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Immár húsz éve annak, hogy irodalmi dom-
borzatokról nem csak metaforikusan beszélhe-
tünk. A Magyarországon még igen szűk körben 
ismert Franco Moretti a legkomolyabban veszi a 
térképeket: nem pusztán illusztrációnak, hanem 
hasznos irodalomtudományi eszköznek tekinti 
őket. Az 1997-ben eredetileg olaszul megjelent 
19. századi „európai regényatlasz” két alapvető 
irányból érkezik el a szövegek és a (tér)képek ter-
mékeny interakciójához: a mű a „tér az irodalom-
ban”-kérdéssel indít, míg zárófejezete főként az 
„irodalom a térben”-aspektusból közelít. De mire 
utalnak e „jelszavak”?

A korábban a Stanford Egyetemen oktató 
Moretti professzor sok helyen érvelt már az iro-
dalmi művek téri meghatározottsága mellett 
(például: The Way of the World: The Bildungsroman 
in European Culture, 1987; Opere mondo: saggio sul
la forma epica dal Faust a Cent’anni di solitudine, 
1994; Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Li
terary History, 2005). A magyar olvasók számára 
leginkább a „distant reading” fogalma révén le-
het ismerős (Franco Moretti, Distant Reading 
[London: Verso, 2013]), de voltaképpen az euró-
pai regényatlasz is ezen alapul. A könyvben lát-
ható közel száz (!) műelemző térkép arról is be-
szél ugyanis, hogy távolságot kell tartanunk a 
szövegektől ahhoz, hogy átfogóan tanulmányoz-
hassuk őket. A distanciamódszer – avagy követ-
ve a Labádi Gergely Franco Moretti: Distant Read
ing című kritikájában megadott fordítási opció-
kat: „tágabb olvasat” vagy „távoli olvasás” – te-
hát inkább kapcsolatokra, nagyobb összefüggé-
sekre, életművekre vagy évszázadok jellemző 
stílusaira, műfajaira irányul, mint egy-egy alko-
tásra. Alátámasztásként egyfelől mennyiségi ér-
vekkel találkozhatunk: a felhalmozott óriási iro-
dalomkincs nem ad lehetőséget az egyes művek 
szoros olvasására. Másfelől a minőségi nézőpont 
is megjelenik: azzal, hogy a kánonba bekerülni 

érdemes műveken túlra már nem terjed(het) ki a 
figyelmünk, a kiemelkedő művek végül nem 
„emelkednek ki” koruk teljesítményei közül, hi-
szen a köztük lévő távolság láthatatlanná válik – 
már a szóban forgó Atlasz is egy „unalmasabb”, 
de szélesebb körű irodalomtörténetért kiált.

A Moretti munkáit figyelemmel kísérő né-
hány hazai írás (például Péter Róbert: A Big Data 
kihívás és lehetőség a bölcsészettudományokban; Sass 
Bálint: Nyelvészeti szövegkeresők, nemzeti korpusz
portál) azért óvatosságra int a szövegektől való 
elrugaszkodás kapcsán, joggal hangsúlyozva, 
hogy a „close reading” és a „distant reading” 
nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő 
fogalmak, s csak együttesen válhatnak értékes 
kutatási módszerré. Az európai regényatlaszt ol-
vasva úgy tűnik, ezzel Moretti is egyetért: a távla-
ti (tér)képek révén, ha lehet, mintha csak még 
közelebb kerülnénk, mintha belépnénk a regé-
nyek terébe. Kezdetnek rögtön Jane Austen 
„Nagy-Britanniáját” vehetjük szemügyre, hat re-
gény alapján. A program így hangzik: „vessünk 
egy pillantást az ábrára, hiszen végtére is erről 
szól az irodalmi geográfia: kiválasztunk egy szö-
vegrészt (itt a kezdést és a zárlatot), felkutatjuk és 
lejegyezzük őket – majd megnézzük a térképen. 
Mindezt abban a reményben, hogy a vizuális 
konstrukció többet jelent a részek puszta össze-
foglalásánál: rámutat a formára, egy mintázatra, 
ami képes hozzátenni valamit a meglévő informá-
ciókhoz”. Austen csak „Angliával” dolgozik: 
méghozzá a hegyek, dombok, vidéki birtokok 
Angliájával, amelyet a tájköltők ünnepelnek; az 
ipari Nagy-Britanniát sehol sem lelhetjük. „Az 
irodalmi geográfia két dologra rögtön rávilágít: 
hogy mi lehetne benne a regényben –, és hogy mi 
van benne valójában.” A szerző emlékeztet, hogy 
korszakonként a helyek közelebb és távolabb is 
kerülhetnek tőlünk, Austen „szűkös” Angliájá-
ban például „soknapnyi, kényelmetlen utazás” 
választja el a színhelyeket – főként az elvágyódó 
hajadonok szempontjából. A terek felől olvasva 
Moretti izgalmas és egyedi módon tudja tálalni 
Austen ismert történeteit – azzal, hogy „hídépí-
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tésnek” tekinti őket hősnők (nyitójelenetek) és 
jövendőbelik (lezárások) között, vagyis különbö-
ző tartományok és társadalmi rétegek „összehá-
zasításának”. Nemcsak e fizikai és szellemi mobi-
litás újszerűségére mutat rá, hanem hogy a „föld-
rajz” cselekménygördítő erővel bír: a téri dialek-
tikában narratív potenciált mutat fel.

