máso-
dik az elsőből következik. Az alapvetőbb javaslatom szerint a szépirodalom 
ilyen felfogása – az olvasás sokféleségének érvényesítése révén – a megértésnek 
hasznos, nem versengő módját kínálja, és lehetővé teszi, hogy ne csak bizonyos 
szövegek összeegyeztethetetlen értelmezéseit, de az olvasó merőben különböző 
meghatározásait is kezelni tudjuk. A sokféleségre nyitottság abból a belátásból 
származik, mely szerint a fikciós szövegesemények nemcsak hogy természet-
szerűen függnek össze társadalmi kontextusokkal, amelyeken belül kialakul-
nak, hanem eleve csak akkor válnak nyilvánosan hozzáférhetővé, amikor egy 
bizonyos társadalmi helyzet közvetítő kontextusában fogalmazódnak meg. A 
végrehajtott olvasatok vagy értelmezések így legalább két földrajzi viszonylat-
ban jönnek létre: az első az eredeti szövegesemény földrajza, a másik pedig an-
nak a kontextusnak a földrajza, amelyben az olvasónak az eseményről való ta-
pasztalata később elbeszélésre kerül.

A másodlagos földrajznak mint performatív kontextusnak erre az elképzelé-
sére építve a tanulmányom azt vezeti elő, hogy a szöveg eseményként történő 
elképzelése még tágabb értelemben is hasznosan kiaknázható az irodalmi 
geográfia összefüggő tudományterületként való felfogásában: ez ugyanis nem 
csak az értelmezés módszerei és eredményei közti különbségek kezelésének 
módszere, hanem azokkal az alapvetőbb elméletbeli és gyakorlatbeli különbsé-
gekkel való foglalkozásé is, amelyek jelenleg látszólag elválasztják egymástól a 
kritikai értelmezésben és szövegelemzésben érdekelt munkákat a nyilvános be-
fogadás anyagi és testet öltött gyakorlataira irányuló kutatásoktól. Ez a cikk 
ugyan inkább a tudományos értelmezésre koncentrál, nem pedig a nyilvános 

4 James L. Machor, Readers in history: nineteenth-century American literature and the contexts of res
ponse (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1993); James A. Secord, Victorian sensation: 
the extraordinary publication, reception, and secret authorship of Vestiges of the Natural History of Creation 
(Chicago, IL: University of Chicago Press, 2000).
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recepció elemzésére, mégis magától értetődőnek veszi, hogy a hivatásos szö-
vegkritika (és e kritika elemzése, amely a nyilvános recepció egy formája) mind-
össze egyike azon stratégiáknak, amelyek az irodalmi földrajz egyesített és átfo-
gó területét alkothatják – és hogy jelenleg is folyik irodalmi szövegeken való, 
kölcsönösen informatív geográfiai munka egymástól radikálisan különböző tu-
dományos eszmecserékben, eltérő célokból, eltérő tudományos és társadalmi 
kontextusokban. Alapvető elgondolásom ennélfogva az, hogy az irodalmi 
geográfia területén zajló tudástermelésnek a földrajzi eseményként felfogott 
szöveg keretein belül történő újragondolása biztosíthat módot az eltérő megkö-
zelítésekben rejlő különbségek megértéséhez és feldolgozásához az egész tudo-
mányterületen. Az irodalmi geográfiának mint kollektív vállalkozásnak a mód-
szertani potenciálja azáltal fejleszthető ki és szilárdítható meg, hogy szembené-
zünk jelenlegi sokféleségének okaival, és azokról elméletek alkotunk és dolgo-
zunk velük. Ily módon alakulhat ki a területtel foglalkozók hatékony együttmű-
ködése azoknak a változó kontextusoknak a fel- és megbecsüléséből [apprecia-
tion], amelyekben a szépirodalommal földrajzi irányultságból foglalkozó mun-
ka végbemegy és megfogalmazódik.

2. Irodalmi geográfiák

Az irodalmi geográfia egyik legalapvetőbb kérdése az volt (és még most is az), 
hogy vajon a terminusai egy diszciplínára vagy egy kutatási tárgyra vonatkoz-
nak-e. Egyfelől a „geográfia” kifejezést nem csak egy tudományág elméleteire és 
gyakorlataira vonatkozóan használják, hanem a fizikai világ tereire, helyeire és 
jelenségeire is. Másfelől, míg az „irodalom” kifejezés időnként az irodalomtudo-
mányra vonatkozik, általában úgy vesszük, hogy az irodalmi szövegeket mint 
elsődleges forrásokat jelenti. Ennek eredményeképp a köztük elképzelt interakció 
olykor igencsak bonyolult volt. Az Alan Sillitoe Nottingham-regényeiről szóló ta-
nulmányukban Daniels és Rycroft például megpróbálták „újragondolni az »iro-
dalom és a geográfia« közötti viszonyt, olyan módon, amely képes számot vetni a 
kulturális földrajz és az irodalomtudomány néhány friss eredményével”.5 Mind-
azonáltal a földrajzot és az irodalmat „nem két, lényegében eltérő, koherens tudo-
mányág összekapcsolásaként” fogják fel, hanem „a bonyolult átfedésekkel és bel-
ső kapcsolatokkal rendelkező szövegműfajok – a regény, a vers, az útikalauz, a 
térkép, a helymonográfia – tudományágaként”. Ilyen módon, annak ellenére, 
hogy első látásra úgy tűnik, a két diszciplína közti érintkezésre helyezik hang-
súlyt, az átfedés területét valójában nem a földrajz- és az irodalomtudomány terü-
letén végzett kutatások összekapcsolásával alkotják meg, hanem geográfusok tu-

5 Stephen Daniels and Simon Rycroft, „Mapping the modern city: Alan Sillitoe’s Nottingham 
novels”, Transactions of the Institute of British Geographers 18, 4. sz. (1993): 460–480, 461.
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dományos szövegeinek (térkép, helymonográfia) és szerzők irodalmi szövegei-
nek (regény, vers) az összehasonlításával.

Hasonló módon írta Robinson, hogy „Proust világról alkotott nézetei […] sok 
hasonlóságot mutatnak a francia földrajzi iskola elképzeléseivel”,6 míg Gilbert „a 
településökológiai munkák és az urbánus fikció közötti intertextualitást”7 vizsgál-
ta. Más geográfusok is hasonló szövegfogalmakkal dolgozták ki ezt az átfedést, 
bár gyakran hangsúlyozták egyúttal azt is, hogy mennyiben „eltérő a földrajztu-
dós megközelítésmódja a regényíróétól”.8 Pocock humanisztikus megközelítése 
szintén inkább az irodalmi szövegekre fókuszál az irodalomtudomány helyett: 
miközben „elismeri az irodalomtudományt mint kiegészítő területet”, az átfedést 
elsősorban a humánföldrajz, „egy művészet vagy társadalomtudomány”, és az 
irodalom, „a művészi alkotás” találkozásaként képzelte el.9 Bordessa az ellenke-
zőjére fordította ezt a meghatározást – a tényszerű leírások földrajza szemben az 
irodalmi „képzelet játékaival”10 –, mégpedig azon az alapon, hogy az irodalom (a 
regények) és a földrajz (a tudományág) ugyanúgy „a világ megértésének felada-
tán dolgoznak”, és mindketten „sokat nyerhetnek abból, ha tájékozottak a másik 
előmenetelével kapcsolatban.”11

Mindegyik eddig idézett mű az 1975–1995 közötti időszakban jelent meg, és 
mindegyik viszonylag könnyen kapcsolatba hozható Pocock 1988-as, a Progress in 
Human Geography folyóiratban megjelent, a területet vizsgáló áttekintésével, 
amelyben amellett érvelt, hogy az irodalmi szöveg egyszerre „a földrajzi kutatás 
forrása és eszköze” és textuális modell: „az irodalomhoz való legmagasabb szintű 
kapcsolódás az, amikor a tudósból művész lesz”.12 Brousseau 1994-ben, ugyaneb-
be a folyóiratba írt áttekintő cikke ugyanakkor már nagy váltást mutatott a hang-
súlyok kijelölésében, és, legalábbis implicit módon, igencsak megnőtt érdeklődés 
érzékelhető nála az irodalomtudomány elemző módszerei iránt. Brousseau hatá-
rozottan amellett érvelt, hogy „több időt kell tölteni magával a szöveggel – általá-
nos szerkezetével, kompozíciójával, elbeszélési módjaival, nyelvi sokszínűségé-
vel, stílusával stb. –, mielőtt egyáltalán nekikezdünk bármilyen fajta értelmezés-

 6 Brian S. Robinson, „Some fragmented forms of space”, Annals of the Association of American 
Geographers 67, 4. sz. (1977): 549–563.

