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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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ve tehát a történelemmel együtt az utópiák törté-
nete is véget ért: a globális kapitalizmus mindent 
felzabált. Ezzel szemben viszont azt láthatjuk, 
hogy mind az irodalom és a film esetében, mind 
a kultúratudományok (jelen esetben természete-
sen az angolszász cultural studiest értve ezalatt) 
területén jelentős beszédmóddá vált az utópiák-
ban és utópiákról való beszéd az elmúlt évtize-
dekben (például 1975-ben jött létre az Utópiatu-
dományok Közössége [Society of Utopian Studi-
es], amely 1988-tól saját lapot is kiad). Mi lehet 
ennek az ellentmondásnak a mélyén; azaz mi-
lyen szerepe lehet az utópiáknak napjainkban?

Tally jól felépített érvelése egy történeti ívet 
követ. Az utópiák kezdetben teljesen idealiszti-
kus megvalósulásai után (pl. Platón, Augustinus 
és a keresztény hagyomány) Thomas Moore pa-
radigmatikus szövegétől a 19. század végéig az 
utópia egy térben távoli, lehatárolt, homogén te-
rületet jelentett (Moore-nál az Utópia nevű szige-
tet), amely egy elképzelt egységet és egy közös-
ségi identitást hivatott színre vinni. Mindez első-
sorban a nemzetállamok megszületésével és vi-
lágmagyarázó erejével hozható összefüggésbe. 
Hiszen a nemzetállam is egy földrajzilag lehatá-
rolt, ugyanakkor elképzelt közösséget jelent, 
amelynek konceptualizálásához szükség van en-
nek az elképzelt közösségnek a modellálására. 
Így lesznek a nemzetállamok mentén alakuló vi-
lág leírásának és megértésének eszközei az utópi-
ák egészen a 19. század végéig. Mindez az ipari 
forradalommal és a fejlődés modernista képzeté-
nek elterjedésével kiegészül egyfajta jövő felé for-
dulással, azaz nem csak térben távoli helyek, ha-
nem jövőbeni, utópisztikus társadalmak színre-
vitelével. 

Ezt a kognitív szerepet felismerve írja Tally, 
hogy „az utópia egy olyan alapvető térképészeti 
eljárás, amely a kulturális, a politikai és a szociá-
lis szférákat, valamint a térbeli terepeket kívánja 
feltérképezni.” (5.) Korunkban azonban éppen ez 
a funkciója válik kérdésessé, ugyanis a globális 
kapitalizmus idején már nem a nemzetállamok 
mentén szerveződik életünk, hanem nemzetek 
feletti szervezetek, cégek és intézmények hálóza-
ta szervezi a mindennapjainkat; ugyanakkor 
olyan kiterjedt módon, hogy elképzelhetetlen en-
nek a működésnek valódi alternatívája. Sem tér-
ben nem találni „érintetlen” helyet, amely ne iga-
zodna a kapitalizmus logikájához; sem időben 

nem igazán lehet a kapitalizmus végét elgondol-
ni – Jameson híres, a könyvben is gyakran idézett 
mondata szerint „könnyebb elképzelni a világvé-
gét, mint a kapitalizmus végét”. Mintha a nagy 
elbeszélések eltűnése a változás lehetőségét is 
aláásta volna. Posztnacionális világunkban a dol-
gok nem egymást váltják, inkább egyszerre van-
nak jelen mindenhol és sehol, ezáltal új reprezen-
tációs módszerekre van szükség, hogy ezt feldol-
gozhatóvá és megérthetővé tegyük.

Ennek mintája lesz a Jameson-féle kognitív 
térképezés, amely során az ember egy komplex 
és nehezen ábrázolható totalitásban kívánja meg-
találni a helyét. Ez a művelet a 21. század embere 
számára elsődleges fontosságú Tally szerint, hi-
szen világunk működésének összetettsége egy-
szerűen nem átlátható. Ezért gondolja, hogy ma-
napság a képzelőerő legfőbb feladata nem térben 
és időben távoli, modellértékű helyek létrehozá-
sa, hanem kortárs világunk feltérképezése. 
Amelynek központi mozzanata „a képzelőerőnk 
határainak megragadása, a radikálisan különbö-
ző jövő lehetetlenségének megértése”. (32.) Azaz 
először a fennálló kritikáját kell elvégeznünk (je-
len esetben: a képzelőerő hiányát kell elképzel-
nünk), amely során lehetőség nyílhat annak meg-
értésére, sőt ezen keresztül a lehetetlenre, azaz 
alternatívák megképzésére is. Amikor tehát Tally 
az utópiák kortárs szerepéről beszél, egy dialek-
tikus mozgást szorgalmaz, amely a tagadásból/
kritikából születő pozitivitás reményét hordozza 
magában.

