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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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veredés és az érintkezés zónáiként jelennek meg, 
amelyekben kialakulnak a társadalmi, gazdasági, 
kulturális vagy politikai kapcsolatok. Ilyen pél-
dául a ’köztesség’ jelentésárnyalatát a nevében is 
hordozó Mediterráneum, azon belül is az euró-
pai és afrikai kontinenseket összekapcsoló, híd-
ként értelmezett Spanyolország. A harmadik feje-
zet írásai az utazás és a területeken való áthala-
dás szövegbeli reprezentációit vizsgálják, vagyis 
a cselekvő oldala felől ragadják meg a transz-
gresszió kérdéskörét, amely Westphal elméleté-
ben a mobilitással azonos terjedelmű, koextenzív 
fogalom.

Az útleírások és az utazás metaforikáját al-
kalmazó szépirodalmi szövegek elemzésében ki-
emelt szempont a földrajzi területhez rendelt 
identitás kérdésköre, amelyet a külső nézőpontú 
utazó alakja képes megerősíteni, cáfolni vagy 
akár felülírni is. Ugyanakkor az utazás az ön-
megismerés és az önértelmezés jellemző toposza 
is, amely a térbeli gyakorlattal az író vagy a sze-
replő személyiségének kérdését is bevonja a 
megjelenített terület ábrázolásába. Vagyis a köz-
tes, belsőleg heterogén térség és a mozgásban 
lévő utazó átmeneti helyzete alkalmat ad az adott 
hely, valamint az azt megtapasztaló személy 
identitására vonatkozó reflexióra. A földrajz és 
az identitáskategóriák közti viszonyt vizsgáló 
Maria C. Ramos a 20. század eleji afro-amerikai 
írók Spanyolországot bemutató útleírásaiban és 
regényeiben mutatja meg, hogy a liminális terü-
let tapasztalata lehetőséget nyújt a Nyugathoz 
egyszerre tartozó, ám onnan faji alapon kirekesz-
tett alkotóknak saját helyzetük vizsgálatára. Ezek 
feltárásához a megfelelő térképészeti nyelvezetet 
biztosító és az utazással mint fizikai helyváltoz-
tatással összefüggő identitáskonstrukciót model-
láló GPS metaforáját javasolja. A térképezéshez 
használt eszköz több műhold segítségével, azok 
pillanatnyi helyzetéhez viszonyítva határozza 
meg az adott személy pozícióját. Ehhez a folya-
mathoz hasonlóan, az egyén is több különböző 
kategóriához (például faj, gender, nemzetiség) 
viszonyulva alakítja ki önnön identitáskonstruk-
cióját. Továbbá, ahogyan a rendszer folyamato-
san felméri és módosítja az utazás során az em-
ber helyzetét, úgy az elemzéshez alkalmazott 
GPS-modell is képes a helyváltoztatáshoz viszo-
nyítva számításba venni a tapasztalt közeg hatá-
sát a személy identitására. Így magyarázható 

például, hogy az afroamerikai írók spanyol útjaik 
során közelebb érzik magukat amerikai identitá-
sukhoz, amelyet az Egyesült Államokban a kire-
kesztésük miatt faji meghatározottságuk túl-
hangsúlyozása nyom el.

Ramos elméletével szemben felvethető, hogy 
a térképészeti módszert pusztán az identitás 
meghatározásának eszközeként használja, amely-
lyel sokkal inkább a személy, mintsem egy föld-
rajzi terület kerül a fókuszba. Ehhez hasonlóan, a 
tanulmánykötet írásai számos helyen eltérnek a 
Westphal által kialakított módszertantól. A szer-
zők a geokritika határait feltérképező módszerek 
szükségét azzal indokolják, hogy ezáltal olyan 
terek is vizsgálat alá kerülhetnek, amelyek a 
Westphal-féle diskurzusból kiszorulnak. Ilyenek 
például a „nem-geográfiai”, vagyis a térképen 
nem jelölt és nem egyedi, jellemzően otthonos és 
bensőséges helyek, amelyeket többek közt Gas-
ton Bachelard elemez A tér poétikájában.

Efféle nézetkülönbség figyelhető meg a mul-
tifokalitás kérdésével kapcsolatban is, amely 
Westphal szerint elengedhetetlen a hely lényegi 
identitásának feltárásához. Egy meglehetősen 
gazdag, eltérő nézőpontokat (külső, köztes és 
belső) magába foglaló szövegkorpusz felhaszná-
lása mellett érvel, amely nélkül fennáll az általá-
nosítás és a geokritika aszimmetriájának veszé-
lye. Bár a francia irodalmár is utal a „reprezenta-
tivitás küszöbének” esetlegességére, a nézőpon-
tok heterogenitásának elvét a tanulmánykötet 
több szerzője is figyelmen kívül hagyja, és csu-
pán egy-két szövegre támaszkodva vizsgálják a 
választott területet. Ennek alaposabb magyaráza-
tára egyedül Antoine Eche tesz kísérletet, aki 
Ciprus 17. századi ábrázolásainak elemzésével 
kapcsolatban Westphal rendszerének belső el-
lentmondására mutat rá: miközben az adott terü-
let multifokális megközelítésére törekszik, ho-
mogenizálja az egymástól megkülönböztethető, 
ám kulturális rokonságot mutató nézőpontokat. 
Így például az azonos időszakban készült, ám két 
különböző, akár egymással szomszédos európai 
nemzethez tartozó utazók beszámolói és a szige-
tet ábrázoló térképeik nem tekinthetők egy egy-
séges perspektíva részeinek.