 7 Emily Gilbert, „Naturalist metaphors in the literatures of Chicago, 1893–1925”, Journal of His
torical Geography 20, 3. sz. (1994): 283–304, 285.

 8 Paul Simpson-Housley, „The idiosyncratic mode of regard”, Canadian Geographer 32, 3. sz. 
(1988): 269–270, 270.

 9 Douglas Charles David Pocock, „Introduction”, in Humanistic Geography and Literature: Es
says on the Experience of Place, ed. Douglas Charles David Pocock, 9–19 (London: Croom Helm, 1981); 
lásd még Douglas Charles David Pocock, „Geography and Literature”, Progress in Human Geography 
12, 1. sz. (1988): 87–102.

10 William E. Mallory and Paul Simpson-Housley, Geography and Literature: a Meeting of the Dis
ciplines (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1987), xii.

11 Ronald Bordessa, „The city in Canadian literature: realist and symbolic interpretations”, Cana
dian Geographer 32, 3. sz. (1988): 272–274, 273.

12 Pocock, „Geography and Literature”, 96.
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nek”.13 Míg Brosseau az átfedés konfigurációját a tudományként értett geográfia 
és az irodalmi szöveg közötti kapcsolat alapján írta le, hangsúlyozta az irodalom-
tudomány szoros olvasási módszereinek értékét, amelyekkel a fikciós szövegek 
felforgató ereje vizsgálható, és amellett érvelt, hogy az irodalmi szövegek felé for-
duló geográfusoknak sem kerülheti el a figyelmét sem a „forma különlegessége”, 
sem a szöveg „egyedi nyelvhasználata”. Brousseau ily módon lehetővé tette, hogy 
a figyelem a fiktív világ földrajzától elmozduljon azon módok felé, amelyekkel 
„maga az irodalmi szöveg alkothat meg egy »geográfust« saját jogán, miközben 
olyan normákat, sajátos olvasásmódokat generál, amelyek egy sajátos földrajzot 
hoznak létre”.14

A GeoJournal folyóirat egyik 1996-os különszáma kulcsfontosságú pillanatot 
jelez az irodalmi geográfia különböző áramainak elágazásában. Egyfelől a lap-
szám bevezető tanulmánya olyan nézőpontból tekinti át a „földrajz és az iroda-
lom” történetét, amely nem veszi számításba a terület korai munkáit,15 amelyek 
irodalmi leírásokat vetettek össze valós helyekkel vagy irodalmi forrásokból 
rekonstruáltak történeti földrajzi helyeket.16 Ehelyett olyan humanisztikus meg-
közelítést érvényesít, amely „az irodalmat környezeti tudás forrásaként fogja fel”, 
vagyis amely a tájat nem csak leletek vagy fizikai jellemzők alapján kívánja 
megérteni, hanem „viselkedés, érzékelések, eszmék, érzések, remények és hitek 
alapján” is.17 Ugyanebben számban szerepel ugyanakkor Squire tanulmánya is 
Beatrix Potter meséiről,18 amelyben elismeri, hogy „a szövegek megalkotásának 
és értelmezésének keretét adó társadalmi, kulturális és politikai kontextuso-
kat”19 fontos figyelembe venni. Megjegyzi emellett, hogy az irodalomgeográfiai 
kutatásokban „a szövegfogyasztás és a kulturális kommunikáció kérdései gya-
korlatilag feltáratlanak maradtak”, Potter meséit Squire nemcsak önmagukban 
tartja érdekesnek földrajzi szempontból, hanem a kereskedelemhez, a globális 
turizmushoz, a kultúratermeléshez és -fogyasztáshoz, valamint az eltérő olva-
sókhoz való viszonylatokban is. A GeoJournal ugyanezen száma közli Sharp cik-
két „irodalomról, földrajzról és Salman Rushdie-ról”, amelyben a szerző egy 
kiterjesztett és újrateoretizált irodalmi geográfia mellett érvel, ebben az esetben 

13 Marc Brosseau, „Geography’s literature”, Progress in Human Geography 18, 3. sz. (1994): 333–
353, 347.

14 Uo., 349.
15 Pl. H. C. Darby, „The regional geography of Thomas Hardy’s Wessex”, Geographical Review 38, 

3. sz. (1948): 426–443.
16 Fabio Lando, „Fact and fiction: geography and literature”, GeoJournal 38, 1. sz. (1996): 3–18.
17 Uo., 10.
18 Shelagh J. Squire, „Landscapes, places and geographic spaces: Texts of Beatrix Potter as cultural 

communication”, GeoJournal 38, 1. sz. (1996): 75–86, 76.
19 Stephen Daniels, „Arguments for a humanistic geography”, in The future of geography, ed. R. 

J. Johnston, 143–158 (London: Methuen, 1985); John A. Silk, „Beyond geography and literature”, En
vironment and Planning D: Society and Space 2, 2. sz. (1984): 151–178; Nigel Thrift, „Landscape and 
literature”, Environment and Planning A: Economy and Space 10, 3. sz. (1978): 347–349.
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figyelembe véve nem csak „Rushdie globális föld-rajzát [geo-graphing]”, ha-
nem „Rushdie föld-rajzolását [geo-graphing]” is.20

Sharpnak a területről szóló áttekintése a további fejleményekkel kiegészítve 
újra megjelent az Area folyóiratban.21 Ebben Sharp Brousseau állítására építve – 
mely szerint az irodalmi kifejezés megkülönböztető jellegére és a magától értető-
dőnek vett földrajzok „destabilizálására” való képességére kell fókuszálni – egy 
olyan irodalmi geográfia mellett érvel, amely egyszerre képes a szövegekkel mint 
összetett művészi alkotásokkal és mint olyan „dolgokkal” foglalkozni, amelyek-
nek „nagyon is anyagi létük és jól látható társadalmi szerepük van”.22 Részben a 
szöveg széles körű társadalmi jelentősége helyezett hangsúly miatt tesz Sharp éles 
megkülönböztetést irodalom és irodalomtudomány között, melynek során az iro-
dalomtudósokat – jogosan – úgy tekinti, mint akik az olvasásnak sajátos fajtáit 
művelik, és hangsúlyozza azt, hogy mivel nem minden olvasó az irodalomtudó-
sok „tájékozott kompetenciáival […] olvassa a szöveg összetettségét”, komolyan 
kell venni azt a kérdést, hogy „egy szöveget a különböző közönségei hogyan fo-
gadnak be, hogyan értelmeznek és hogyan olvasnak.”23

3. Határokon átívelő beszélgetés

Az irodalmi szöveggel való geográfiai foglalkozás történetét sokféleképpen el 
lehetne mesélni, az egyik egy mindig egyre bővülő válasz lenne arra a kérdésre, 
hogy pontosan mi geográfiai egy szövegben. Egy ilyen narratíva az irodalmi 
geográfia korai tárgyalásaival, a Geographical Review-ban megjelent írásokkal kez-
dődhetne (1924, 1938),24 amelyek egyes szerzők „magasan fejlett geográfiai ösztö-
neire” és irodalmi hely- és régióleírásaiknak ebből következő értékére fókuszál-
tak, egy ilyen narratíva képes lenne egy történetszálon követni ezt a megközelí-
tést a mai napig. Tanulmányok sora mutatta be (például a Journal of Geographyban) 
az irodalmi szövegek értékes felhasználhatóságát földrajzi témák és régiók tanítá-
sa során.25 Hasonlóképp Osborne 1998-as cikkében, amely a Keleti Ontario helyi 

20 Joanne P. Sharp, „Locating imaginary homelands: literature, geography, and Salman Rushdie”, 
GeoJournal 38, 1. sz. (1996): 119–127, 125.