A hagyományos utópiák a dinamikus világ-
rendszer írásbeli kartográfiájaként értett utópia-
fogalom felől nézve naivnak és/vagy leegyszerű-
sítőnek tűnnek. Mindez megfeleltethető Russell 
Jacoby felosztásának is, miszerint léteznek terv
rajzszerű utópiák, amelyek egy konkrét állapotra 
kínálnak konkrét megoldást; illetve bálványrom
boló utópiák, amelyeket egyfajta nyitottság és tá-
gabb kritikaiság jellemez, és amelyek mindenféle 
kidolgozott tervet nélkülöznek (idesorolható pl. 
Kafka életműve). Tally szerint míg az előbbi kate-
góriába tartozó alkotások hamar elveszítik érvé-
nyességüket, addig a bálványromboló utópiák a 
kognitív térképezés szempontjából elengedhetet-
len eljárások.

A könyv másik gyakori hivatkozási pontja 
Herbert Marcuse, aki már a 20. század közepén is 
hasonló módon írja le a világ működésének és 
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elképzelhetőségének viszonyát. Marcuse számá-
ra a kialakulóban lévő „egydimenziós társada-
lom” és a benne állandósuló szorongás az, ami-
nek ellenében a társadalmi képzelőerőt fel kell 
élénkíteni. Azaz érvelésében a szorongáson az 
esztétikai tapasztalat lesz képes enyhíteni, legin-
kább az összefüggések megragadása és prezentá-
lása, valamint új lehetőségek felvetése révén – 
mivel a tények visszautasításával a fikció egy 
teljesebb összefüggésrendszert képes ábrázolni a 
tényszerű beszámolóknál. Az olyan utópiák, 
amelyek konkrét célt tűznek ki maguk elé, félre-
siklanak egy hamis remény igézetében, véli Mar-
cuse, és végeredményben csak tovább termelik 
azokat az állapotokat, amelyekkel szemben pozi-
cionálták magukat.

Ehhez hasonló Sartre filozófiája is, amelynek 
kiindulópontja az a felismerés, hogy az ember 
nem rendelkezik egy előre meghatározható érte-
lemmel és jelentéssel, hanem mindig köteles tar-
talommal megtöltenie és újraalkotnia önmagát. 
Ennek során mutatkozik esély a világban lévő 
otthontalanság vagy szorongás (a két érzés a 
freudi unheimlichben találkozik) felszámolására, 
ami Sartre esetében szintén a fantázia működé-
sén keresztül érhető el. A fantázia segítségével 
megalkotott világ ugyanis egyrészt egy befogad-
ható, átlátható rendszert hoz létre, másrészt azál-
tal, hogy magát fiktívként viszi színre, tételezi a 
valóságosat is, ami ezáltal válik megragadhatóvá 
– szintén negativitáson keresztül, az említett dia-
lektika formájában.

Annak ellenére, hogy a könyv többször le-
szögezi, nem vagyok benne biztos, hogy egy gon-
dolatmenetet egzisztencialista szerzőkre építeni 
nem lenne elavult dolog. Sőt valahogy Tally 
egész vállalkozásának humanista jellege tűnik 
kicsit idejétmúltnak, ahogyan a világot átlátni és 
kezében tartani képes ember elvesztését siratja. 
Hiszen manapság nem az emberi képzelőerőn, 
hanem hardverekben zajló mikroidejű esemé-
nyeken múlik a körülöttünk lévő világ rendsze-
rezése és működtetése (amit valóban nehéz el-
képzelni, és ebben valóban segítségünkre lehet-
nek a különböző fikciós műfajok). Mindez azért 

