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Irodalmi kartográfia

„Ha van [itt] valami történet […], akkor az előző fejezet első része legalább 
olyan fontos, mint bármelyik ebben a könyvben”1 – jelenti ki a Moby Dick narráto-
ra A térkép című fejezetre utalva, melynek nyitósoraiban Herman Melville tulaj-
donképpen regénye irodalmi kartográfiai projektjét vázolja fel:

Ha követtétek volna a kabinjába Ahab kapitányt a vihar után aznap éjjel, 
mikor tervét a legénysége oly vadul elfogadta, láthattátok volna, hogy a falba 
vágott szekrénykéhez lép, elővesz egy nagy gyűrött-sárgult tengeri térképte-
kercset, és kiteríti maga előtt lecsavarozott asztalán. Azután láthattátok volna, 
amint leül melléje, és elmélyülten tanulmányozza a különböző vonalakat és 
árnyékolásokat, amelyekkel szeme találkozik; és lassú, de biztos vonásokkal 
további útvonalakat rajzol eddig üres területekre. […] Míg ezzel foglalkozott, 
a feje felett láncon függő nehéz ólomlámpa folyamatosan himbálózott a hajó 
mozgásától, és mindig váltakozó fény- és árnyékvonalakat vetett ráncos hom-
lokára; végül már úgy látszott, hogy amíg ő vonalakat és utakat jelöl a gyűrött 
térképeken, valami láthatatlan ceruza szintén vonalakat és utakat húz homlo-
kának mély vonalú térképén.2

Láthatjuk, ahogyan Ahab szó szerint elmerül a térképeiben, kijelöli az irány-
görbéket, rögzíti a régi ismereteket és felvázolja a vizsgálódás új irányait. A jele-
net a fehér bálna vadászatának kontextusában fontos narratív funkcióval is bír: 
megmutatja az olvasónak, hogy egy tapasztalt, sokrétű földrajzi és történeti tu-
dással rendelkező halász miként képes ténylegesen meghatározni egyetlen bálna 
helyzetét egy olyan hatalmas térben, mint a világtenger. Ám ahogyan Ahab ce-
ruzája megtölti az „eddig üres területeket”, a „himbálózó ólomlámpa” váltakozó 
fény- és árnyékvonalai Ahab homlokára is vonalakat vetnek, ami elvontabb érte-
lemben arra utal, hogy ezt a „területet” szintén fel kell fedezni, fel kell térképezni, 
meg kell ismerni. A regényben ekkor a világrend mérhetetlen nagysága és a tragi-
kus hős rejtélye egybeesik ebben a kifejezetten kartografikus képben. Hogy mind-
ez értelmes legyen a földgömb makro- és az individuális szubjektum mikrosz-
kopikus szintjén is, Melville egy olyan irodalmi technikát alkalmaz, mely már 
maga is alapvetően a térképalkotás egy formájának tekinthető. Azzal, hogy a föld-
rajzi, valós tereket és a saját imaginárius, fikciós univerzumát is tanulmányozza, 

1 Herman Melville, Moby Dick vagy a fehér bálna, ford. Szász Imre (Budapest: Európa Könyvki-
adó, 1969), 241.

2 Uo., 235.

Helikon_2019_2_Könyv.indb   156 2019. 11. 12.   9:53:29



ROBERT T. TALLY / IRODALMI KARTOGRÁFIA 157

Melville irodalmi kartográfiája – Edward Soja kifejezéseivel3 – felfedezi a világ 
valóságos és elképzelt tereit.

Az írás aktusa már önmagában a térképalkotás egy formájának, kartografikus 
tevékenységnek tekinthető. Ahogyan a térképkészítőnek, úgy az írónak is fel kell 
mérnie a területet, meg kell határoznia, hogy az adott tájnak milyen jellegzetessé-
geit használja fel, melyeket emelje ki és melyeket mellőzze; bizonyos árnyalatok-
nak például erősebbeknek vagy határozottabbnak kell lennie másoknál stb. Az 
írónak kell meghatároznia az arányokat, kialakítania a formát, akárcsak a narratí-
vát és a benne megjelenő helyeket. Az irodalmi kartográfusnak, még annak is, aki 
a mítoszhoz vagy a fantasztikus elbeszélésekhez hasonló „nem valóságos” elbe-
szélőmódokkal foglalkozik, meg kell határoznia, hogy egy hely adott reprezentá-
ciója milyen mértékben utaljon a földrajzi tér valamely „valóságos” pontjára. Az 
alábbi fejezetben azt fogom vizsgálni, hogy az írók miként működnek térképké-
szítőként, s rámutatok az irodalomelmélet bizonyos kartografikus elemeire is.

Először az irodalmi kartográfia általános fogalmát vizsgálom meg a szépíró 
vagy a narratíva alkotóján keresztül, aki a térképkészítéshez nagyon is hasonló 
tevékenységet végez. Igaz, hogy mindez metaforikus, mint ahogyan az is, hogy a 
térkép az írás aktusának nyelvi és imaginárius képévé válik, de az is tény, hogy 
narratív térképek léteznek. Vagyis a térkép nem csak egy hosszúsági és szélességi 
köröket jelző geometrikus ábra, nem egy vizuális archívum, mint egy táblázat, s 
nem is pusztán egy festményhez hasonló grafikus mű; a térkép ugyanis szintén 
szavakból építkezik. Az irodalmi kartográfiának kvázi egyszerre létezik egy átvitt 
értelmű és egy szó szerinti aspektusa, s az író nem is mindig tudatosan kapcsoló-
dik ehhez a térképészeti folyamathoz. Van olyan, hogy már a puszta történetme-
sélés is térképalkotásnak tekinthető, s természetesen ez mindkét irányban műkö-
dik: a történetmondás magában foglalja a feltérképezést, de a térkép is történetet 
mesél el, s a tér és az írás közötti relációk új helyeket, új narratívákat generálhat-
nak. Ahogyan Peter Turchi fogalmaz a Map of the Imagination: The Writer as a Car
tographer című könyvében: „térképért folyamodni nem más, mint azt kérni, »me-
sélj nekem egy történetet«”.4

Az irodalmi kartográfiába való általános bevezetés után az író mint térképész 
kérdését különböző narratív elméleteken keresztül vizsgálom, érintem például a 
műfaj kérdését, s különösen az orosz kritikus, Mihail Bahtyin nagy hatású krono
toposz-fogalmát, amely egy olyan „téridő”, amelyet a Bahtyin elemezte regény-
műfajok reprezentálnak és szerveznek. Ezek után a filológus Erich Auerbachnak 
a „nyugati irodalom valóságábrázolásával” – miként monumentális tanulmányá-
nak, az 1946-os Mimézisnek az alcíme szól – foglalkozó nagyszabású gondolatme-
netét röviden áttekintve amellett érvelek, hogy a világban benne lévő individuális 

3 Edward W. Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places (Oxford: 
Blackwell, 1996).

4 Peter Turchi, Maps of the Imagination: The Writer as Cartographer (San Antonio, TX: Trinity Uni-
versity Press, 2004), 11.
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szerző és az irodalmi mű ábrázolta világ közötti kapcsolat alapvetően térbeli, mi-
ként időbeli vagy történeti jellegű is, valamint hogy az irodalmi reprezentációk 
különbségei abból fakadnak, hogy különféleképpen látjuk és jelenítjük meg valós 
és elképzelt tereinket.

A magyar elméletíró, Lukács György (1885–1971), felvázolva az eposzi és a 
regényforma közötti különbségeket, szintén érdekes módon hívja fel a figyelmet 
a narratíva és a térképkészítés kapcsolatára. Az irodalmi műformákat vagy műfa-
jokat az említett nagy hatású gondolkodók egyként a világ megértéséhez való 
közelítésekként fogják fel, vagyis mint amelyek értelmet, formát próbálnak adni a 
világnak – a narratívát így mindegyikük a kartográfiához kapcsolja. Miután az 
antikvitást és domináns irodalmi formáját, az eposzt tárgyaltam, amellett fogok 
érvelni, hogy a modernitás megjelenése a lineáris perspektívával, a matematikai 
vagy absztrakt térrel és a kapitalista termelés előtérbe kerülésével az irodalmi te-
rek feltérképezésének új irányait kívánják meg. Nem meglepő, hogy az irodalmi 
kartográfia új megjelenési formája maga a modern regény. Lukács értelmezésé-
ben a regény például a „transzcendentális hontalanságra” adott válasz, melyben 
az egyénnek vagy a közösségnek kell megteremtenie egy világot annak érdeké-
ben, hogy saját létezését értelmessé és jelentésessé tegye.

Lukács „transzcendentális hontalanság”-gondolata összecseng a Martin He-
idegger és Jean-Paul Sartre által tárgyalt egzisztenciális kérdésekkel. Heidegger 
szerint a világban-benne-lét tapasztalatát intenzív szorongás és kísértetiesség jel-
lemzi, amit Sigmund Freud szintén vizsgálat alá vont. A kísérteties (uncanny) a 
németben (unheimlich) voltaképpen a „hontalanságra” utal – a szorongás (néme-
tül: Angst) Heidegger megközelítésében alapvetően az az érzet, hogy nem va-
gyunk „otthon” a világban. Sartre egzisztencialista filozófiája is részben Heideg-
ger világban-benne-lét fogalmának értelmezéséből ered, ám Heideggerrel ellen-
tétben Sartre nem kívánja visszaállítani az emberiség valamilyen őseredeti, ho-
lisztikusabb térérzetét. Sartre elmélete, mely bár tisztában van az elveszettségér-
zetből fakadó valódi szenvedéssel, sokkal inkább arról szól, hogy az egyéneknek 
meg kell alkotniuk azokat a kereteket, melyekben létük értelmet nyerhet, vagy a 
térhez és a térbeli viszonyokhoz jobban illő, köznapi megfogalmazásban: újraal-
kothatják térérzékelésüket. Ehhez maga a képzelőerő járulhat hozzá a leginkább, 
ami az irodalmi kartográfia szempontjából igencsak termékenyé teszi Sartre el-
gondolásait.