21 Joanne P. Sharp, „Towards a critical analysis of fictive geographies”, Area 32, 3. sz. (2000): 327–
334.

22 Uo., 333.
23 Uo., 332.
24 [sz. n.], „Geography in literature”, Geographical Review 14, 4. sz. (1924): 659–660; [sz. n.], „Biblio-

graphical sources for geographical fiction”, Geographical Review 28, 3. sz. (1938): 499–501.
25 Lásd pl. Susan R. Brooker-Gross, „Landscape and social values in popular children’s literature: 

Nancy Drew mysteries”, Journal of Geography 8, 2. sz. (1981): 59–64; Gary S. Elbow and Tom L. Martin-
son, „Science fiction for geographers: selected works”, Journal of Geography 79, 1. sz. (1980): 23–27; Wil 
Gesler, „Using Herman Melville’s Moby-Dick to explore geographic themes”, Journal of Geography 103, 
1. sz. (2004): 28–37; James Hathaway, „Using Chinua Achebe’s Things Fall Apart in introductory geog-
raphy courses”, Journal of Geography 92, 2. sz. (1993): 75–79; Don R. Hoy and Gary S. Elbow, „The use of 
literary works in teaching Latin American geography”, Journal of Geography 75, 9. sz. (1976): 556–569; A. 
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íróit tárgyalja – akik „lehetővé teszik e sajátos hely tájainak és lelkivilágának jobb 
megértését”26 –, fellépett azzal az iránnyal szemben, amely a „szerzői képzeletre” 
irányuló figyelmet elterelné,27 azzal a kommentárral, hogy „számomra továbbra 
is szerzők kezeskednek elsődlegesen a jelentésért”.28

Az 1990-es évek közepétől ugyanakkor a geográfusok is elkezdték hangsú-
lyozni a kritikai vizsgálatok értékét, nemcsak a „szövegnek nevezett bonyolult és 
összetett jelölő gyakorlatok”,29 hanem az írás, kiadás, terjesztés és olvasás kontex-
tusai kapcsán is. Még a szoros olvasás hagyományában is egyre több figyelem 
fordult a szépirodalom „hogyanjára” – narratív stílusára, az intertextualitásra, fi-
guratív nyelvére –, mint a cselekmény és a környezet [setting] „mijére” és „holjá-
ra”. A szerzőre, a szövegre és az (elhelyezetlen, a tudományos közeghez tartozó) 
olvasóra irányuló, kitágított figyelem mellett ráadásul a tudományág elkezdte 
bizonyos fajta olvasók szövegtapasztalatait vizsgálni, a nem kutatói közönségre 
tekintettel30 vagy a szöveget az implicit szerzői közönség természetével ellentéte-
sen befogadó, ellenálló olvasó felé elmozdítva.31

Öt évvel Sharp Areabeli áttekintése után Miles Ogborn egy frissített áttekintést 
jelentetett meg a „szavak és helyek közti viszonyokkal” kapcsolatos munkálatok-
ról a New Formations folyóirat tematikus számában. Ebben összefoglalta az irodal-
mi geográfia aktuális helyzetét, kiemelve, hogy a tudományos figyelem a terek és 
helyek közti különbségek kutatásától a hasonlóságaikkal való foglalatosság felé 
fordult.32 Azt állítja, ezeket a hasonlóságokat négy fő irányban kutatják, a szöve-
geket és a tereket egyszerre tekintik úgy, mint amelyek „kulturálisan előállítottak, 
megegyezik a formai esztétikájuk, materiálisak és végrehajtott gyakorlatokon ke-
resztül eltérően játszódnak le [enacted]”. Ahogy ez a lista is sugallja, és ahogy 
Osborne is megjegyzi később, úgy tűnik, szakadék nyílik az irodalmi geográfia 
két, radikálisan különböző megközelítése között: egyfelől „egyre összetettebb ol-
vasatok léteznek a szövegek, helyek és ezek találkozásainak jelentéseiről”, másfe-

J. Lamme III, „The use of novels in geography classrooms”, Journal of Geography 76, 2. sz. (1977): 66–68; 
B. Bethany Marchetti, „Japan’s landscape in literature”, Journal of Geography 92, 4. sz. (1993): 194–200; 
Martin Mitchell, „Landscapes and literature: a look at the early twentieth century rural south”, Journal 
of Geography 97, 4–5. sz. (1998): 204–212.

26 Brian S. Osborne, „Texts of place; ‘a secret landscape hidden in the everyday’”, GeoJournal 38, 
1. sz. (1996): 29–39, 29.

27 Osborne, „Texts of place…”.
28 Uo., 38.
29 Brosseau, „Geography’s literature”, 349.
30 Pl. Sharp, „Towards a critical analysis of fictive geographies”.
31 Clive Barnett, „‘A Choice of Nightmares’: narration and desire in Heart of Darkness”, Gender, 

Place and Culture: A Journal of Feminist Geography 3, 3. sz. (1996): 277–292; Mandy S. Morris, „‘Tha’lt 
be like a blush-rose when tha’ grows up, my little lass’: English cultural and gendered identity in The 
Secret Garden”, Environment and Planning D: Society and Space 14, 1. sz. (1996): 59–78; Richard Phillips, 
„Politics of reading: decolonizing children’s geographies”, Ecumene 8, 2. sz. (2001): 125–150.

32 Miles Ogborn, „Mapping words”, New Formations 57 [Special issue: The Spatial Imaginary] 
(2005–2006): 145–149.
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lől pedig ott van „a termelés és terjesztés földrajzainak, valamint az írás és az ol-
vasás színre vitt gyakorlatainak” vizsgálata.33

A szakadék érzete viszont bizonyos fokig azon a feltételezésen is múlik, 
hogy a kutatók és irodalomkritikusok által termelt olvasatok alapvetően külön-
bözőek a nagyközönség olvasataitól (és nem is kapcsolódnak hozzájuk). Az 
alapvető különbség látszatát az is természetessé teszi, hogy a professzionális 
irodalomértést egyrészt úgy értik, mint ami a saját jelentőségét önmagában hor-
dozza, míg a széles közönség értelmezései további értelmezést, elemzést vagy 
magyarázatot igényelnek. Ráadásul az irodalomtudomány hajlamos leválaszta-
ni magát a termelés és terjesztés kérdéseiről és társadalmi kontextusát magától 
értetődőnek venni. De ha megvizsgáljuk azt az elképzelést, mely szerint minden 
olvasat valamilyenfajta társadalmi helyzet közvetítő kontextusában fogalmazó-
dik meg – legyen az akár egy tudományos folyóirat vagy egy beszélgetés a bolt-
ban –, akkor lehetségessé válik, hogy a professzionális és a nyilvános olvasato-
kat ne alapjaiban eltérő gyakorlatokként fogjuk fel, hanem ugyanannak a gya-
korlatnak máshogyan – a kontextus, a szokások és az elvárások által – meghatá-
rozott változataként. Milyen értelmezések számítanak megfelelőnek? Hogyan 
kezelik a véleménykülönbséget? Hogyan közelítik meg az eredetiséget, és 
mennyire értékelik? Milyen kompetenciákat részesítenek előnyben? Milyen 
más szövegekre hivatkoznak? Hogyan használják a nyelvet? Végül is egy olva-
sat aligha jobban végrehajtott, anyagi vagy valódi a másiknál, ahogy természe-
ténél fogva nem is informatívabb, autentikusabb vagy tekintélyesebb. Minden a 
szöveggel való találkozásnak és a rá való válasz megfogalmazásának összetett 
kontextuális geográfiáin múlik.