A cselekmény helyszínei tehát „nem állnak 
kívül a narratíván”, mivel „az, hogy mi történik, 
nagyban függ attól, hogy hol történik”. A kiindu-
lópont mindvégig az, hogy a tér „többé nem egy 
semleges közeg, tartály, ahol a kulturális esemé-
nyek »lezajlanak«, hanem aktív erő, ami az iro-
dalmi mezőt is áthatja, és alapjaiban formálja át”. 
A különböző műfajok például megkövetelnek 
bizonyos tértípusokat (például a detektívregény 
a nagyvárost), s emellett minden térnek megvan 
a maga műfaja – a térképek pedig le is „leplezik” 
az irodalmi formák helyhez kötöttségét („sajátos 
geometriáját, határait, tiltott területeit és kedvelt 
ösvényeit”), s az elbeszélések belső logikáját. Per-
sze a fentieknél „földközelibb” szinten is sokat 
elárulhatnak, főként a művek „földrajzi” elérhe-
tőségéről: például a könyvtárak elhelyezkedésé-
ről (centrum?, periféria?) és kanonizációs szere-
péről (centrum-/perifériairodalom?), az ide gen-
nyelvű irodalmak megjelenéséről országokra le-
bontva, vagy az irodalomexportról, például az 
angol és francia regények elterjedéséről műfajok 
szerint – így evezünk át a „tér az irodalomban” 
absztraktabb kérdéseitől az „irodalom a térben” 
kultúrföldrajzi, irodalomszociológiai elemzései-
hez. Ám az analitikus olvasó számára érdekes 
hangsúlyeltolódásnak tűnhet, hogy a Moretti ál-
tal pusztán „teoretikus közjátékoknak” nevezett, 
a fejezeteket szinte bocsánatkérően megszakító 
elmélkedések éppenhogy a legsarkalatosabbak 
közé tartoznak. Az, hogy a térkép nemcsak a cse-
lekmény-, hanem a stíluselemzésekhez is hozzá 
tud szólni – mivel például Walter Scott vagy Pus-
kin „[tragikus–fenséges] karakterei nem holmi 
véletlenszerűség folytán rendeződnek el a re-
gényben, hanem általában a határ közelében he-
lyezkednek el […], vagyis a stílust egy jellemző 
geográfiai pozíció határozza meg” –, bizonyára 
ilyen példa, amely mindenképpen további vizs-
gálódásokat kíván.