Végezetül Fredric Jameson nagy hatású kognitív térképezés5-fogalmát vizsgá-
lom, mely részben a fentebb említett irodalmárok és filozófusok gondolataiból 
származik. Jameson kifejezése az irodalmi kartográfia egy olyan modelljét nyújt-
ja, mely túlmutat az egzisztencialista elképzelésen azáltal, hogy az író az egyes 

5 A „kognitív térképezés” kifejezés használatával Fredric Jameson A posztmodern, avagy a kései 
kapitalizmus kulturális logikája (Fredric Jameson, A posztmodern, avagy a kései kapitalizmus kulturális logi
kája, ford. Dudik Annamária Éva [Budapest: Noran Libro, 2010]) című könyvének magyar fordítását 
követjük. (A ford.)
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ember tér- és idegenségérzetét egy egyének felett álló világkép kivetítésével ha-
ladhatja meg. A kognitív térképezés esztétikájával Jameson a világ és a benne el-
foglalt helyünk megértését tematizálja, de eszközt kínál arra is, hogy megváltoz-
tathassuk azt vagy elgondolhassunk más világokat. A kognitív térképezés ráadá-
sul magára az irodalmi reprezentációra is figyelmet fordít, mind allegorikus, 
mind realisztikusnak vélt írások esetében. Az író, aki útnak indul, hogy feltérké-
pezze a világot, új lehetséges világokat is teremt azáltal, hogy vonalakat és árnyé-
kokat vet az üres lapokra.

Az író mint térképkészítő

François Hartog francia történész a Kr. e. 5. században íródott és széles körben 
a nyugati civilizáció első történeti műveként számontartott hérodotoszi Történetek 
rendkívül aprólékos olvasatában arra a megállapításra jut, hogy az elbeszélés tu-
lajdonképpen a földmérő geografikus tervezésének, és a rapszódosz munkájának 
az eredménye. Utóbbit a „szövőmunkás” technikai vagy etimológiai értelmében 
használja: a különböző anyagok egybeszövésére utal ezzel. Hartog számára az 
ilyen szövegek narrátora egyszerre válik a terek felmérőjévé, rapszódosszá, aki a 
tereket új egységbe szövi, és bárddá, aki végső soron a világot így felmérve és 
összeszőve „találja fel”. Hartog az antik görög fogalomra, az oikoumenére (világ) 
hivatkozva írja az alábbiakat:

A narrátor tehát földmérő, számos értelemben rapszódosz, de bárd is egy-
ben, amennyiben az oikoumené leltára [inventory] nem lehet nem a világ felfede-
zése [invention], s ezt az értelmezést nem gátolhatja az a tény, hogy itt a nyelv 
teréről beszélünk, hiszen létezik kapcsolat a „diskurzus rendje” és a világ 
rendje között. […] Azzal, ahogyan [Hérodotosz] létrehozta a távoli népek és a 
határterületek leltárát, vajon nem alkotott-e oikoumenét, nem állította-e rendbe 
az emberi világot? Az elbeszélés tere egy világreprezentációt céloz, és a rap-
szódosz, aki eidea sémainei, és aki meghatározza a formát, láthatóvá teszi a dol-
gokat, és feltár; ő az, aki tud.6

Eszerint az elbeszélés a világalkotás egy formája, legalább annyira, mint 
amennyire a világreprezentáció egy módja, a kettő végül talán ugyanazt fogja je-
lenteni. Az elbeszélők vagy az írók felmérik a bemutatni kívánt terepet, hogy lét-
rehozzák a narratívát, összeszövik a legkülönfélébb elemeket, melyek származ-
hatnak akár más elbeszélésekből, emberekről vagy helyekről készült leírásokból, 
lehetnek közvetlen megfigyelésből vagy közlésből származó képek, legendák, 
mítoszok, a legkülönfélébb képzeletszülemények. E „montázsos” világreprezen-

6 François Hartog, The Mirror of Herodotus: The Representation of the Other in the Writing of History, 
trans. Janet Lloyd (Berkeley: University of California Press, 1988), 354–355.
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táció megalkotásakor (mely maga a narratíva), az elbeszélő a narrációban feltün-
tetett világot is létrehozza vagy kvázi felfedezi. Az olvasók az adott világot éppen 
ezen narratíva alapján képzelhetik el, mintha csak egy térkép lenne – a narratívá-
ban megjelenő irodalmi kartográfia pedig az újabb „földméréseknek”, rapszódi-
áknak, elbeszéléseknek részeivé, vagy jövőbeli narratív térképekké válhat.

Az irodalmi kartográfiának nézetem szerint nem szükséges a narratív művekre 
korlátozódnia. Bizonyára a képversek vagy a nem-narratív leírások jóval térkép-
szerűbbnek tűnhetnek, amennyiben azok már eleve a tér közvetlenebb reprezen-
tációját végzik, például a lapon található vonalak különböző térbeli struktúráinak 
formájában vagy az irodalmon kívüli földrajzi tér ábrázolásakor. Az elbeszélés 
ugyanakkor úgy tűnik, sokkal szorosabban kapcsolódik az időhöz, mivel a narra-
tíva már meghatározásából kifolyólag is hangsúlyosan tartalmaz temporális 
aspektust. Vagyis a narratíva implikálja a cselekmény időbeliségét – kezdet, kö-
zép, vég –, míg egy költemény „térbeli formával” rendelkezik, ahol a részek egy-
idejűleg állnak össze.7 Azonban ahogy jó néhány kritikus is felismerte az utóbbi 
évtizedekben, a narratíva szintén térbeli jellegű, hiszen egy adott történet eleje, 
közepe és vége éppúgy utalhat helyekre vagy helyszínekre egy adott térbeli elren-
dezésben, mint ahogyan pillanatokra egy időbeli elrendezésben is. Sőt, már maga 
a cselekmény elgondolása is térbeli, hiszen szintén egyfajta tervet, mondhatni tér-
képet jelent. Egy cselekmény megtervezése tulajdonképpen olyan, mint létrehoz-
ni egy beállítást, megrendezni egy előadást, vagy felvázolni egy képzeletbeli tájat. 
Mi több, ha Jameson szerint a narratíva az emberi elme központi produktuma 
vagy megnyilvánulása,8 akkor a narratíva abban is kulcsfontosságú szerepet ját-
szik, hogy az emberek értelemmel ruházhassák fel a világukat, mely természete-
sen egy spaciotemporális világ. Az irodalmi művek, melyek az irodalmi kar-
tográfiát is létrehozzák, már önmagukban is a világ formába öntésének eszközei. 
A nem-elbeszélő irodalmat persze szintén kapcsolhatjuk bizonyos fajta térképé-
szeti tervezéshez, de az elbeszélő irodalmi kartográfiának még nyilvánvalóbb 
vagy jelentőségteljesebb a hatása.

Turchi Maps of the Imagination című könyve, mely a legkülönfélébb irodalmi 
formákkal foglalkozik, részletesen tárgyalja az „író mint térképkészítő” gondola-
tát. Ez nem éppen egy kritikai vagy elméleti mű, de sok hasonló területet lefed – 
Turchi sokszor benyomásszerű vagy asszociatív elemzése sokkal inkább egy írók-
nak és olvasóknak szánt kézikönyv. Turchi, a kreatív írás professzora azt kívánja 
bemutatni, hogy miként fedik át egymást az irodalmi és a térképészeti gyakorla-
tok, hogyan hatnak egymásra, miként válnak összefonódva formává egy olyan 
folyamatban, melyet én irodalmi kartográfiának nevezek. Turchi nem fél elismer-
ni, hogy a fogalmat metaforikusan használja, ugyanakkor rámutat, hogy már ma-

7 Lásd Joseph Frank, The Idea of Spatial Form (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 
1991), 18.

8 Fredric Jameson, The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1981), 13.
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ga a térkép is egyfajta metafora; vagyis a térképen megjelenő helyek sem „valódi” 
helyek. A szépírói tevékenység és a térképkészítés összefüggéseinek bemutatása-
kor Turchi öt alapvető kategóriát vagy folyamatot azonosít: „szelekció és kiha-
gyás; konvenciók (ragaszkodni hozzájuk és kiindulni belőlük); rendhagyóság és 
rend; a forma kérdései; az intuíció és intenció egyensúlya”.9 Ezek közül az elsőre, 
a szelekció és a kihagyás problémájára szeretnék fókuszálni, de természetesen a 
többi aspektus is megfontolásra érdemes az irodalmi kartográfia kapcsán.

Az írónak, akárcsak a kartográfusnak, legelőször is meg kell határoznia, mi-
lyen elemeket tartalmazzon az adott történet vagy térkép. Ebből az alapvetésből 
számos egyéb kérdés is következik, úgy mint: mi ennek a történetnek vagy tér-
képnek a funkciója? Mit szeretnénk, hogy az olvasó kiragadjon belőle? Mi számít 
helynek (vagy eseménynek, karakternek, témának), mit érdemes feltüntetni? Mit 
lehet nyugodt szívvel kihagyni?