A földrajzot az irodalomtudománytól elválasztó diszciplináris különbségek 
ugyanakkor igencsak megnehezítik, hogy az irodalomtudományt a közfogyasztás 
egy formájaként gondoljuk el. Míg a szépirodalommal való geográfiai munka ter-
mészetesen magától értetődőnek veszi, hogy a szövegelemzés hasznos stratégia a 
földrajzi témák kutatásához, az irodalomtudománynak más céljai vannak, és más 
közönségnek is ír. Tehát noha az irodalmárok foglalkoznak geográfiai elmélettel, 
ritkán hivatkoznak a földrajztudósok jelentős, irodalommal foglalkozó munkáira, 
de még a területről szóló alapvető áttekintéseket is ritkán említik meg. Sara Blair 
Cultural Geography and the Place of the Literary34 című írása például annak ellenére, 
hogy kifejezetten a geográfiát és az irodalmat keresztező munkára irányul, geográ-
fusok és térelmélettel foglalkozók hosszú sorát idézi (például  Lefebvre, Harves, 
Massey, Sassen, Soja szövegeit), de nem említi a földrajztudományi folyóiratban 

33 Uo., 149.
34 Sara Blair, „Cultural geography and the place of the literary”, American Literary History 10, 3. 

sz. (1998): 545–567.
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megjelent irodalmi témájú munkákat, még Pocock35 és Brousseau36 áttekintő cik-
keit sem. Andrew Thacker dolgozata, a The Idea of a Critical Literary Geography, 
amely ugyanabban a New Formations-számban jelent meg, mint Ogborn idézett 
írása, hasonlóképpen kifejezi a „szövegek és terek közös felületeit vizsgáló, igazán 
interdiszciplináris terület” iránti lelkesedését, és hangsúlyozza Harvey és Soja mű-
veinek hatását az irodalom- és kultúratudományokra, ám nem hivatkozik Pocock-
ra, Landóra, Brousseau-ra vagy Sharpra (vagy Blairre, aki amerikai irodalomtörté-
nettel foglalkozik, míg Thacker elsősorban a brit és európai irodalmi modernitást 
kutatja).

A diszciplináris különbségek – a célkitűzés, a kontextus, a terminológia és az 
implicit közönség különbségei – ily módon meggátolják az „igazán interdiszcip-
lináris terület” fejlődését. Az egyensúlyra való törekvésnek – a „tér szövegszerű-
ségére” és „a szövegek térszerűségére”37 irányuló figyelem szükségességének – a 
kinyilvánítása ellenére a két tábor csökönyösen elkülönült marad. Stainer szerint 
például „a geográfus számára az irodalmi fikció potenciálisan lehetővé teszi, 
hogy belelássunk egy hely identitásának a megnyilvánulásaiba és helyeibe” azon 
az alapon, hogy „a regény mint kulturális forma inherens térszerűséggel bír, to-
vábbá a regényíró pozíciója által, minthogy ő egyszerre a valós és elképzelt társa-
dalmi világok tanúja/értelmezője és alakítója”.38 Thacker ugyanakkor világosan 
kinyilvánítja, hogy számára az irodalmi geográfia elsősorban értelmezés: „kriti-
kai irodalmi geográfia alatt én […] az irodalmi szövegek földrajzi fogalmakra vo-
natkoztatott olvasási és értelmezési folyamatát értem”.39 Thacker érdeklődése te-
hát arra irányul, hogy miként „lehet az irodalmi szövegek elemzését geográfiai 
fogalmak és gyakorlatok használata által gazdagítani”.40 Az ő irodalmi geográfia-
felfogása erősen az irodalom- és kultúratudomány kontextusában gyökerezik, 
ennélfogva áttekintése egy adott (nem földrajzi) területen egy adott, földrajzi irá-
nyultságú „értelmezési stratégiának” a története.

A New Formations ugyanezen tematikus számában megjelent cikkükben Ri-
chard Phillips és Scott McCracken egyértelműen elismerik a diszciplínákon átíve-
lő munka nehézségét, megjegyezve, hogy „a perspektívák, nyelvek és értékek, 
vagyis az eltérő kritikai írásbeliségek különbségeinek elkerülhetetlen következ-

35 Douglas Charles David Pocock, „Place and the novelist”, Transactions of the Institute of British 
Geographers 6, 3. sz. (1981): 337–347.

36 Brosseau, „Geography’s literature”.
37 Jonathan Stainer, „Localism, signification, imagination: de-stabilizing sectarian identities in 

two fictionalized accounts of ‘troubles’ Belfast”, Journal of Social and Cultural Geography 7, 1. sz. (2006): 
103–126.

38 Uo., 103–104.
39 Andrew Thacker, „The idea of a critical literary geography”, New Formations 57 [Special issue: 

The Spatial Imaginary] (2005–2006): 56–73, 60.
40 Uo., 56.
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ményei a félreértések”,41 később pedig kitérnek a „diszciplináris erő és hatás való-
ságainak”, valamint az irodalmi és diszciplináris helyszínek jelentőségére. Rámu-
tatnak, hogy az a különszám, amelyben az ő szerkesztői tanulmányuk is megjele-
nik, és amelyik arra a kérdésre koncentrál, hogy „hová viszi a térbeli imagináció 
a kultúratudományt”, egy olyan konferenciából nőtt ki, amelyre a „geográfia te-
rületén került sor”, noha magának a folyóiratnak a címében megjelenik a „kultú-
ra, az elmélet és a politika, de a földrajz nem”.42 Mint írják, az irodalmi geográfia 
területén való együttműködés nehézségei nem vezethetők egyszerűen vissza a 
földrajz- és az irodalomtudomány széles körű diszciplináris különbségeire, ha-
nem figyelembe kell venni azokat a különböző érdekeket, kontextusokat és hatal-
mi viszonyokat is, amelyek fenntartják az értelmezői munka, valamint a kiadással 
és fogyasztással foglalkozó materiális gyakorlatok elválasztását. „Termékenyen 
beszélni a határokon átívelve” végkövetkeztetésük szerint „olyasmi, amin még 
dolgozni kell”.

Ahogy a határokon átívelő beszédre tett kísérletek esetében mindig, persze itt 
is bonyolult problémába ütközünk: kihez beszélünk? A közönségünk elsősorban 
„odaát” van? Vagy meg kellene-e próbálnunk egyszerre beszélni „odaát” és „ide-
át”? Mennyit kell elmagyarázni, mennyi hátteret kell megadni, milyen kifejezése-
ket használjunk, hogyan helyezzük el az érveket, mit idézzünk? A beszéd térbeli 
elhelyezkedése egyszerre egyszerűsíti le a problémát és erősíti meg a határokat. 
Ha egy tudós ugyanazt a tanulmányt pontosan ugyanúgy szeretné bemutatni egy 
földrajztudományi konferencián és egy irodalomtudósi találkozón, elég való-
színű, hogy kommunikációs zavarhoz, ha nem megtévesztéshez vezetne valame-
lyik vagy mindkét helyen. De ha ez a tudós két eltérő formára szabná át a cikkét 
két különböző folyóirat (mondjuk, az American Literary History és a Progress in 
Human Geography) számára, különböző stílusban megírva és különböző kontex-
tualizáló idézeteket használva, akkor a szférák elkülönítése fennmaradna: a hatá-
rok megerősítése és átlépése egyszerre menne végbe.