Az „érdekes” jelző nagyon is közkedvelt 
egyébként a Moretti-kritikákban, melyekből vi-
lágszerte nincs is hiány a legtekintélyesebb fóru-

mokon sem – a The Guardiantől a The New Repub
licig, az Independenttől az Allgemeine Zeitungig, a 
Washington City Papertől a Le Temps-ig fontos 
munkának tekintik Moretti Atlaszát, amely, mint 
ahogyan maga a szerző is elismeri, nem teljesen 
előzmény nélküli (legfrissebb példaként Mal-
colm Bradbury 1996-os The Atlas of Literature-jét 
említi). Saját maga újdonságát a térképhasználat 
módjában látja, és Umberto Eco is a térképek belső 
logikájának irodalmi kiaknázásában méltatja 
Moretti intellektuális eleganciáját. Hatása Bert-
rand Westphal geokritika-elméletétől a Robert T. 
Tally-féle „Literary Cartography”-ig egyértel-
műen fellelhető, s jelentőségteljes, hogy a török-
től a koreaiig már számos nyelvre lefordították. 
Számunkra egyelőre azonban a „távoli olvasás” 
marad – a megkésett itthoni recepció talán egyet-
len pozitívuma, hogy húsz év távlatából a fogad-
tatástörténetre is lehet némi rálátásunk. Mind-
azonáltal biztatónak tűnik, hogy az ELTE BTK 
A tértapasztalat esztétikai, történeti és kultúratudo
mányi koncepciói a 20. században című OTKA-pro-
jektben hivatkozik Moretti Atlaszára, akárcsak a 
PRAE folyóirat 2016/1-es Térkép és irodalom című 
száma, de olvasmánylistájára vette a Pesti Böl-
csész Akadémia 2016/17-es őszi szemeszterének 
néhány előadása is (Péró Krisztina: Terek és helyek 
a norvég irodalomban; László Laura: Végtelenkísértő 
könyvek), és beszámolt előadásairól a Műút portál 
is (Vásári Melinda: Az „akadémiai paradicsom”: 
IWL, a Harvard Egyetem Világirodalmi Intézetének 
nyári egyeteme), továbbá a Helikon folyóirat Háló
zatelmélet (2017/2) című számában is megjelentek 
fordításban szövegei (Graphs, Maps, Trees [Vásári 
Melinda fordításában]; Network Theory, Plot Ana
lysis [Kaszai Máté fordításában]), valamint 
Graphs, Maps, Trees című kötetéről Nemes Z. Má-
rió írt ugyanitt recenziót.

Az irodalmi térképek tehát innen is újszerű-
nek és izgalmasnak tűnnek, de természetesen 
nem hihetünk bennük „vakon”: előfordulhat, 
hogy pusztán azt demonstrálják, amit látni sze-
retnénk. Hiba lenne, ha „madártávlatunkból” el-
felejtenénk, hogy térképet rajzolni is csupán bi-
zonyos nézőpontból lehet; s ha a belénk ivódott 
kulturális mintázatok és meghatározó olvasatok 
vezetik a kezünket, az a veszély is fennállhat, 
hogy a térképek csak olyasmit domborítanak ki, 
amit egyébként is tudunk. Az irodalomesztétika 
terepén is akkor lehetnek igazán értékes eszkö-
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zök, ha valóban nem távolítanak el a szövegektől: 
azaz stíluselemző potenciáljuk is igazolást nyer. 
Amíg azonban az ilyesfajta analízisek itthon még 
váratnak magukra, be kell érnünk a kartográfu-
sok Moretti által idézett jelszavával: „egy jó tér-
kép ezer szót is megér”.

László Laura

Geocritical Explorations: Space, Place, and 
Mapping in Literary and Cultural Studies. Edi-
ted by Robert T. Tally Jr. New York: Palgrave 
Macmillan, 2011. 231.