A tér és az irodalom, a feltérképezés és az írás, a leírás és az elbeszélés közötti 
kapcsolatok épp annyira sokrétűek és számosak, mint amennyire érdekesek. Ah-
hoz, hogy megismerjünk egy helyet, valakinek le kell azt képeznie, de el is kell 
olvasnia és el is kell beszélnie. A geográfus Yi-Fu Tuan Space and Place: The Perspe
ctive of Experience című könyvében azt írja, hogy a tér egy adott darabja hirtelen 
„hellyé” válik, amikor „megállásra” késztet, amikor egyfajta nyugvópontot kínál, 
ahol elidőzhet a szemünk, mely akármennyire rövid legyen is, elbeszélés tárgyá-
vá teszi a szóban forgó területet. Amint elég hosszan időzik el a szemünk egy bi-
zonyos ponton ahhoz, hogy azt a maga konkrétságában leválaszthassuk a többi 
differenciálatlan tereprészről, akkor az jelentéstelivé válik, az „irodalom művésze-
tének” működési területévé.10 Ugyanakkor az irodalmi mű is beleolvad azokba a 
helyekbe, melyeket feltár, s ez is teszi azzá, ami. A tér és a történet gyakran kibo-
gozhatatlanul összefonódik egymással.

Italo Calvino posztmodern regényében, a Láthatatlan városokban az elbeszélő, 
Marco Polo által látott különféle helyeket ír le Kublai kánnak. A narrátor megfo-
galmaz bizonyos aggályokat a földrajz és a történetmesélés megfeleltethetőségé-
vel kapcsolatban, amikor olyan helyek bemutatásához ér, melyek szigorúan tér-
beli vagy földrajzi fogalmak mentén nem igazán írhatók le, minthogy a helyeket 
gyakran éppen az értelemadó narratíva teszi figyelemreméltóvá. Mint írja:

Hiábavaló kísérlet volna, nemes lelkű Kublai, leírni neked, milyen a magas 
bástyafalakkal körülkerített Zaira városa. Elmondhatnám, hány lépcsőfokból 
állnak a lépcsőzetesen épült utcák, milyenek az oszlopcsarnokok ívei, miféle 
horganylemezzel fedettek a háztetők; de máris tudom, hogy mindezzel sem-
mit sem mondanék. Nem ilyesmikből áll ez a város, hanem a terjedelmének 
méretei és múltjának eseményei közötti kapcsolatokból: abból, hogy milyen 
 9 Turchi, Maps of the Imagination, 25.
10 Yi-Fu Tuan, Space and Place: The Perspective of Experience (Minneapolis, MN: University of Min-

nesota Press, 1977), 161–162.
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magasan függ a talaj fölött egy utcai lámpa és csüng alá egy felakasztott bitor-
ló lába; milyen hosszú a lámpás és a szemközti korlát között kifeszített huzal, 
no meg a lombfüzérek, amelyek a királynő esküvői menetének útvonalát dí-
szítik; milyen magas az az erkélykorlát, és mekkorát kell ugrania a házasság-
törőnek, hogy átjusson rajta hajnalban; milyen az esőcsatornák hajlata, és ho-
gyan lépdel a macska, amint becsusszan alatt az ablakon; milyen a szirtfok 
mögül váratlanul felbukkanó ágyúnaszád lővonala és a bomba, amely szétve-
ti az esőcsatornát; milyen foszlottak a halászhálók, és milyen a három öreg, 
akik a mólón kuporogva javítgatják a szakadásokat, és századszor mesélik el 
egymásnak a bitorló ágyúnaszádjának történetét, akiről az a hír járja, hogy a 
királynő törvénytelen fia volt, akit pólyásként kitettek épp oda a mólóra. Az 
emlékekből előzúduló hullámokat ez a város szivacsként szívja magába, és 
felduzzad tőlük. A leírásnak, hogy milyen ma Zaira, magában kellene foglal-
nia Zaira teljes múltját. De a város nem beszél múltjáról, magába zárja, mint 
tenyérvonalait a kéz, felrajzolva az utcák hajlatába, az ablakok rácsaira, a lép-
csők korlátaira, a villámhárítók antennáira, a zászlók rúdjára, minden vonalat 
át- meg átszelnek a még újabb karcolások, fűrésznyomok, vésetek, vonalkák.11

Egy bizonyos helyszín legaprólékosabb részletei, akárcsak az oszlopok magas-
sága, fontos részei a hely teljes történetének, mely tiltott szerelmeket, politikai 
intrikákat, háborúkat, népi hagyományt s valószínűleg még sok minden mást is 
tartalmaz. Amint Calvino példái is megvilágítják, a tér és az elbeszélés ezáltal 
egybeolvad, és az író saját „irodalmi kartográfiájának” alapjává, ennélfogva pedig 
egy térközpontú irodalmi kritika tárgyává is válik. Calvino megfigyelése, misze-
rint egy helyet képtelenség a beleágyazott történetek elbeszélése nélkül bemutat-
ni, olyasvalamit tesz nyilvánvalóvá, ami impliciten tulajdonképpen minden írás-
műben jelen van, s ami a narratíva spaciotemporalitásának fogalmához vezet.

James Joyce, Calvinóval talán némileg ellentétben azt állítja közismert interjú-
jában, hogy „az Ulyssesben olyannyira teljes képet akartam nyújtani Dublinról, 
hogy ha az egy napon eltűnne a föld színéről, a könyvem alapján újra lehessen 
építeni”.12 Az Ulyssest Dublin narratív térképeként, sőt tervrajzaként képzelte el. 
Természetesen Joyce vágya itt arra utal, mennyire lehetetlen vagy kudarcra ítélte-
tett egy író kartográfiai projektje végső soron, ez a kudarc ugyanakkor érdekes 
módokon is bekövetkezhet. A regényben bemutatott terek nem lehetnek azono-
sak egy város vagy ország „valós” terével, amit Barbara Piatti, szemben az irodal-
mi szövegek elképzelt tereivel, geotérnek nevez.13 Ám ahogyan azt a következő 
fejezetben is tárgyalom, mindez nem szab gátat az igazi irodalomrajongóknak 

11 Italo Calvino, Láthatatlan városok, ford. Karsai Lucia (Budapest: Európa Könyvkiadó, 2012), 9.
12 Frank Budgen, James Joyce and the Making of Ulysses, and Other Writings, ed. Clive Hart (Oxford: 

Oxford University Press, 1989), 69.
13 Lásd Barbara Piatti, Die Geographie der Literatur: Schauplätze, Handlungsräume, Raumphantasien 

(Göttingen: Wallstein Verlag, 2008), 22–23.
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abban, hogy a „valós” városi tereket közvetlen kapcsolatba hozzák az olvasmá-
nyaikban felfedezett „imaginárius” világgal. A pazar tudású filozófus és szemio-
tikus, Umberto Eco szerint például „köztudott, hogy vannak, akik megkeresik 
Sherlock Holmes házát a Baker Streeten, s mi tagadás, magam is megkerestem azt 
a házat Dublinban, az Eccles Streeten, ahol Leopold Bloom állítólag lakott”.14 A 
regény elképzelt terei és Dublin geotere egyértelműen kapcsolódnak egymáshoz, 
de pontosan nem esnek egybe egymással, így Joyce megjegyzését is inkább ironi-
kusan kell kezelnünk, ami persze semmit sem von le a jelentőségéből.

Akármilyen sokat kínáljon is a Dublinra kíváncsi olvasóknak az Ulysses, Joyce 
regénye korántsem egy turistáknak szánt kézi- vagy útikönyv. A narratíva térké-
pészeti projektje szükségszerűen befejezetlen, ideiglenes, kísérleti jellegű, s ez 
kétségtelenül jó dolog. A francia író, Georges Perec (1936–1982) rendkívül ambi-
ciózus posztmodern kísérletének (Tentative d’épuisement d’un lieu parisien/Attempt 
at Exhausting a Place in Paris) például az a célja, hogy megmutassa, „mi történik 
olyankor, amikor semmi sem történik”, a szerző ezért három napon keresztül fi-
gyelte Párizs egy bizonyos pontját, és mindent lejegyzett, amit csak látott. Az 
irodalom kritikus Bertrand Westphal szerint ez a kísérlet még akkor is befejezetlen 
maradt volna, ha Perec „a Szahara kellős közepére költözött volna ki”, ám „ő ehe-
lyett a nyüzsgő Place Saint-Sulpice-t választotta”, egy zsúfolt városi teret, ahol 
sokkal több dolog történik, mint amit észre lehetne egyáltalán venni, netán elbe-
szélni vagy lejegyezni. „Még ha az író egy meghatározott helyhez is lenne kötve 
egy meghatározott időpontban, a projekt valójában akkor is behatárolhatatlan 
lenne”, írja Westphal.15 Sőt, már a megállóba beálló buszok puszta felsorolása is 
hamar fárasztóvá válna, nem beszélve a többi járműről, az elhaladó gyalogosok-
ról, a ruházatukról, a megjelenésükről, a kutyákról vagy a madarakról, és így to-
vább. A vizuális leltáron túl Perecnek ráadásul egyéb érzékszerveket is működés-
be kellett hoznia, azáltal, hogy leírta például a déli napsütés hangulatát, a dízel-
gőz szagát, a gyerekek sírását. Ironikus ugyan, de ezek a részletek, s a szinte válo-
gatás nélküli információhalmaz tökéletesen alkalmatlan arra, hogy „egy helyet 
maradéktalanul kimerítsen” (ami lehetetlenség volna), és emellett kiemelje a vá-
lasztott hely egyediségét. Tulajdonképpen amikor az ember elkezd figyelni az 
olyan jelentéktelen eseményekre, mint a 86-os busz elhaladása, mit számít, hogy 
az író a Place Saint-Sulpice-on időzik Párizsban, s nem éppen egy másik francia 
városban, vagy bárhol máshol a világban? A 86-os busz Durhamben, Észak-Karo-
linában is ugyanúgy elmehet egy kávézó mellett – a Place Saint-Sulpice irodalmi 
kartográ fiájának ennélfogva nem használ a kimerítés módszere.