4. A jelentés helye

Lehetséges-e hát az irodalmi geográfia ezen különböző megközelítéseit ter-
mékeny együttműködéssé összehangolni? Képesek-e az irodalmi geográfusok, 
az irodalmi szövegek nyilvános fogyasztása iránt érdeklődő geográfusok, vala-
mint a térelmélet alkalmazása iránt érdeklődő irodalomtudósok a határokon 
átívelően beszélni úgy, hogy közben „otthon” is érthetőek maradnak? Az egyik 
út talán ennek az „otthonnak” a megerősített metadiszciplináris tudatossága 
lenne, amely arra épül, hogy megértsük azt, miben tér el más hagyományoktól, 
amelyek hasonló anyaggal foglalkoznak. A kulcsmozzanat abban az elgondo-

41 Richard Phillips and Scott McCracken, „Editorial”, New Formations 57 [Special issue: The Spa-
tial Imaginary] (2005–2006): 7–9, 8.

42 Uo.
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lásban rejlik, miszerint a performatív kontextus a szövegesemény és az eszme-
csere közreműködő eleme – a kontextust „performatív társadalmi helyzetként” 
értve, amely nem szükségszerűen lokális, „plurális esemény, amely térben töb-
bé vagy kevésbé kiterjedt és időben többé vagy kevésbé meghatározott,” és 
amely „a megjelenítő gyakorlatoknak csak bizonyos fajtáit ösztönzi”.43 A tudás-
termelés kontextusának a fontosságát ily módon értve, továbbá elfogadva azt, 
hogy a kutatói teljesítmények mindig mennyire „társadalmi viták kontextuáli-
san meghatározott folyamatába”44 ágyazódnak, képesek lehetünk a különbséget 
elméletileg a hely fogalmaival, nem pedig az egyet nem értés fogalmaival meg-
ragadni; képesek lehetünk a közös terület elképzelésének újonnan térbeliesített 
módjait kifejleszteni, és hajlandóbbak, valamint hajlamosabbak lehetünk hatá-
rokon átívelve olvasni és írni is.

Ezt a gondolatmenetet az irodalmi szövegre adott tudományos közegbeli és 
nyilvános válaszokkal kapcsolatban folytatva: képesek lehetünk meglátni, ahogy 
mindkettő nem csak az olvasó–szerző–szöveg eredeti találkozásából emelkedik 
ki, hanem abból az egyedi társadalmi helyzetből is, amelyben az olvasó ese-
ménytapasztalata később elmesélődik: beszélgetés, folyóirat, konferencia, szemi-
náriumi terem. Így az is láthatóvá válna, hogy a megjelentetett írások esetén ösz-
szetett kapcsolat működik különböző elképzelt közönségek és olvasók között, 
amely kapcsolat erősen befolyásolja az elemzés keretezésének módját. Először is, 
az elemző által megközelített irodalmi szöveg nem csak egy narratív közönséget 
(a narrátor által megszólított fiktív közönséget) és egy szerzői közönséget (a szer-
ző által implicite megszólított valódi közönséget) testesít meg, hanem lehetővé 
teszi egy ellenálló közönség létét is, akik a szöveggel tudatos távolságból lépnek 
kapcsolatba, és valamilyen okból nem képesek vagy nem hajlandók az odaértett 
szerzői közönséggel azonosulni.45 Másodszor, az elemző, éppúgy, mint az online 
posztoló könyvklub-tag, egy meghatározott szerzői közönség kontextusában fo-
galmazza meg saját olvasatát. Az irodalomtudomány szakmai kontextusában 
gyakran „az olvasóként” megnevezett alak tulajdonképpen egy nagyon is meg-
határozott fajta olvasó, egy olyan „értelmezői (nem természetes) kategória, amely 
a gyakorlati kritikában és az irodalomtudomány más területein hermeneutikai 
eszközként működik (akárcsak »a szöveg« vagy »a szerzői szándék«)”46 Az értel-
mezők tehát csak a „szövegek közös értelemadási módjai” és az „érthetőség fel-
tételei alapján leírható, közösségileg engedélyezett jelentéslétrehozó stratégi-
ák”47 kontextusában meggyőzőek vagy sem. Ahogy Berg rámutatott, a földrajz-

43 Nigel Thrift, Spatial Formations (London: Sage Publications, 1996), 7, 41.
44 Uo., 8.
45 Barnett, „‘A Choice of Nightmares’…”; Morris, „‘Tha’lt be like a blush-rose when tha’ grows 

up, my little lass’…”; Phillips, „Politics of reading…”.
46 Steven Mailloux, Interpretive Conventions: The Reader in the Study of American Fiction (Ithaca, NY: 

Cornell University Press, 1982), 13.
47 Uo., 11.
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tudományban éppúgy, ahogy az irodalomtudományban, a látszólag objektív, 
ám valójában igencsak egyedi olvasók (mint a szerkesztők, hozzászólók, bírálók) 
szintén jelentős hatással bírnak a hivatalos tudástermelés formálására.48 Ha azt 
mondjuk, hogy az olvasatok több röppálya metszetében jönnek létre, az semmi-
képp sem azt jelenti, hogy minden olvasat egyenlő módon elfogadható lenne 
bármely kontextusban. Az irodalomtudományi szakma épp azért működik ko-
herens tudományos területként, mert hatékony módszerekkel rendelkezik az ér-
telmezési káosz megelőzésére, „az értelmezések elburjánzásának szabályozásá-
ra, a kompetens, érvényes, az irodalomtudomány számára helyénvaló értelme-
zések megkülönböztetésére az inkompetens, érvénytelen vagy irreleváns értel-
mezésektől”.49

Nem meglepő módon a recepciókutatás minden területén (akár a zárt tudo-
mányos közeghez tartozik, akár nem) régóta fennáll a jelentés helyére vonatkozó 
kérdés. A szerzői szándékban helyezkedik-e el, a lapon olvasható szavakban, 
avagy az olvasó által létrehozott értelmezésben? Ha az adott olvasó írott tanul-
mánnyá formálja értelmezését egy meghatározott közönség számára, hol helyez-
hető el az elsődleges ágencia? Schweikart és Flynn jegyezte meg, hogy a befoga-
dásra hangsúlyt helyező munkák hajlamosak homályban hagyni „a szöveg jelen-
tőségét és a szerző kreatív ágenciáját”, míg a szöveg strukturális effektusaira kon-
centráló munkák ezzel szemben hajlamosak „háttérbe szorítani az olvasó ágen-
ciáját”. Arra jutnak, hogy „az olvasás két különböző entitás közötti kölcsönhatá-
saként értett elképzelését nehéznek bizonyult fenntartani”.50 A kölcsönhatás 
geográfiai alapú elméleti megközelítése, jellemzően térbeli gyakorlat lévén, kiutat 
kínál ebből a dilemmából. Pontosabban: az, ahogyan geográfusok a hellyel kap-
csolatos térbeli kölcsönhatásokkal dolgoztak, felhasználható arra, hogy hasonló 
megközelítést dolgozzunk ki a szöveghez.