Az eltérő nézőpontok ütköztetése különösen 
fontos szerepet játszik az egykori gyarmati terü-
letek mint „érintkezési zónák” vizsgálatában, 
ahol a földrajzilag, történelmileg és kulturálisan 
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egymástól alapvetően távoli emberek kénysze-
ren és radikális egyenlőtlenségeken alapuló kap-
csolatba kerültek egymással. (63.) A geokritika és 
a posztkolonialista kritika közötti összefüggések 
mutatkoznak meg ezeknek a helyeknek az elem-
zéseiben, amelyek a telepesek földhöz való viszo-
nyának feltérképezése mellett az őslakos írók 
gyarmattartó országokhoz fűződő kapcsolatára 
is figyelmet fordítanak. A területek leírásainak 
értelmezésében rendkívül hangsúlyossá válnak a 
nyelvhasználat és a metaforizáció etnikai, politi-
kai, gender szempontú és faji vonatkozásai, meg-
mutatva az időben változó vagy éppen fennma-
radó trópusok szerepét a társadalmi és kulturális 
konstrukciókként tekintett területekről való gon-
dolkodásban.

Annak ellenére, hogy Westphal és a tanulmá-
nyok szerzői is a heterogén korpusz felhasználá-
sa mellett érvelnek, megfigyelhető, hogy a geo-
kritikai módszer a prózai szövegek vizsgálatát 
részesíti előnyben. A különböző megjelenítések 
elemzésével feltárt, összetett szempontrendszert 
visszavetíti a geográfiai helyekre, amellyel képes 
megmutatni a földrajzi és a szövegbeli adatok és 
információk közötti kapcsolatokat, átfedéseket, 
miközben a „valós” tér és a fikció között fennálló 
referencialitás kérdéskörét folyamatosan oszcil-
láló, lezárhatatlan problémaként kezeli. Szöveg-
központú elemzési módszeréből fakad az is, 
hogy a térképre inkább a kutatáshoz felhasznál-
ható eszközként, mintsem az eredményeket be-
mutató médiumként tekint. Azonban megala-
pozhat olyan médiatudományos munkákat, 
amelyek a geokritika elemzéseit felhasználva és a 
geovizualizációt alkalmazva térképeken összeg-
zik a vizsgálatok konklúzióit. Erre tesz kísérletet 
a kötetben a Peta Mitchell és Jane Stadler által is-
mertetett A Cultural Atlas of Australia című pro-
jekt, amely egy interaktív online térképen gyűjti 
össze a szigetkontinens különböző területeinek 
regényekből, filmekből és drámákból származó 
reprezentációit. A szerzők érvelése szerint ezáltal 
a geokritika képessége, amellyel a különböző al-
kotásokban reprezentált területek megértését 
formálja, „átültethető a gyakorlatba” (55.), még-
pedig oly módon, hogy a térkép nagyobb össze-
függésrendszerbe helyezi és megmutatja az 
egyes helyszínekre koncentráló vizsgálatok ered-
ményeit. Ez is igazolja a Geocritical Explorations 
szerkesztőjének állítását, miszerint Westphal el-

méleti keretrendszere fontos kiindulópont, 
amely lényeges kérdéseket vet fel a helyek repre-
zentációval kapcsolatban, párbeszédet alakít ki a 
különböző nézőpontok között, és egyúttal szere-
pet játszik az irodalomkritika, a kartográfia és a 
digitális bölcsészet közötti intenzívebb párbe-
széd és együttműködés megvalósításában.

Kenderesy Anna

Robert T. Tally. Utopia in the Age of Glo-
balization: Space, Representation, and the 
World-System. New York: Palgrave Macmillan, 
2013. 111.

Robert T. Tally Utopia in the Age of Globaliza
tion című könyvének fő kérdése, hogy a globali-
záció korában, amikor sem térben, sem időben 
nem képzelhetők el a kései kapitalizmus logiká-
jától eltérő módon szerveződő helyek, milyen 
esély marad utópiák kidolgozására. Ez a kérdés 
azzal az állítással párosul, miszerint a globalizált 
világ nemcsak az alternatívák elgondolását nehe-
zíti meg, vagy akár lehetetleníti el, hanem saját, 
hiperkomplex működését is elrejti. Így nem is a 
más lehetőségek felvetésében, hanem inkább ak-
tuális helyzetünk leírásában és megértésében 
lesz kulcsszerepe az utópiáknak a könyvben. Sőt 
csakis így, saját világunk szerkezetének és korlá-
tainak feltérképezésével juthatunk el a lehetetle-
nig: egy globális kapitalizmuson túlmutató világ 
elképzeléséig. Az egzisztencialista és marxista 
hagyományokon, elsősorban Fredric Jameson 
munkásságán alapuló gondolatmenet tehát az 
utópisztikus képzelőerőt a társadalomkritika 
napjainkban elengedhetetlen összetevőjeként té-
telezi.

Úgy tűnhet ugyanis, hogy ma már „az utópi-
ának nincs helye a világban.” (VII.) Hiszen ha-
gyományos funkciója, azaz hogy az ígéret földjét, 
egy külső, távoli, ideális helyet hozzon létre, tart-
hatatlanná vált egy olyan korban, ahol semmi 
sincs „kívül”. Tally – csatlakozva a történelem 
végéről alkotott elképzelésekhez – úgy véli, hogy 
a Szovjetunió bukásával és a kései kapitalizmus 
világméretűvé válásával nem lehet elképzelni 
egy, ezen a működésen kívül eső, távoli helyet; 
ahogy ennek leváltása, azaz egy időben távoli al-
ternatíva megképzése sem lehetséges. Innen néz-
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