Az írónak tehát ki kell választania az adott hely vagy történet bizonyos voná-
sait, hogy a narratív térkép jelentéstelivé válhasson. Ugyanúgy igaz ez a valódi 

14 Umberto Eco, Hat séta a fikció erdejében, ford. Schéry András és Gy. Horváth László (Budapest: 
Európa Könyvkiadó, 1995), 118.

15 Bertrand Westphal, Geocriticism: Real and Fictional Spaces, trans. R. Tally (New York: Palgrave 
Macmillan, 2011), 150.
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térképkészítőre is, akinek meg kell határoznia a térképe funkcióját, és e térképol-
vasóknak szánt „jelentéshez” igazodva kell megjelenítenie az elemeket a papíron. 
Felmerülhet persze a kérdés, hogy az ilyen térképet, hasonlóan a többi közúti 
térképhez, vajon nem csak az autósok forgatnák-e. Ha a gyalogosok nem használ-
nák például az ösvényeket a térkép nyomán, akkor azok valószínűleg eltűnnének. 
Számos partvidéki térképnek tartalmaznia kell olyan információkat, melyeknek 
nincs sok értelme más kontextusban; például a víz mélysége az apálykor rendkí-
vül fontos a partok és torkolatok megközelítésekor, de valószínűleg érdektelen az 
úti térképek szerkesztői számára, a taxisofőröknek pedig nem igazán számít, mi-
lyen magasak az épületek és a rádiótornyok, de a helikopterpilótáknak talán lét-
fontosságú ez az információ. Így van ez a történetek esetében is: ha egy sztoriból 
hiányoznak a kulcsmomentumok, vagy éppen ellenkezőleg, túl sok benne az irre-
leváns elem, akkor nem tudja közvetíteni az olvasói számára a tulajdonképpeni 
„helyet”. François Hartoggal szólva, aki az írót földmérőként, rapszódoszként és 
bárdként tárgyalja, a narratíva szerzője az elbeszélésen keresztül világot hoz létre, 
s ezáltal értelemmel ruházza fel azt. Kudarcot vallani ebben nem pusztán azt je-
lenti, hogy helytelen ábrázolást hozunk létre (technikailag a térképek is pontatla-
nok vagy befejezetlenek): e kudarc tulajdonképpen nem más, mint „elveszni” a 
térben.

Műfaj és irodalmi kronotoposz

Azáltal, hogy meghatározzuk az adott történet vagy térkép elemeit, és kivá-
lasztjuk, hogy ezek közül melyek legyenek előtérben, s melyek maradjanak a hát-
térben, továbbá elrendezzük ezeket az olvasóból kiváltandó érzelmeknek leg-
megfelelőbb módon, egyúttal azt is meghatározzuk egyúttal, hogy milyen típusú 
elbeszélést vagy térképet alkotunk meg – az irodalmi kartográfia ezért a műfaj 
kérdését is szükségszerűen magában foglalja. John Frow Genre című kitűnő mun-
kája (2006) alapján úgy gondolom, hogy már maga a műfaj is egyfajta térképnek 
tekinthető, mivel a történet elképzelt „világát” az általános műfaji kritériumok 
segítenek létrehozni.

Frow átfogó műfajdefiníciója megvilágítja azokat a mozzanatokat, ahol a műfaj 
a feltérképezéshez hasonlóan, vagy legalábbis részben hasonlóan működik. 
A műfajok, akárcsak a térképek, alapvetőek a tudás rendszerezésében, vagyis ab-
ban, hogy a dolgok értelmet nyerjenek. Ahogyan arról korábban is szó esett, mind 
a műfaji keretek, mind a térképek világot létesítenek, mely Frow értelmezésében 
egy „viszonylag kötött és sematikus birtoka a jelentéseknek, értékeknek és érzel-
meknek”,16 majd így folytatja:

16 John Frow, Genre (London: Routledge, 2006), 85–86.
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A műfajról azt mondhatnánk, hogy az a jelentés-előállításra és -értelmezés-
re vonatkozó seregnyi konvencionális és erősen szervezett kényszer tárháza. 
Azzal, hogy a „kényszer” szót használom, nem azt állítom, hogy a műfaj egy-
szerűen csak egy megkötés lenne. Sőt, struktúraalkotó hatása gyümölcsöző a 
jelentés szempontjából; formálnak és irányt mutatnak, éppúgy, ahogyan az 
építész formát ad a betonnak, vagy miként a szobrász formálja meg, s ad szer-
kezetet az anyagának. A műfaji szerkezet lehetővé teszi, de egyben be is hatá-
rolja a jelentést, s ez az értelemgenerálás alapfeltétele. Számomra a műfajelmé-
let a különböző jelentés- és igazság-struktúrákról szól, vagy legalábbis ezekről 
kellene szólnia, a különböző írói, szóbeli megnyilatkozások, festmények, fil-
mek, színjátékok által előállított igazságokról, melyek a diskurzus világát 
strukturálják. Ezért fontos a műfaj: központi kérdés az emberi értelemalkotás-
ban, és a jelentésekért zajló társadalmi küzdelemben. Egyetlen beszéd- vagy 
írás- vagy más szimbolikus aktus sem másként, mint a műfaji kódok szerint 
megy végbe, ahol a „formálás” egyszerre bír aktív és passzív értelemmel: ala-
kítja és strukturálja a műveket, melyek kölcsönösen módosítják is egymást.17

Hasonlóan működik ez a térképeknél is, melyek szintén műfajokkal dolgoz-
nak, valamint maguk is kvázi műfajnak tekinthetők, mivel a megértés és az értel-
mezés érdekében jelentésteli egységbe rendeznek különböző információdarabká-
kat; s akárcsak a műfaj, a térkép is strukturálja ezt a világot, miközben ő maga is 
egy struktúra a világban.

Hamar világossá válik továbbá, hogy a műfajokat a többi narratív összetevő 
között a tér- és időszervezés viszonylatában is elgondolhatjuk. Csak egy példa: a 
gótikus regény egy bizonyos típusú tájat juttat az eszünkbe, melynek épületei egy 
meghatározott építészeti stílust képviselnek. Ahogyan a benne levő karakterek 
mozognak, viselkednek, megnyilvánulnak, az egészen eltérő lesz például egy al-
legorikus epikus költeményben vagy egy pikareszk szatírában végbemenő ese-
ményektől. Jameson szerint „a műfajok alapvetően irodalmi intézményeknek, vagy 
az író és egy bizonyos befogadóközönség közötti társadalmi szerződéseknek te-
kinthetők, melyeknek az a funkciója, hogy meghatározott használati utasítással 
lássák el az adott kulturális terméket”.18 Ez esetben a műfajt egy útikönyvhöz is 
hasonlíthatnánk, mellyel az író az adott műfaj felismerhető elemeinek felhaszná-
lásával és konkretizálásával úgyszólván megadja az olvasónak az „Ön itt áll” tí-
pusú kiindulóhelyzetet, valamint egyéb referenciapontokat is, melyek lehetővé 
teszik, hogy a befogadó elérje a kívánt célállomást. A szerző, hasonlóan a kar-
tográfushoz, bevett stratégiákat alkalmaz annak érdekében, hogy az olvasó ne 
vesszen el a szövegben vagy a térképen. Jameson konklúziója úgy hangzik, hogy 
egy projekt implicit térbeliségére való hivatkozás nélkül „az írásművészet egyet-

17 Uo., 10.
18 Jameson, The Political Unconscious, 106.
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len apró szeglete sem kísérelheti meg annak az (egyébként lehetetlen) üzembiztos 
mechanizmusnak a működtetését, hogy egy adott irodalmi beszédmód nemkívá-
natos reakcióit automatikusan kizárják”.19 

Az orosz irodalomkritikus és nyelvfilozófus, Mihail Bahtyin (1895–1975) azért 
vezette be a szó szerint „téridőt” jelentő kronotoposz fogalmát, hogy megvilágítsa 
a kapcsolatot az irodalomban lévő történeti idő és a földrajzi tér között. Bahtyin a 
kronotoposz elméletét azoknak a műfaji technikáknak a megértéseként is gondol-
ja el, melyek által a tér és az idő „az irodalomban tükröződtek és művészileg 
megjelenítődtek”.20A tér és az idő elválaszthatatlansága óriási jelentőséggel bír 
Bahtyin számára, s értelmezése szerint a kronotoposz „az irodalomban egyszerre 
formai és tartalmi kategória”.21 Ez a fogalom egy újabb eszköz az irodalmi kar-
tográfia megértése és megalkotása szempontjából, mivel a kronotoposz fogalmi 
egységbe rendezi a teret, az időt és a műfajt.