Schweikart és Flynn megállapítják, hogy az irodalomtudományban széles kö-
rű egyetértés uralkodik három, a recepciókutatás számára alapvető kérdésben: 
hogy „a szöveg nem stabil, objektív jelentés tárolója”, hogy „az olvasó jelentést 
alkot”, és hogy „az olvasatok szükségszerűen sokfélék”.51 Ez a szövegfelfogás jól 
illeszkedik a helynek azon felfogásához, mely szerint az a viszonylagos, befejezet-
len és dinamikus, belsőleg sokféle és összekapcsolódó emberi és nem emberi tör-
ténetek terméke. A szövegesemény is megfogalmazható kimondottan térbeli fo-
galmakkal, mint ami „a korábban nem összekapcsolt dolgok találkozása, nem egy 
dolog, hanem folyamatok együttállása.”52

48 Lawrence D. Berg, „Masculinism, emplacement, and positionality in peer review”, Professional 
Geographer 53, 4. sz. (2001): 511–512.

49 Schweickart and Flynn, „Introduction”, 5.
50 Uo., 4; lásd még James Kneale, „The virtual realities of technology and fiction: Reading William 

Gibson’s cyberspace”, in Virtual geographies: Bodies, Space and Relations, eds. Mike Crang, Phil Crang 
and Jon May, 205–221 (London: Routledge, 1999).

51 Schweickart and Flynn, „Introduction”, 1.
52 Doreen Massey, For Space (London: Sage Publications, 2005), 141.
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E fogalmakkal megközelítve a szöveg, legyen az szépirodalmi mű, tudomá-
nyos elemzés vagy bejegyzés egy internetes könyvfórumon, valami olyanként 
fogható fel, mint ami kizárólag a résztvevők (szerzők, olvasók, szövegek, hálóza-
tok és kontextusok) kölcsönhatásából jöhet létre. Úgy látszik, hogy valójában ez 
volt az a pozíció, amely felé az irodalmi geográfia kollektív vállalkozásként min-
dig is tartott, minthogy a terület kitartóan nőtte ki magát odáig, hogy a szerzőket, 
szövegeket, kontextusokat, termelést, fogyasztást és az időben és térben eltérően 
elhelyezkedő közönségek fajtáit is képes legyen kutatni. Döntő fontosságú, hogy 
ezt a kölcsönhatást nem „két eltérő entitás” (szöveg és olvasó) „közötti kölcsönha-
tásként” kell felfogni, hanem olyan kölcsönhatásként, amelynek több, egymással 
már kölcsönösen együttműködő és összefonódott résztvevője van. Az a „valami” 
pedig, ami létrejön, mindig hallatlanul új és véletlen lesz, mert éppúgy, ahogy a 
tér és idő „itt és mostja” mindig belsőleg sokféle és külsőleg kiterjedt, egy irodal-
mi vagy tudományos szövegesemény kontextuális „itt és most”-ja is rendkívül 
összetett, mind belső sokszerűségében, mind térbeli és történeti kiterjedésében. A 
tér mint az a dimenzió, ahol a korábban nem kapcsolódó narratívák és történeti 
pályák találkoznak és egymásra hatnak,53 valójában az a dimenzió is egyben, 
amelyben az írás és az olvasás végbemehet.

5. A történő szövegek

Az irodalmi geográfia képes lehet arra, hogy a közös fejlődés érzetével hajtott 
kollektív tudományterületté fejlődjék, ha a szöveg földrajzával foglalkozó tudó-
sok hajlandóak felismerni, hogy az ő munkájukat mennyiben határozza meg a 
kontextus, és ha hajlandók elfogadni más kontextusok által meghatározott meg-
közelítések érvényességét, és ha hajlandóak határokon átívelve írni és olvasni is. 
Az is döntő lesz, hogy hajlandók-e a szóban forgó területek tudósai merészen 
idézni, előadni és publikálni, saját munkájukat így többszörös kontextusban elhe-
lyezni, elősegítve ezzel a határokon átívelő gondolkodást, valamint lehetővé téve 
korábban nem meglévő, de hatékony együttműködéseket és kölcsönösségeket. A 
szükségességnek ez az akarata valamennyire körkörös folyamat kell, hogy le-
gyen: az irodalmi geográfiának a kollektív közönsége mint egész is létre kell, 
hogy jöjjön a megszólítása folyamatában.

A költészettel és a prózával kapcsolatban már számos irodalomgeográfiai szö-
veg megalapozta a kölcsönhatások fontosságát a szerző–szöveg–olvasó viszony-
latban. Az Egyesült Államokban élő első generációs japán bevándorlók haikuírási 
és -megosztási szokásait vizsgáló tanulmányában Kobayashi például a megosz-
tott tudásra és a szövegek körforgására alapozott társadalmi interakciót kimon-
dottan a mind lokális helyhez, mind transznacionális hálózatokhoz való tartozás 
érzésével kapcsolja össze. Kobayashi nem csak azt kérdezi szövegeitől, hogy „mi-

53 Uo.
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lyen tényeket tár fel ez az irodalom?” és hogy „hogyan fogalmazódnak meg érté-
kei?”, hanem azt is, hogy „hogyan jön létre, hogyan kommunikálódik, hogyan 
osztják meg azok között az emberek között, akik által és akik számára létrejött?”54 
A dél-afrikai Soweto költői által létrehozott művekről író Macphail nem a művek 
irodalmi értékére fókuszál, hanem az azonnali létrehozás és befogadás közössé-
gében betöltött progresszív funkciójára.55 A valahova tartozás-érzés fontosságá-
nak elismerése hasznosan alkalmazható a prózában vagy költészetben végbeme-
nő szerző–szöveg–olvasó eseményekre éppúgy, ahogy az irodalmi geográfia tu-
dományos szövegeire is.

Hasonlóképpen, a szöveg azon erejét, amellyel kollektív változást hirdet és a 
különböző közönségeinek geográfiáiba való társadalmi beavatkozásként funk-
cionál, már megfigyelték irodalmi anyaggal foglalkozó geográfusok.56 A szöve-
gesemény ezen aspektusa is alkalmazható az irodalmi geográfia tudástermelé-
sére, ha elfogadjuk, hogy a szövegesemény fogalmához elengedhetetlen, hogy 
bármely szöveg (szépirodalmi vagy nem) társadalmi hatása csak az egyedi tár-
sadalmi kontextusokba ágyazott egyedi olvasók befogadásának kapcsolatából 
jön létre. Bizonyos olvasók számára a szöveg (legyen akár kritikai kiadás, próza 
vagy költészet) a valóságnak látszik beszélni, mint amikor a „regényíró azzal a 
képességgel bír, hogy a mi saját megfogalmazhatatlanságainkat megfogalmaz-
za”.57 Mások számára a szöveg ezzel szemben a megfogalmazás kudarcával jel-
lemezhető, ahogy például Schmid hangsúlyozza „Chandler városkritikájának 
gyengeségét”, miközben ezzel összehasonlítva Sara Paretsky bemutatását a vá-
rosi dektektív-térről „a »biztonságos« város-elképzelésünk nagyobb projektje 
számára hasznosabb”-ként ismeri el.58 Az egy adott közönség közös „mi”-je és a 
szöveg odaértett olvasója (itt, Schmid Antipode-beli tanulmányának esetében, a 
„nagyobb projekt” „mi”-je és Chandler szerzői közönsége) közötti nyilvánvaló 
szakadék felismerése része a szövegeseménynek. És végül ott van az ellenálló 
olvasó, ahogy Barnett A sötétség mélyén-elemzésében („kérdésem, hogy milyen 

54 Audrey Kobayashi, „Landscape and the poetic act: The role of haiku clubs for the Issei”, Land
scape 24, 1. sz. (1980): 42–47, 42.