A kötet szerkesztője, Robert T. Tally Jr. és a 
francia irodalmár, Bertrand Westphal külön-kü-
lön, egymással párhuzamosan kezdtek el kidol-
gozni térközpontú kritikai módszertanokat, ame-
lyek a spatial turn meghatározó elméleti írásaira 
támaszkodva, az irodalomi szövegekben alkal-
mazott térbeli gyakorlatok értelmezésére kon-
centrálnak. Míg Tally irodalmi kartográfiáról al-
kotott koncepciója az író közösségi tereket feltér-
képező, és azok jellegzetességeit az alkotásba 
transzformáló munkáját vizsgálja, addig West-
phal a geográfiai helyeket − vagyis a térképeken 
megjeleníthető és azonosítható régiókat, városo-
kat és országokat − tekinti kiindulópontként. A 
geokritika elméleti alapvetéseit – a jelen kötet 
előszavát is jegyző – francia irodalmár 2007-ben 
megjelent írásában foglalta össze (Bertrand 
Westphal, La Géocritique: Réel, fiction, espace [Pa-
ris: Éditions de Minuit, 2007]), amelyet később 
Tally fordított angol nyelvre. Westphal a foga-
lommal a szövegek spacio-temporális elemeire 
fókuszáló módszert mutat be, amely túllépve a 
hagyományos irodalomkritikai eszköztáron, in-
terdiszciplináris keretrendszerben – bevonva 
többek közt a földrajztudományt, a kartográfiát, 
az urbanisztikát és a szociológiát – elemzi a „fik-
tív” és a „valós” tereket. E két tértípus Westphal 
szerint már jó ideje nem kezelhető egymástól 
függetlenül az irodalomkritikában, ezért egy-
másra gyakorolt hatásuk, kapcsolódásaik és átfe-
déseik vizsgálatán keresztül teszi a referenciali-
tást a geokritika egyik fő kérdésévé. Elméletének 
másik sarokköve a „földközpontú” [geocentric/
geocentered] megközelítés, vagyis − az alkotói 
módszerek vagy a befogadói stratégiák helyett − 

egy meghatározott területet állít a fókuszba, 
amelynek minél részletesebb értelmezése az ah-
hoz kapcsolódó ábrázolások összefüggéseinek 
kutatásával valósítható meg. Azonban nemcsak 
az adott földrajzi hely megjelenítéseinek miként-
je tartozik a vizsgálat tárgykörébe, hanem az is, 
ahogyan az visszahat a terület történetére, kultu-
rális beágyazottságára. Ebből adódóan a geokriti-
ka a felhasznált korpusz heterogenitására törek-
szik a műfaj és a médium tekintetében is: szépiro-
dalmi szövegek mellett útirajzok, filmek és térké-
pek is az elemzés részét képezhetik. 

Ebbe a diskurzusba illeszkedik a Geocritical 
Explorations, amely Tally szerint „egyszerre szol-
gál Westphal Geokritikájának kézikönyveként és 
ellenpontjaként”. (3.) Az írások többsége a fran-
cia irodalmár módszertani alapelveit tekinti vi-
szonyítási pontnak, ugyanakkor hangsúlyossá 
teszik, hogy a geokritikai módszer nem zárt ke-
retrendszer: a szerzők további lehetséges vizsgá-
lati eszközöket, megközelítési irányokat vázol-
nak fel. Ahogyan a kötet címe is utal rá, a tanul-
mányok célja új területek felderítése az iroda-
lom(kritiká)ban, amely során a térközpontú el-
méleti diskurzus is sokszínűbbé válik.

A három nagyobb fejezetbe rendezett szöve-
gek első, elméleti részének fókuszában a geokriti-
ka fogalmának meghatározása és eszközeinek 
áttekintése áll. Ezt követi a tematikailag kevésbé 
specifikus második fejezet, amely egymástól tá-
vol eső földrajzi helyek vizsgálatán keresztül 
mutatja be a módszer változatos gyakorlatait. A 
különböző tértípusokkal (például esőerdők, szi-
getek, gyarmatok) kapcsolatban felfedezhető a 
határ motívumának visszatérő említése, amely 
előkészíti a harmadik fejezet írásaiban tárgyalt 
transzgresszió szempontját. Térbeli vonatkozása 
szerint a ’határátlépés’ értelmében használt kife-
jezés Westphal elméletében kiemelt fontosságú: a 
tér alapvető jellegzetességének, egyúttal a poszt-
modern térbeli gondolkodás modelljének tekinti. 
Értelmezése szerint a korszakban már nem az új 
területek feltérképezése jelenti a fő kihívást a tér-
tudományok számára, hanem a felfedezett he-
lyek közötti hézagok, határok vizsgálata. Ennek 
jegyében a tanulmányok többsége bizonyos 
szempontból liminális, köztes pozíciójú helyek 
megjelenítéseit elemzi. Az egységesnek tekintett 
régiókat egyszerre elválasztó és összekapcsoló 
köztes helyek a különböző ábrázolásokban a ke-
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