Bahtyin nem nyújt letisztult vagy részletes leírást az irodalmi kronotoposz el-
méletéhez, inkább meghagyja a terminus flexibilitását, hogy az számos egyéb fo-
galomhoz is kapcsolódhasson. Így aztán a kronotoposz valamikor a rá jellemző 
műfajjal kapcsolatban határozódik meg és bukkan fel (például az antik görög re-
gény vonatkozásában), máskor azonban úgy tűnik, hogy egy művön vagy műfa-
jon belüli, meghatározott spaciotemporális motívumra utal, mint például az „út” 
kronotoposzára. A sokrétű használat ellenére Bahtyin mégis meg tudja világítani, 
hogy a narratíva miként hozhat létre egy jól felismerhető téridő-szerkezetet, s ez 
információval szolgálhat a történeti poétikának is, mellyel ő maga is dolgozni kí-
ván. Bahtyin megfogalmazása szerint

[az] irodalmi-művészeti értelemben vett kronotoposzban a tér- és az időbe-
li ismérvek konkrét, tartalmas egységben olvadnak össze. Az idő itt besűrűsö-
dik, összetömörül, művészileg látható alakot ölt; a tér pedig intenzívvé válik, 
időfolyamattá, szüzsévé, történetté nyúlik ki. Az idő tulajdonságait a tér tárja 
föl, a tér viszont az időn méretik meg és töltődik föl tartalommal. E kereszte-
ződések, a tér- és időbeli ismérveknek ez az összeolvadása határozza meg a 
művészi kronotoposz jellegét.22

Röviden összefoglalva a narratív formák vagy műfajok fejlődésében tárgyalt 
kronotoposzelmélet az antik görög regények „kalandidejétől” és absztrakt terétől, 
Apuleius és Petronius antik római regényein át, ahol „a tér konkréttá válik, és 
időbelisége sokkal lényegibb”,23 az antik élet- és önéletrajzig vezet, melynek a fó-

19 Uo., 206–207.
20 Mihail Bahtyin, „A tér és az idő a regényben”, ford. Könczöl Csaba, in Mihail Bahtyin, A szó 

esztétikája, vál., szerk. Bakcsi György (Budapest: Gondolat Kiadó, 1976), 257.
21 Uo.
22 Uo., 257–258.
23 Uo., 288.
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kuszában álló egyén ideje és tere „óriási hatással volt nemcsak az európai életrajz 
és önéletrajz, hanem általában az egész európai regény fejlődésére is”.24 Az „antik 
regényformától”, ahogyan Bahtyin nevezi, egészen a folklór kronotoposzig, a lo-
vagregényekig, és a François Rabelais karneválirodalmáig tartó elmozdulásban 
Bahtyin a narratív formák változásával kapcsolatban Lukács György A regény el
méletében (első megjelenés: 1916) olvasottakhoz hasonló folyamatot fedez fel, bár 
Bahtyin nem gondolja, hogy az egymást követő kronotoposzok vagy narratív for-
mák a korábbi egységhez vagy totalitáshoz képest alacsonyabb szintet képvisel-
nének. Sőt, a különböző hangok megsokasodásának, s a mítosz és a történelem 
„inverzióinak” inkább demokratikus és forradalmi potenciált tulajdonít. Lukács 
és Bahtyin számára különböző megközelítéseik ellenére is egyként a paródiajel-
legű Don Quijote (1605–1615) jelenti a fordulópontot. Bahtyin azonban, aki írt egy 
hosszú tanulmányt Rabelais-ról és a karneválkultúráról,25 nagyobb figyelmet for-
dít a „Rabelais-féle kronotoposzra”, mely „a világ egy merőben új képét nyújtja 
[…], mely teljesen szemben áll a középkori szemlélettel”. Bahtyin végül a „pász-
toridilli kronotoposzról” és annak 18–19. századi fejlődéséről is szót ejt.

A tér és az idő a regényben című tanulmány (eredeti megjelenés: 1937–1938) e 
rövid felidézésével ugyan nem mutattam rá azokra a mozzanatokra, ahol a krono-
toposz az irodalmi kartográfiához vagy a narratív feltérképezéshez kapcsolódhat, 
de az világos, hogy a koncepció az elbeszélések tanulmányozása során a teret és 
az időt azonos szintre emeli (egymástól elválaszthatatlan dimenziókként tárgyal-
ja őket), s ez Bahtyint némileg az irodalomtudomány térbeli fordulata elé helyezi.

A harmincöt évvel az eredeti esszé után hozzátett „összegző zárlatában” 
Bahtyin azt írja, hogy „a regény alapvető fontosságú narratív eseményeinek 
strukturális középpontjait a kronotoposzok jelentik. A kronotoposz az a hely, 
ahol az elbeszélésszálak összefonódnak és kibogozódnak. Fenntartás nélkül azt 
lehet mondani, hogy hozzákapcsolódnak a narratívát formáló jelentéshez”.26 Ez a 
merész leírás világossá teszi, hogy a kronotoposz mindenfajta irodalmi kar-
tográfia kritikus eleme, melyhez a bizonyos kronotoposzok használatán és a rájuk 
való hivatkozáson keresztül a narratíva jelentése és a világ formája előáll. Ugyan-
akkor itt az is bizonyos, hogy az egyes írók vagy térképkészítők nem egyszerűen 
döntéseket hoznak, szelektálnak vagy eliminálnak dolgokat, hanem egy tágabb 
történelmi és kulturális folyamatban is részt vesznek (talán akaratlanul is), ami-
nek révén ezek a pillanatok és helyek nagyobb jelentőségre tesznek szert. Aho-
gyan Bahtyin írja, „a reprezentált világ, akármennyire is realisztikus vagy hiteles, 
kronotopikusan sohasem lehet azonos a valóságos világgal, amit reprezentál, 

24 Uo., 296.
25 Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World, trans. Hélène Iswolsky (Bloomington, IN: Indiana 

University Press, 1984). Magyarul lásd Mihail Bahtyin, François  Rabelais művészete, a középkor és a rene
szánsz népi kultúrája, ford. Könczöl Csaba és Raincsák Réka (Budapest: Osiris Kiadó, 2002).

26 Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imaginations: Four Essays, ed., trans. Caryl Emerson and Michael 
Holquist (Austin, TX: University of Texas Press, 1981), 250.
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ahol a szerző, az irodalmi mű alkotója is megtalálható”.27 Ez a világ, a szöveg és 
az irodalmi kartográfus közötti szélesebb és bonyolultabb kapcsolatrendszer pe-
dig a lukácsi regényelméletben tárgyalt egyén feletti, avagy történelmi formák 
irányába mutat.

A forma, illetve a valóság reprezentációja

A The Formal Method of Literary Scholarship [Az irodalomtudomány formális meto
dikája] című, gyakran Bahtyinnak tulajdonított, ám valószínűleg a „Bahtyin-kör” 
tagjai által közösen írt munkában Pavel Medvegyev megfogalmazása szerint a 
regényíró számára „a műfaj valósága a művészi érintkezés folyamatában történő 
realizációjának társadalmi realitása”, ami nem jelent mást, mint hogy az író úgy 
rendezi „az életet, ahogyan a mű síkján látja azt”. A műfaj ekként „a valóságban 
való kollektív orientáció eszközeinek halmaza”, s ez az orientáció „képes uralni a 
valóság új aspektusait”.28 A műfaj fogalmának e megközelítése egészen hasonlít 
ahhoz az elgondoláshoz, amit én irodalmi kartográfiának nevezek, különösen, ha 
a „valóság aspektusait” úgy értjük, hogy azok a társadalmi tereket is magukban 
foglalják”.29 A műfaj fogalmának e megközelítése egészen hasonlít ahhoz az el-
gondoláshoz, amit én irodalmi kartográfiának nevezek, különösen akkor, amikor 
a „valóság aspektusai” a társadalmi tereket is magukban foglalják. A valóság rep-
rezentációja, mely voltaképpen egyként célja a narratíváknak és a térképeknek is, 
ezáltal a műfaj fogalmához kapcsolódik, melyet Medvegyev a „valóság megpil-
lantásának és értelmezésének eszközeként” ír le.30

A „valóság reprezentációja” kifejezés alkalmazható az irodalom és a kar-
tográfia célkitűzéseinek leírására is, már amennyiben elfogadjuk, hogy e két terü-
let pusztán átvitt értelemben jeleníti meg a valóságot. Ha különféle műfajok, mint 
például az eposz vagy a regény, sajátos, jellegzetes és azonosítható módokon rep-
rezentálják a valóságot, akkor akár azt is mondhatjuk, hogy az irodalmi kar-
tográfiát, bizonyos szempontból legalábbis, az elbeszélés, a narratív forma hatá-
rozza meg.

A 20. század nagy hatású kritikusa, Erich Auerbach (1892–1957), aki Bahtyin-
nak és Lukácsnak is kortársa volt, és hozzájuk hasonló irodalomtörténeti kérdé-
seknek is szentelte a figyelmét, leginkább a Mimézis – A valóság ábrázolása az euró
pai irodalomban című nagy lélegzetű munkájával lett közismert (első megjelenés: 
1946). Ezt megelőzően egy Dantéról írt könyvében Auerbach azt az ámulatba ejtő 
kijelentést teszi, hogy dacára annak, hogy Dante az „Isteni” színjáték szerzője, ő 
valójában „a földi világ költője”. Angolul ezt „világinak” fordították, ami igen 

27 Uo., 256.
28 M. M. Bakhtin–P. N. Medvedev, The Formal Method of Literary Scholarship, trans. Albert J. 

Wehrle (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978), 135.
29 Uo.
30 Uo., 137.
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megbotránkoztató olvasata egy rendkívül vallásosnak tekintett munkának, holott 
Auerbach eredeti német kifejezése, az irdische nem pusztán anyagiságra vagy evi-
lágiságra utal, hanem a földire, vagy „földről származóra”. S bár a 20. századi 
irodalomelmélettel foglalkozó kutatók többsége talán nem Auerbach nevével 
kapcsolná össze az irodalomtudomány térbeli fordulatát, filológiai munkáit Auer-
bach a szerzők tér- és helytapasztalatának vonatkozásában is mindig megalapoz-
za. Sőt, számos későbbi térorientált kutatóra, különösen Edward Said és Fredric 
Jameson munkásságára is jelentős hatást gyakorolt.