55 Catherine Macphail, „Poetry and pass laws: humanistic geography in urban South Africa”, 
South African Geographical Journal 79, 1. sz. (1997): 35–42.

56 Gillian Carter, „‘Domestic geography’ and the politics of Scottish landscape in Nan Shep-
herd’s The Living Mountain”, Gender, Place and Culture 8, 1. sz. (2001): 25–36; Tim Cresswell, „Mobility 
as resistance: a geographical reading of Kerouac’s On the Road”, Transactions of the Institute of British 
Geographers 18, 2. sz. (1993): 249–262; Tariq Jazeel, „Because pigs can fly: sexuality, race and the geog-
raphies of difference in Shyam Selvadurai’s Funny Boy”, Gender, Place and Culture 12/2 (2005): 231–249; 
Juha Ridanpää, „Laughing at northernness: postcolonialism and metafictive irony in the imaginative 
geography”, Social and Cultural Geography 8, 6. sz. (2007): 907–928; Sharp, „Towards a critical analysis 
of fictive geographies”; James A. Tyner, „Self and space, resistance and discipline: a Foucauldian read-
ing of George Orwell’s 1984”, Social and Cultural Geography 5, 1. sz. (2004): 129–149.

57 Pocock, Introduction, 345.
58 David Schmid, „Imagining safe urban space: the contribution of detective fiction to radical 

geography”, Antipode 27, 3. sz. (1995): 242–269, 262.
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olvasóvá akar engem változtatni ez a szöveg”),59 és Surgeoner Herk Places Far 
from Ellesmere-jéről szóló tanulmányában láthatjuk, amelyben azt állítja, hogy 
„írás és olvasás egyenértékűsége azt jelenti, hogy a szöveg egyszerre tartozik a 
szerzőhöz és az olvasóhoz”, kiemelve, hogyan hozott létre maga van Herk is 
„egy másfajta fikciót” az Anna Karenina „(nem)olvasása” révén.60

Az irodalmi geográfia „mijének” meghatározása szempontjából központi fon-
tosságú az a tény, hogy az e területen végzett munkát hagyományosan úgy cso-
portosították és címkézték fel, hogy a közös téma vagy szöveg iránti érdeklődése 
által meghatározott elsődleges szerzői közönséget jelölje, és csak ez után úgy, 
hogy az irodalmi geográfia mint olyan iránti érdeklődését is. A tanulmányok 
gyakran foglalkoznak egyes szerzők, például Dos Passos,61 Gibson,62 Joyce,63 Ke-
rouac,64 Larkin,65 Lovecraft66 vagy Orwell67 műveivel. Az ilyen, egy szerzőre fóku-
száló munka gyakran érintkezik azokkal, amelyek az egyes szerzőket bizonyos 
helyekkel kötik össze: Joyce-ot Dublinnal, például, vagy McNamee-t és Costellót 
Belfasttal;68 de ilyen Austen Angliája;69 Faulkner Délje,70 Hardy Wessexe,71 Helen 

59 Barnett, „‘A Choice of Nightmares’…”, 278.
60 Joanna C. Surgeoner, „A feminist literary cartography of the Canadian North: women, writing 

and place in Aritha van Herk’s Places Far from Ellesmere”, Gender, Place and Culture 14, 6. sz. (2007): 
641–658, 648.

61 Pl. Marc Brosseau, „The city in textual form: Manhattan Transfer’s New York”, Ecumene 2 
(1995): 89–114.

62 Kneale, „The virtual realities of technology and fiction…”.
63 Zack Bowen, „Joyce and the city: the significance of place”, Annals of the Association of American 

Geographers 93, 3. sz. (2003): 767–769; Nuala Johnson, „Fictional journeys: paper landscapes, tourist 
trails and Dublin’s literary texts”, Journal of Social and Cultural Geography 5, 1. sz. (2004): 91–107; Gerry 
Kearns, „The spatial poetics of James Joyce”, New Formations 57 [Special issue: The Spatial Imaginary] 
(2005–2006): 107–125.

64  Cresswell, „Mobility as resistance…”; Linda McDowell, „Off the road: alternative views of 
rebellion, resistance, and ‘the beats’”, Transactions of the Institute of British Geographers 21, 2. sz. (1996): 
412–419; Simon Rycroft, „Changing lanes: textuality off and on the road”, Transactions of the Institute 
of British Geographers 21, 2. sz. (1996): 425–428.

65 Derek Spooner, „Places I’ll remember… Larkin’s Here”, Geography 76, 4. sz. (1992): 134–142.
66 James Kneale, „From beyond: H. P. Lovecraft and the place of horror”, Cultural Geographies 13, 

1. sz. (2006): 106–126.
67 Tyner, „Self and space, resistance and discipline…”; James A. Tyner, „Landscape and the mask 

of self in George Orwell’s Shooting an Elephant”, Area 37, 3. sz. (2005): 260–267.
68 Nuala Johnson, „The cartographies of violence: Belfast’s Resurrection Man”, Environment and 

Planning D: Society and Space 17, 6. sz. (1999): 723–736; Stainer, Localism, signification, imagination…
69 Mike Crang, „Placing Jane Austen, displacing England: Touring between book, history and 

nation”, in Jane Austen and Co.: Remaking the Past in Contemporary Culture, eds. Suzanne R. Pucci and 
James Thompson, 111–132 (New York: SUNY Press, 2003).

70 Charles S. Aiken, „Faulkner’s Yoknapatawpha County: Geographical fact into fiction”, Geogra
phical Review 67, 1. sz. (1977): 1–21; Charles S. Aiken, „Faulkner’s Yoknapatawpha County: a place in 
the American south”, Geographical Review 69, 3. sz. (1979): 331–348; Charles S. Aiken, „A geographical 
approach to William Faulkner’s The Bear”, Geographical Review 71, 4. sz. (1981): 446–459.

71 John Barrell, „Geographies of Hardy’s Wessex”, Journal of Historical Geography 81 (1982): 347–
361; B. P. Birch, „Wessex, Hardy and the nature novelists”, Transactions of the Institute of British Geog
raphers 6, 3. sz. (1981): 348–358; Darby, „The regional geography of Thomas Hardy’s Wessex”.
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Hunt Jackson Dél-Kaliforniája72 és Sir Walter Scott Skóciája.73 Más egyszerzős 
vagy egyszöveges tanulmányok bizonyos témákra koncentrálva elemeznek: osz-
tálykérdések Gwendolyn Brooks Maud Marthájában,74 nemzeti kultúra és társa-
dalmi nemek Frances Hodgson Burnett A titkos kertjében,75 faji kérdések Nella 
Larsen Passingjában76 és Toni Morrison Nagyonkékjében,77 valamint szexualitás 
Brent Hartinger Geography Clubjában.78 És ott van a társadalmi nemek tudománya, 
például a kalandtörténetekre,79 a „helymeghatározó regényre”,80 a tudomá-
nyos-fantasztikus irodalomra,81 folyóiratokra,82 történelmi ismeretterjesztésre83 és 
útleírásokra84 fókuszálva.

Az irodalmi geográfia együttműködő közösségének lehetséges kialakulását 
nagyban akadályozta az, hogy egyszerre könnyű és bevett dolog a munkát így, 

72 Dydia DeLyser, Ramona memories: tourism and the shaping of southern California (Minneapolis, 
MN: University of Minnesota Press, 2005).

73 J. H. Paterson, „The novelist and his region: Scotland through the eyes of Sir Walter Scott”, 
Scottish Geographical Magazine 81, 3. sz. (1965): 146–152.