is fontos, mert noha Tally alternatív terekről és a 
globalizáció koráról kíván beszélni, szinte meg 
sem említi a digitalitás során létrejött vagy átala-
kított tereket – a szerverparkoktól a virtuális va-
lóságokig. Ezek beemelése a gondolatmenetbe 
elengedhetetlennek tűnik, már csak azért is, mert 
a számítógépek adatfeldolgozó és reprezentációs 
képessége olyan komplex összefüggéseket tesz 
ábrázolhatóvá, ami korábban, emberi kapacitás-
sal elérhetetlen volt. Felmerül, hogy az általa 
szorgalmazott és az utópiák feladataként tekin-
tett modellálási folyamatok gépek segítségével 
sokkal jobban elvégezhetők. Azonban nem va-
gyok meggyőződve arról sem, hogy a világnak 
egy külső pozícióból történő átlátása lenne az 
egyetlen célravezető a globalizáció korában. Ha a 
modellálás számítógépekkel jobban elvégezhető, 
akkor a fikció erejét láthatjuk abban is, hogy a he-
terogén hálózatok folyamatos újrarendeződést, a 
nem emberi időviszonyokat és a jelentések ala-
kulását egyszerűen átélhetővé teszi.1 Komoly tét-
je van ugyanis a globális és a mikroidejű folya-
matok átélésének, hiszen olyan folyamatok ezek, 
amelyeket érzékelni sem tudunk. Ez elősegíthet-
ne egy, a nem csak emberi hálózatokba beleíró-
dó, a helyi kapcsolatokból kiinduló, a bemeneti 
és kimeneti oldal szinkronizálása mentén törté-
nő, résztvevői gyakorlatot, amely már nem írható 
le kizárólag szellemi és külső kategóriák mentén. 
Ekkor az ember célja nem csak a megértés, ha-
nem a dolgokkal való helyes bánásmód elsajátítá-
sa. Amikor a jamesoni navigálás fogalmát mozgó-
sítja (amivel nem a teljes átlátást és irányítást, 
hanem a helyzetek összehangolását hangsúlyoz-
za), mintha efelé mozdulna el maga Tally is, de 
mindez nem domborodik ki elemzésében; csu-
pán annak a szorongásnak a leküzdéséről beszél, 
amelyet éppen az irányítás modernista igénye 
táplál. 

Amellett, hogy módszertanával, illetve az 
ember és a fikció számára kijelölt pozícióval vi-
tatkozom, egyetértek Tallyval abban, hogy fontos 
számot adnunk társadalmunk elrejtett szervező-
déséről. Nehéz nem kétségbe esnünk, amikor 
egyszerűen nem tudjuk, milyen folyamatok zaj-

1 Ehhez kapcsolódva, a (narratív) művészetek napjainkban betöltött szerepéről lásd a prae.hu-n futó, 
Huszonegyedik című tárcasorozatban kibontakozott vitát: Szemes Botond, Huszonegyedik #1 – Mire 
jó a történetmondás?, hozzáférés: 2019.10.07, https://www.prae.hu/index.php?route=article/article& 
aid=10735; Smid Róbert, Huszonegyedik #3 – A történetmondás kínzó vágya, hozzáférés: 2019.10.07, 
https://www.prae.hu/article/10857-huszonegyedik-3/.