A Mimézisben Auerbach egy Bahtyinétól és Lukácsétól eltérő nézőpontot nyújt 
az eposzi forma reprezentációs folyamatával kapcsolatban. Nevezetes és igen ta-
nulságos nyitófejezetében Homérosz Odüsszeiáját és a bibliai Teremtés könyvét veti 
össze, rámutatva, hogy e két jól ismert, antik szöveg mennyire különbözően mu-
tatja be tárgyát. Auerbach az Odüsszeia XIX. énekét vizsgálja, ahol Eurükleia, 
a dajka, lábmosás közben a sebéről ismeri fel Odüsszeuszt, felfedezve ezzel, hogy 
a király végre hazatért Ithakába. Homérosz épp ezen a narratív ponton kínál az 
olvasónak egy hosszú kitérőt a seb eredetéről, melyet Odüsszeusz még ifjúkorá-
ban szerzett egy vadkanvadászat alkalmával: az elbeszélő tehát egy várakozások-
kal és izgalmakkal teli, fontos pillanatban él a flashback eszközével, hogy kiegé-
szítse az olvasó hiányos ismereteit s elidőzzön azoknál a mozzanatoknál, melyek 
után üres helyek maradhatnának. Auerbach ezek után áttér a Teremtés könyvére, 
ahol Ábrahám történetét elemzi, akit Isten arra szólít fel, hogy áldozza fel a fiát, 
Izsákot. Ennek a jelenetnek szinte egyáltalán nincsen kontextusa, s így térre és 
időre sem történik utalás. Isten azt kérdi Ábrahámtól: „Hol vagy?” Isten szavára 
Ábrahám úgy felel: „itt vagyok”, de a tényleges helyszín nem fontos a Teremtés 
könyve szerzője számára. Vagyis, ellentétben az Odüsszeiával, a Teremtés könyvének 
a szerzője sok mindent háttérbe szorít, vagy teljesen feltáratlanul hagy, s csakis a 
narratíva szempontjából lényegesnek ítélt elemekre fókuszál. Auerbach szerint 
ezek a különbségek a mimézis, vagyis a valóságreprezentáció két igencsak eltérő 
felfogását hangsúlyozzák. Másként fogalmazva mindez nem pusztán az alkotói 
szelekció esete, hogy a szerző éppen ezt, és nem a másik fajta „térképet” választja 
– Auerbach megmutatja, hogy itt általában véve az „irodalmi kartográfia” két egé-
szen különböző elképzelésével állunk szemben. Az egyik esetben a cél az, hogy 
valami teljes, „világszerű” világot jelenítsen meg a narratíván belül, betöltve min-
den „üres helyet”, míg a másik szöveg jelentéktelennek tekinti a világi elemeket, 
s helyettük a túlvilági vagy misztikus tapasztalatot helyezi sokkal inkább előtér-
be. Auerbach így fogalmaz:

Nem egykönnyen találhatunk annál nagyobb stíluskülönbséget, mint ami-
lyen e két, egyaránt antik és epikus között van. Az egyik oldalon plasztikus, 
arányosan megvilágított, helyileg és időben meghatározott, hiánytalanul ösz-
szekapcsolt jelenségek az előtérben; kimondott gondolatok és érzelmek; ráérő-
sen és kis feszültséggel zajló események. A másik oldalon csak azt munkálják 
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ki a jelenségekben, ami fontos a cselekmény célja szerint, minden más homály-
ba merül; csupán a cselekmény lényegi csúcspontjait emelik ki, ami közöttük 
van, elhanyagolható; hely és idő meghatározatlan és értelmezésre szorul; ki-
mondatlanok maradnak a gondolatok s érzelmek, csak a hallgatás és a szagga-
tott beszéd sugallja őket; egyetlen célra irányul az egész a legnagyobb s szün-
telen feszültség közepette, s jóllehet sokkal egységesebb, mégis talányos és 
szövevényes.31

Auerbachot követve azt is mondhatnánk, hogy e különböző stílusok kvázi kü-
lönböző térképeket hoznak létre. Természetesen egyetlen térkép sem mutathat 
meg mindent, s Homérosz is sok mindent kihagyott Odüsszeusz mítoszából, de 
az eposz narratíváján belül Homérosz „térképe” többé-kevésbé egyenletesen 
igyekszik elosztani az ismereteket; a Teremtés könyvének „térképe” ellenben bizo-
nyos aspektusokat elhomályosít, másokat viszont kiemel, ami azt kívánja meg a 
térképolvasótól, hogy az átvitt értelmű helyeken a „sorok között” olvasson. Auer-
bach a következőképpen összegzi mindezt:

A két stílus a maga ellentétében két alaptípus: az egyik oldalon kidolgozott 
leírás, arányos megvilágítás, hiánytalan összekapcsolás, nyílt szókimondás, 
minden az előtérben zajlik, egyértelműség, a történeti-fejlődési és embe-
ri-problematikus mozzanat korlátozása; a másik oldalon bizonyos részek ki-
dolgozása, mások homályba borítása, szaggatottság, a kimondatlan dolgok 
szuggesztív ereje, rejtett hátterek, többértelműség és értelmezésre szorulás, 
világtörténelmi igény, a történeti formálódás eszméjének megteremtése és a 
problematikusság elmélyítése.32

A Mimézis, mely e két antik szöveg elemzésével kezdődik, művek változatos 
palettáját érinti egészen a közeli jelenig, az elemzést pedig Virginia Woolf Világí
tótornya (1927) zárja. Auerbach e fentebb bemutatott kétfajta előadásmódot a nyu-
gati irodalom általában vett valóságábrázolásának egymással évezredeken át ver-
sengő modelljeiként kezeli. Minthogy az európai realizmus e nagyszabású elem-
zésében „a komolyság, problematikusság vagy tragikum mértékéről és mikéntjé-
ről” van szó „realista tárgyak feldolgozásában”,33 Auerbach Mimézise olyan néző-
pontot kínál, ahonnan láthatjuk, hogyan alakul és bontakozik ki az irodalmi kar-
tográfia egy fajtája.

Bahtyinnal és Auerbach-hal nagyjából azonos korszakban élt a narratíva egy 
másik kulcsteoretikusa, a magyar filozófus és irodalomkritikus Lukács György 
(1885–1971). Nagyszerű korai művében, A regény elméletében (1920) Lukács – he-

31 Erich Auerbach, Mimézis: A valóság ábrázolása az európai irodalomban, ford. Kardos Péter (Buda-
pest: Gondolat Kiadó, 1985), 13–14.

32 Uo., 25.
33 Uo., 544.

Helikon_2019_2_Könyv.indb   170 2019. 11. 12.   9:53:30



ROBERT T. TALLY / IRODALMI KARTOGRÁFIA 171

geli perspektívából – különbséget tesz az „eposz világkorszaka” és a „regény kor-
szaka” között, s azt állítja, hogy a regény a modern világ reprezentatív irodalmi 
formája, melyet töredezettség és lezáratlanság jellemez. Lukács az eposzi korszak 
leírását egy egészen költői, némileg kartografikus képpel indítja: „Boldog kor, 
melynek a csillagos ég a járható és bejárni való utak térképe, melynek útjait a csil-
lagok fénye világítja meg. Minden új a számára és mégis régtől fogva ismerős; 
kaland és mégis birtoklás. A világ tágas és mégis otthonos”.34 Lukács szerint az 
eposz „eleve zárt életteljességet formál, a regény keresi a módját, hogy formálva 
felfedje és felépítse az élet rejtett teljességét”.35 Lukács számára az eposz világa 
egy olyan egységbe rendezett vagy (a teljesség értelmében vett) zárt totalitás, 
melyben a karakterek és az elbeszélő forma is viszonylag statikus. „Nesztor úgy 
öreg, ahogy Heléna szép és Agamemnón hatalmas”,36 írja Lukács, s úgy találja, 
hogy a „homéroszi eposzok azért kezdődnek középen, és azért nem a véggel feje-
ződnek be, mert az igazán epikus érzület megalapozottan közömbös mindenfajta 
architektonikus felépítés iránt”.37 Lukács szerint mivel az eposzi világ már eleve 
egy egységbe rendezett totalitás, a narratív formának voltaképpen nem is kell to-
talitásba rendeznie a világ heterogén elemeit. Bahtyin ezzel egyetérteni látszik 
hasonló témájú korai esszéjében: „az eposzi múlt abszolút és befejezett. Zárt, mint 
a kör, és benne minden kész és teljesen bevégzett. Az eposzi világban nincs helye 
semmiféle befejezetlenségnek, eldönthetetlenségnek, problematikusságnak.”38

Ebből a perspektívából azt mondhatjuk, hogy a regény korszakának bekö-
szöntése az antik koherencia vagy totalitás megtörésével esik egybe. Míg az eposz 
még visszaadhatta az ókori görögök egységes civilizációját, a regény eleve ideig-
lenes és esetleges képzeleti projekciókkal dolgozik, totalitást így már nem feltéte-
lezhetünk benne. Lukács úgy fogalmaz, hogy a „regény annak a korszaknak az 
epopeiája, amely számára nincs már érzékletesen adva az élet extenzív teljessége, 
amely számára az értelem életimmanenciája problémává vált, és amelynek érzü-
lete mégis a teljességre irányul”,39 s újra és újra visszatér az a gondolat, hogy a 
„regény az Isten által elhagyott világ epopeiája”.40

Mint láttuk, Lukácsnak az antik egységes totalitásról alkotott elképzelése egy-
felől romantikus, amennyiben az elveszett szerves egységet úgy állítja be, melyért 
mi, modernek hiába epekedünk, másfelől pedig, ahogyan Hartog és mások is rá-
világítottak, nagymértékben téves is, minthogy az antik világnak is föl kellett 
mérnie az ábrázolandó terepet, össze kellett kapcsolnia a tereket, világot kellett 

34 Lukács György, A regény elmélete, ford. Tandori Dezső, in Lukács György, A heidelbergi művé
szetfilozófia és esztétika, 479–589 (Budapest: Magvető Kiadó, 1975), 493.