74 Julia Leyda, „Space, class, city: literary geographies of Gwendolyn Brooks’s Maud Martha”, Jap
anese Journal of American Studies 19 (2008): 123–137.

75 Morris, „‘Tha’lt be like a blush-rose when tha’ grows up, my little lass’…”.
76 Perry Labron Carter, „The penumbral spaces of Nella Larsen’s Passing: undecidable bodies, 

mobile identities, and the deconstruction of racial boundaries”, Gender, Place and Culture 13, 3. sz. 
(2006): 227–246.

77 Katherine McKittrick, „‘Black and ’cause I’m black I’m blue’: transverse racial geographies in 
Toni Morrison’s The Bluest Eye”, Gender, Place and Culture 7, 2. sz. (2000): 125–142.

78 Michael Brown, „A geographer reads Geography Club: spatial metaphor and metonym in tex-
tual/sexual space”, Cultural Geographies 13 (2006): 313–339.

79 Sheila Hones, „Space, setting, and the adventure story: or, With Perry in Japan”, Genre: Forms of 
Discourse and Culture 39, 3–4. sz. (2006): 39–55; Richard S. Phillips, „Spaces of adventure and cultural 
politics of masculinity: R. M. Ballantyne and The Young Fur Traders”, Environment and Planning D: So
ciety and Space 13 (1995): 591–608; Richard S. Phillips, Mapping men and empire: a geography of adventure 
(London: Routledge, 1997).

80 James R. Shortridge, „The concept of the place-defining novel in American popular culture”, 
Professional Geographer 43, 3. sz. (1991): 280–291.

81 Lisa Kadonaga, „Novel landscapes: Geographies of a future North America”, Western Geog
raphy 5, 6. sz. (1995–1996): 24–34; Rob Kitchin and James Kneale, „Science fiction or future fact? 
Exploring imaginative geographies of the new millennium”, Progress in Human Geography 25, 1. sz. 
(2001): 17–33; Lost in space: Geographies of science fiction, eds. Rob Kitchin and James Kneale (New 
York: Continuum, 2002); Kneale, „The virtual realities of technology and fiction…”; Kneale, „From 
beyond…”.

82 Sheila Hones, „Natural and unnatural wars”, in Geography and Ethics: Journeys in a Moral Terrain, 
eds. James D. Proctor and David Marshall Smith, 163–174 (London: Routledge, 1999); Sheila Hones, 
„Natural communities: ‘The pauper question’ in the Atlantic Monthly 1880–84”, in Cultural Turns/
Geographical Turns: Perspectives on Cultural Geography, eds. Ian Cook, Simon Naylor, James Ryan and 
David Crouch, 312–328 (Harlow, Prentice Hall, 2000).

83 Sheila Hones and Yasuo Endo, „History, distance and text: narratives of the 1853–4 Perry expe-
dition to Japan”, Journal of Historical Geography 32, 3. sz. (2006): 563–578.

84 Alison Blunt, Travel, gender and imperialism: Mary Kingsley and West Africa (New York: Guilford, 
1994); Writing Women and Space: Colonial and Postcolonial Geographies, eds. Alison Blunt and Gillian 
Rose (New York: Guilford, 1994).
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standard kategóriák (például szöveg, szerző és műfaj) alapján megszervezni. En-
nek a leegyszerűsítő csoportosításnak, amelyet gyakran a hivatkozásjegyzékek 
tesznek egyértelművé, az az eredménye, hogy egyes esetekben sokkal könnyebb 
intertextuális kapcsolatokat alkotni, mint másképp. Világos például, hogy egy 
Joyce Dublinjáról szóló munka releváns és hasznos egy másik ilyen számára, de 
sokkal nehezebb azt látni, hogy a Joyce-cikkben alkalmazott részletes szövege-
lemzés hogyan lehet termékenyen informatív az alternatívtörténelem-írás 
geográfiái vagy az utópiairodalom tereinek kutatása számára. Hasonlóképp: 
egyértelmű, hogy az Angol kulturális és társadalmi nemi identitás A titkos kertben 
alcímet viselő tanulmányt el kell olvasni annak, aki France Hodgson Burnett iro-
dalmi geográfiájáról készül írni. Az is meglehetősen egyértelmű, hogy ez a cikk 
hasznos lenne bárkinek, aki a szépirodalom szerepét vizsgálná a nemzeti, kultu-
rális és társadalmi nemi identitások megalkotásában. Az viszont már nem annyi-
ra egyértelmű, hogy ugyanez a cikk milyen jól kapcsolódna a nyelvjárások hasz-
nálatáról, az ellenálló olvasóról vagy a cselekményvezetés narratív konvencióiról 
szóló, geográfiai irányultságú munkákhoz. Az a hagyományos feltételezés, mi-
szerint egy sci-firől szóló tanulmány gyakorlatilag irreleváns kell, hogy legyen 
egy, a modern regényről szóló tanulmány számára, figyelmen kívül hagyja azo-
kat az alapvető dolgokat, amelyek közösek a kettőben. Ez a feltételezés gátolja 
meg, hogy az irodalmi geográfusok a határokon átívelve írjanak és olvassanak, és 
visszatartja a munkájuk összetartó kutatói közösségének létrehozását, mivel na-
gyon sok közöset és alapvetően fontosat homályban hagy.

6. Következtetés

Írásomban azt jártam körül, hogy az irodalmi geográfiának mint a „történő szö-
veg” tudományának tág és rugalmas értelmezése nemcsak azt teszi lehetővé, hogy 
a materiális gyakorlatok és értelmezői olvasatok egy bizonyos fajta térbeli esemény 
összetartó megközelítéseivé álljanak össze, hanem tág metadiszciplináris keretet is 
nyújthat, amelyen belül sokféle szakmai különbség lehetne térbeli fogalmak men-
tén elméleti síkon megközelíthető és megmunkálható. Másképp fogalmazva: az 
egyszerre létező különbségek magába foglalása nemcsak a definitív értelmezésre 
való törekvés kötelezettségét szünteti meg, hanem elméleti keretet is biztosít a tu-
dományos interakciók különbségeinek megértésére. Ennek lehetővé kell tennie az 
eltérő szakmai hagyományokban, eltérő célokkal vagy eltérő társadalmi kontextu-
sokban dolgozó irodalmi geográfusok számára, hogy foglalkozzanak egymás mun-
káival, eszmét cseréljenek és hatékonyan kommunikáljanak. A jelentéselőállításért 
vállalt olvasói felelősség a szerzői kontroll illúziójának elhagyásával együtt oda ve-
zethet, hogy a terület egész spektrumán együtt dolgozó irodalmi geográfusok 
együttműködve a közösséghez való tartozás termékeny érzetét hozhatnának létre. 
A különféle, de egymással érintkező térbeli kontextusok és közösségek – amelye-
ken belül az olvasatok létrejönnek, megosztódnak és „definitívként”, „hibásként”, 
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„úttörőként” vagy „korszerűtlenként” értékelődnek – világosabb meghatározásá-
nak folyamata meg kell, hogy könnyítse a szövegek geográfiájának és a geográfiai 
szövegeknek mint együtt létező és kölcsönösen produktív dolgoknak egymással 
versengő megközelítéseit és fogalmait. Pontosabban: lehetségessé kell válnia, hogy 
mind az elemző stratégiák, mind az egyes olvasatok olvashatók legyenek bizonyos 
együttműködések és performatív társadalmi helyzetek térben elhelyezett eredmé-
nyeiként, ilyen módon téve lehetővé a párbeszédet és nyitva meg a szépirodalom-
mal való geográfiai foglalkozás új útjait.

(Hones, Sheila. „Text as It Happens: Literary Geography”. Geography Compass 2, 
5. sz. [2008]: 1301–1317.)
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