Helikon_2019_2_Könyv.indb   268 2019. 11. 12.   9:53:39



KÖNYVEK 269

lanak a háttérben, amelyek életünket alakítják. 
Ezzel szemben felmerülhet, hogy az ember való-
jában sohasem volt ennek tudatában, ám a könyv 
szerint korábban például, ha nem is magának 
termelte a tejet, azt bizonyosan ismerte, akié a te-
hén. Manapság ez a kapcsolat megszűnt, és köny-
nyen lehet, hogy a Londonban tapasztaltak okai 
Jamaicában vannak. Tally marxista alapokon úgy 
véli, hogy a gazdasági folyamatok leírása vihet 
közelebb minket a világ megértéséhez (azaz erre 
kellene irányulnia napjaink utópiáinak) – első-
sorban a pénzügyi szektor vizsgálatán keresztül, 
amelyről a kultúratudományok hagyományosan 
nem beszélnek. Pedig szerinte az elrejtett pénz-
ügyi eljárások hozzák létre azt a globális össze-
köttetést, amelyben élünk. Ezek az eljárások kö-
zül a legfontosabbak a pénzügyi derivatívák, 
azaz származtatott ügyletek vizsgálata. A szár-
maztatott ügyletek egyszerű megvalósulása, 
amikor a felek visszafizetési kötelezettségeiket 
cserélik el egymás között, mert visszafizetési ér-
dekeik másfajta kamatlábat vagy valutát kíván-
nak meg. Az ilyen eljárásoknál az egyes ügyletek 
értékét már mögöttes termékek árfolyama és nem 
az adott termék határozza meg – azaz az ügylet-
ben való részvételhez nem kell rendelkezni az 
adott áruval. Ennek következtében bármi elcse-
rélhetővé válik bármire, hiszen mögöttes, szár-
maztatott termékek árfolyama alakítja a tranzak-
ciót. Így elméletileg bármely áru beárazható a 
világ bármely pontjáról: például egy Londonban 
felvett, változó kamatlábhoz kötött (így bizonyta-
lan visszafizetési kötelezettséget jelentő) búzára 
felvett hitel elcserélhető egy más valutában, 
mondjuk forintban megadott fix kamatlábú hitel-
re, ahol így a visszafizetési kötelezettség kiszá-
míthatóvá, tehát az áru beárazhatóvá válik. 
Mindebből pedig hétköznapjainkban semmit 
sem érzékelünk – még a búzával sem találko-
zunk. Ugyanakkor az állandó kockázat jelen van 
életünkben (gondoljunk a 2008-as világválságra), 
és ez Tally szerint olyan bizonytalanságot ered-
ményez, mintha egy horrorfilmben lennénk: nem 
látunk semmit, de minden folyamatosan ijesztget 
minket. 

Ezt a bizonytalanságot Tally káros folyamat-
ként értelmezi, amely ellen a kultúratudomá-
nyoknak is küzdenie kell. Ebben a küzdelemben 
lesz fontos szerepe az utópiáknak, azaz a kor-
társ világunk megértését célzó kognitív térképé-

szeti eljárásoknak. Az unheimlich horrorisztikus 
érzését a képzelőerő segítségével kell legyőz-
nünk, hogy újra otthonosan mozoghassunk vi-
lágunkban.

Szemes Botond

The Geocritical Legacies of Edward W. Said 
Spatiality, Critical Humanism, and Compara-
tive Literature. Edited by Robert T. Tally Jr. 
Geocriticism and Spatial Literary Studies. New 
York: Palgrave Macmillan, 2015. 230.

A humán- és társadalomtudományok elmúlt 
néhány évtizedének egyik izgalmas tendenciája 
a térbeliség felértékelődése: ezt szokás spatial 
turn-nek is nevezni. A folyamat során létrejött új 
vizsgálódási terület igen sokrétű, ahogyan más 
kritikai irányzatok, a tágan értett geokritika is 
multi diszciplináris (földrajz, építészet, művé-
szettörténet, történelem, filozófia, társadalomtu-
domány, urbanisztika) és sok esetben multime-
diális (irodalom, film, képzőművészet, számító-
gépes programok, képregények). Az irodalmi 
művek, kánonok, jelenségek vagy akár praxisok 
és intézmények geokritikai értelmezése, térrep-
rezentációk vizsgálata, narratológiai elemzések, 
geofilozófiai és geopoétikai vizsgálódások kalau-
zolják az olvasókat a terek és helyek ábrázolásá-
nak kulturális és társadalmi útvesztőiben – le-
gyen szó fiktív, vagy a valóssal bármi módon 
érintkező terekről. Az „irodalmi kartográfia” 
egyrészt arra hívja a befogadót, hogy a szövegre 
mint feltérképezendő terepre (lásd mapping), az 
olvasásra pedig mint a tájékozódás egy fajtájára 
tekintsen; másrészt, hogy a befogadás során ve-
gye figyelembe a szöveg térbeli (és társadalmi) 
– és ezzel összefüggésben időbeli (és történeti) – 
meghatározottságait. 

A Palgrave Macmillan kiadásában 2013 óta 
évente átlagosan öt új számmal jelentkező Geocri
ticism and Spatial Literary Studies sorozat ezen új-
szerű és folyamatosan bővülő diszciplína terüle-
téről gyűjt össze és közöl monográfiákat, esszé-
gyűjteményeket. A továbbiakban bemutatott, 
2015-ös kötet Edward Said munkásságának a 
geokritikára gyakorolt termékeny hatását kívánja 
feldolgozni. A posztkolonialista kritika „szenthá-
romságának” (G. C. Spivak és Homi K. Bhabha 
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