35 Uo., 518.
36 Uo., 568.
37 Uo., 524.
38 Mihail Bahtyin, „Az eposz és a regény”, ford. Hetesi István, in Az irodalom elméletei III., szerk. 

Thomka Beáta, 27–68 (Pécs: Jelenkor Kiadó, 1997), 41.
39 Lukács, A regény elmélete, 515.
40 Uo., 540.
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terveznie. A regényforma jellemzésére használt „transzcendentális hontalanság” 
már idézett lukácsi fogalma azonban közvetlenebb relevanciával bír számos 20. 
századi, jóval közvetlenebbül térorientáltabb filozófiai és irodalmi diskurzusra. 
Ahogyan azt a későbbiekben majd tárgyalom, az ebben az értelemben vett „hon-
talanság” a térképezés iránti igényt idézi elő, s az irodalmi kartográfiához kap-
csolható művészi formák ereje, valamint az azok iránti vágy kétségtelenül abból 
az általános, térérzettel kapcsolatos diszkomfortból származik, amelyet Lukács a 
totalitás érzékének elvesztéséhez hasonlított; mint írja, a „számunkra kiméretett 
világ látnoki valósága, a művészet, ezáltal önállósult: már nem képmás, hiszen 
minden mintakép elmerült; teremtett teljesség immár, mert a metafizikai szférák 
természetes egysége mindörökre szétszakadt”.41 Bár szinte nosztalgikusnak tűnik 
a korai Lukácsnál, az Isten által elhagyott világban a valóságábrázolás, talán aka-
rata ellenére is, lehetővé teszi a későbbiekben Sartre-nál és Jamesonnál felfedez-
hető pozitívabb megközelítésű kartográfiai projekteket.

Szorongás és térérzet

Lukács már idézett „transzcendentális hontalanság”-koncepciója – bár némi-
leg eltérő filozófiai hagyományból származik és más céllal íródott – az egziszten-
cialista Angst (szorongás) fogalmának előfutára lett, mely különösen a második 
világháború utáni időszakban erőteljesen hatott az irodalmi közegre és a tömeg-
kultúrára. Az egzisztencializmus legszorosabban a német filozófus, Martin Hei-
degger (1889–1976) korai írásaihoz, s főként az 1927-es Lét és időhöz kapcsolódik, 
valamint a francia filozófus, kritikus, regény- és drámaíró Jean-Paul Sartre-hoz 
(1905–1980), aki írásaiban sokat tett azért, hogy köztudatba emelje magát a termi-
nust, beleértve 1947-es Egzisztencializmus és humanizmus című esszéjét is. Az eg-
zisztencializmus persze nem egy „intézményesült” vagy „hivatalos” filozófiai is-
kola, számos megfigyelése és elgondolása köszön vissza szépírók, filozófusok, 
pszichológusok, szociológusok és történészek munkáiban, akik közül néhányan 
talán el is utasítanák az egzisztencialista címkét. Az egzisztencialista diskurzus-
ból származó alapfogalmak ugyanakkor, hasonlóan a freudi pszichoanalízishez 
vagy a marxi politikaelmélethez, a mindennapi szókincs és gondolkodás részeivé 
váltak. A helynélküliség vagy otthontalanság és zavartság érzete, melyet manap-
ság a posztmodern állapottal vagy a posztindusztriális társadalommal társítanak, 
a saját elgondolásom szerint is rokonságot mutat a többek között Heidegger és 
Sartre által elemzett mindent átható szorongásérzettel.

A német Angst szó, melynek változatos angol megfelelői akadnak, s felváltva 
használják rá a nyugtalanság (anxiety), a rettegés (dread) vagy a szenvedés (an
guish) kifejezéseket (vagy olykor le sem fordítják, s így a terminus az egzisztenci-
alista értelemben került át az angol nyelvbe), az egzisztencializmus kulcsfogal-

41 Uo., 499.
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mát jelöli. Sartre szerint a szorongás az egzisztencialista alapállapot szükségszerű 
predikátuma, ahol is „az egzisztencia megelőzi az esszenciát”, mely kijelentést 
Sartre többek között A lét és a semmi című művében alkotta meg. Sartre felidézi 
Heidegger Lét és időben tett állítását, miszerint „[a] jelenvalólét »lényege« egzisz-
tenciájában rejlik”,42 ahol a „Dasein” az ember világban benne létét jelenti; vagyis 
Sartre úgy gondolja, hogy a világban-benne lét fogvatartó jellege a létezésből fa-
kad. Az ember belehelyezkedik a világba, különben nem létezhetne; az ember 
nem kereshet egy külsődleges, transzcendens, vagy örök érvényű pozíciót, ahon-
nan megítélheti a saját egzisztenciáját, nem találhat neki értelmet vagy jelentősé-
get a világtól elszakadva. Sartre konklúziója eszerint úgy szól, hogy az embernek 
szabadsággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy létrehozza a saját értelemmel teli eg-
zisztenciáját, kialakítsa térérzetét és terveit a világban, melyeken keresztül értel-
mes kompozícióba állíthatja össze élete epizódjait vagy aspektusait.

Az egzisztencializmus „első alapelvére” utalva Sartre megmagyarázza, mit is 
ért a kifejezés alatt:

Mit jelent itt, hogy az exisztencia megelőzi az esszenciát? Azt, hogy az em-
ber először létezik, önmagára talál, feltűnik a világban és csak azután definiál-
ja önmagát. Az exisztencialista szemlélet szerinti ember kezdetben semmi: ez 
az oka, hogy nem definiálható. Csak később válik azzá és olyan lesz, amilyen-
né önmagát alakítja.43

Az effajta szabadság egy általános nyugtalanságból vezethető le, egy olyan 
hangoltságból, amit Sartre „undor”-ként jelöl 1938-as azonos című regényében, 
mely az nyugtalanság, a rettegés vagy a szenvedés fizikai megnyilvánulása.  Sartre 
szerint a szorongásérzet abból származik, hogy „az ember szabadságra ítéltetett. 
Ítéletről beszélek, mert nem ő teremtette önmagát, de máskülönben mégis sza-
bad; mert kitaszítva a világba, minden tettéért felelős”.44 A szorongás abból ered, 
hogy nem tudjuk, vajon helyesek-e a cselekedeteink (vagy legalábbis csak azt tud-
juk, hogy egyetlen cselekedet sem lehet alapvetően jó vagy rossz), s ezáltal negatívan 
ugyan, de elismerjük, hogy a jó és a rossz út közötti választás kapcsán szabadság-
gal rendelkezünk. Az ominózus szorongásérzet tehát az „elkerülhetetlen szabad-
ság” zsigeri emberi bizonyítéka.

Ám ha az egzisztenciális szorongás forrása a szabadság, akkor Sartre szerint 
ezzel az eszközzel a szorongást is le lehet küzdeni. A cselekvés szabadságából 
eredő szorongás feltétlenül együtt jár egy átható elidegenedettség-érzettel is. 
Vagyis az ember a kísértetiesség érzését, egy általános nyugtalanságot, rossz közér-

42 Martin Heidegger, Lét és idő, ford. Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, Orosz Ist-
ván és Vajda Mihály (Budapest: Osiris Kiadó, 2001), 59.

43 Jean-Paul Sartre, Exisztencializmus, ford. Csatlós János (Budapest: Hatágú Síp Alapítvány, 
1991), 36–37.

44 Uo., 46.
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zetet tapasztal meg, amit nem mindig egyszerű szavakba önteni – ezt az ismeret-
len „félelemtípust” a dán filozófus, Søren Kierkegaard (1813–1855) vizsgálta az 
1843-as Félelem és reszketésben, később pedig a horror műfajában dolgozó filmké-
szítők igyekeztek azt megmintázni. Heidegger a Lét és időben már kijelenti, hogy 
a szorongás minden esetben a kísértetieshez kapcsolódik, mely a németben meg-
tartotta az „idegenséggel” kapcsolatos jelentését, minthogy az unheimlich „otthon-
talanságra” utal: „Ha az ember szorong, akkor »hátborzongató idegenséget« [un
heimlich] érez. Ebben mindenekelőtt az a sajátos meghatározatlanság fejeződik ki, 
ahol a jelenvalólét a szorongásban van: a semmi és a sehol. A hátborzongató ide-
genség azonban egyúttal nem-otthon-létet [das Nicht-zuhause-sein] is jelent”.45 
A világ, amelybe mindig belehelyezkedünk, nem a mi saját művünk, pusztán lé-
tünk (vagyis maga az egzisztenciánk) követeli meg, hogy formát adjunk neki. 
Ahogy korábban is láttuk, az emberi állapot alapvetően az „otthon-nem-levés” 
állapota, s a modernitás tanulmányozása során ezt nevezte Lukács „transzcen-
dentális hontalanságnak”. Mindez azonban arra ösztönöz, hogy megvizsgáljuk, 
miként találhatja meg önmagát a szorongó ember az elidegenedett vagy kísérte-
ties térben.

Sartre válasza az, hogy létünknek a terveinken, céljainkon keresztül adunk 
értelmet és formát. A dezorientációt vagy elveszettségérzetet generáló szorongás 
során az egyénnek megvan az a szabadsága, hogy megtervezze a világ egyfajta 
sematikus reprezentációját, s benne a maga helyét, ami nem más, mint a dolgok-
nak való jelentéstulajdonítás folyamata. A tervezés így egyfajta átvitt értelemben 
vett kartográfiává válik, mely révén felül lehet kerekedni a dezorientáción vagy a 
heideggeri „otthontalanságon”, hiszen általa értelmet, formát adunk a világnak. 
Másként fogalmazva a térképészet révén, mely részben az emberi életet közvetle-
nül vagy közvetve befolyásoló különféle erők együttállásának metaforája, s me-
lyet itt kifejezetten térbeli értelemben használunk, képesek lehetünk legyőzni a 
bennünket szorongató transzcendentális hontalanságot. S még ha az ember nem 
érzi is magát „otthon”, akkor is alkothat legalább terveket arra, hogy eligazodjon 
a mindennapi élet e kísérteties tereiben. Prózaian szólva tehát az egyén terve 
meghatározza a saját egzisztenciáját. Sartre megjegyzi, hogy a terv, melybe az 
ember belefog, szükségszerűen interakcióba kerül mások terveivel is, s hogy az 
emberi tervezésnek is alapvető a jelentősége az egyén és a világ közötti viszony-
ban. A korai Sartre egzisztencialista koncepciójában tehát az irodalmi kartográfia 
egy újabb vázlatát pillanthatjuk meg, már amennyiben egy értelemegyüttes meg-
alkotására irányuló, a társadalmi terekben való tájékozódást elősegítő szellemi 
tevékenység egyfajta feltérképezésnek tekinthető. S valóban, amit Jameson „kog-
nitív térképezésnek” nevez, éppen ilyen projekciókat foglal magában, s bizonyos 
értelemben ezért olyan módszerként foghatjuk fel, mellyel leküzdhetjük a mo-
dern életből fakadó egzisztenciális elidegenedettséget.

45 Heidegger, Lét és idő, 221–222.
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A kognitív térképezés esztétikája

Ahogyan az első fejezetben is megjegyeztük, Jameson kognitív térképezéskon-
cepciója, legyen bár olykor ellentmondásos, egyike a legnagyobb hatású elgondo-
lásoknak a térbeli fordulattal és a posztmodernnel foglalkozó irodalom- és kultú-
raelméletekben. A kognitív térképezés meghatározó vonásai ugyanakkor nem 
mindig világosak. Ennek részben az az oka, hogy Jameson a fogalmat A posztmo
dern, avagy a kései kapitalizmus kulturális logikája című 1984-es esszében vezette be 
(melyet később átdolgozott, s az 1991-ben megjelent azonos című könyvének egy 
fejezetévé is tett), így a terminus jelentése folyamatosan finomodott; s bár a későb-
bi műben csak kevéssé használja e kifejezést, az alapkoncepció továbbra is áthatja 
a kései kapitalizmus vagy globalizációról adott sokrétű kritikát. Sőt, nézetem sze-
rint Jameson kognitív térképezésesztétikája az irodalmi és a társadalmi formák 
kapcsolatát kutató életművében is kulcsfontosságú, s persze fontos modellként 
szolgál az irodalmi kartográfia számára is.

Annak ellenére, hogy Jameson rendkívül következetes volt több mint ötven 
éve tartó pályája során, a kognitív térképezés elméletét igen változatos módon 
alkalmazta. Olykor például arra utal, ahogyan az egyén igyekszik megtalálni a 
helyét egy komplex társadalmi szerveződésben vagy térbeli miliőben, mint ami-
kor valaki egy ismeretlen városban próbálja megteremteni a „helyérzetét” az 
egyéb helyek viszonylatában a mentális térképén. Mindez megmutatja, hogy a 
kognitív térképezés mennyire fontos eszköz lehet az elveszettségből fakadó való-
di szorongás leküzdésére, akár a leghétköznapibb, vagy éppen filozófiai vagy eg-
zisztencialista értelemben véve. A fogalom azonban más helyeken egy egyén fe-
letti, absztrakt vagy „objektív” tértermelésre utal a multinacionális, késő kapita-
lista világrendszerben, vagyis a kognitív térképezés projektjét nem lehet az egyén 
nézőpontjára korlátozni. Az elmélet komplexitása talán illeszkedik Jameson dia-
lektikus gondolati rendszeréhez, melyben a többrétegű vagy éppen szemben álló 
elemeket közös nevezőre hozzák bizonyos egységesítő vagy totalizáló erők (mint 
például a dialektika vagy a tőke). Jameson nem habozik együtt kezelni a különbö-
ző kritikai teóriákat vagy gyakorlatokat, melyek közül néhány jelentősen eltér az 
általa látszólag tovább vitt gondolatmenettől, csak hogy szintetizálva beépítse 
azokat a maga nagyobb lélegzetvételű filozófiai vagy kritikai elméletébe. Amely-
ben egyébként a hegeli Aufhebung saját jamesoni változatát láthatjuk, a folyama-
tot, ahol az eszme először megszűnik, megőrződik, megváltozik, majd „felemel-
kedik” – Jameson gyakorta veti el mások elméleteit, miközben megtartja azok 
velejét, dialektikusan előremozdítva ezzel saját pozícióját.

Mint ismeretes, a kognitív térképezést Jameson az 1984-es posztmodernről 
szóló esszében vezette be, az elméleten ugyanakkor már jóval korábban dolgozni 
kezdett. Ahogyan ebben a fejezetben is kifejtettem, a 20. századi elbeszéléselmélet 
és a regény elmélete impliciten, vagy olykor expliciten, de együtt jár a térképészet 
vagy a térbeliség koncepciójával. Auerbach tudós tanítványaként, valamint Lu-
kács és más kontinentális gondolkodók munkájának letéteményeseként a mimé-
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zissel, a „figurával”, a reprezentációval és a műfajjal kapcsolatos elgondolások-
nak Jameson feltétlenül hasznát vette a kognitív térképezés kidolgozásakor. 
A Lukács, Sartre, valamint Walter Benjamin, Ernst Bloch és Herbert Marcuse gon-
dolatait tárgyaló Marxism and Form (1971) már érint olyan szempontokat, melyek-
ben később a kognitív térképezés fogalmát ismerhetjük fel.

A Class and Allegory in Contemporary Mass Culture című 1977-es esszében (mely 
a mozival foglalkozó 1992-es könyvében, a Signatures of Visible-ben található), 
Jameson az 1975-ös Kánikulai délután (Dog Day Afternoon) című film ábrázolás-
technikáját vizsgálja, mely a partikuláris vagy helyhez kötött egyéni cselekedetei-
nek megörökítésénél jóval nagyobb lélegzetű, jelentőségteljesebb valóságrepre-
zentációt tesz lehetővé. Az egyének persze megjeleníthetik a társadalmi viszo-
nyok egy nagyobb egységét, legyenek azok pillanatnyi, különös vagy éppen 
mindennapi cselekvések – e film esetében ez egy sikertelen bankrablás –, de a 
bankrablók tevékenysége egyértelműen kisebb jelentőséggel bír, mint az a társa-
dalmi és térbeli környezet, melyben mindez lejátszódik, melyben a néző eltűnőd-
het a környékbeli élelmiszerbolt széthullóban levő világán, a középosztály köze-
gének szorongató pszeudo-stabilitásán vagy épp a multinacionális vállalati je-
lenlét baljós árnyain, mely eddig nem látott módon befolyásol mindent. Jameson 
ebben az írásában nem használja ugyan a kognitív térképezés kifejezését, de az 
„utószóban” kitér arra a speciális jelentésre, ahogyan ő érti e fogalmat.46 A termi-
nus először 1981-es nagy hatású, a politikai tudattalanról írt tanulmányában for-
dul elő expliciten, ahol is a fogalom a romantika és a realizmus összefüggéseinek 
elemzésekor tűnik fel. Mint Jameson írja, a realizmus „ilyen vagy olyan formá-
ban hagyományosan a marxista esztétika mint narratív diskurzus központi mo-
dellje, mely a mindennapi élet tapasztalatát egyesíti egy meglehetősen kognitív, 
térképészeti, vagy kvázi »tudományos« perspektívával.”47 Bár a szavakat itt vesz-
sző választja el, Jameson már arra utal, hogy a kognitív térképezésben, csakúgy 
mint az irodalmi kartográfiában, van valami a realizmusból és a romantikából; 
s ez egy beszédes kiindulópont ha figyelembe vesszük, hogy a térképészeti pro-
jekt formaalkotást és mimézist követel meg, amikor valós és elképzelt tereket 
igyekszünk megjeleníteni.

Bár ebben a fejezetben amellett érveltem, hogy az így értett irodalmi kar-
tográfia vagy irodalmi térképészet a világ megértésének alapvető eszköze, Jame-
son a posztmodern történeti sajátosságait emeli ki, vagy még inkább azt a pillana-
tot, amikor a multinacionális kapitalizmusban vagy a globalizációban nyomasz-
tóvá válik a téri dezorientáció és az új reprezentációs eszközök iránti igény. 
A posztmodern állapot rövid áttekintésének nyitányaként Jameson a legkülön-
félébb példákkal illusztrálja, hogy mennyire radikálisan különbözik kulturális 
helyzetünk a globalizáció korszakában az azt megelőző történelmi, társadalmi 

46 Fredric Jameson, Signatures of the Visible (London: Routledge, 1992), 54.
47 Jameson, The Political Unconscious, 104.
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formáktól, miközben azért kapcsolódnak is egymáshoz. Sőt, részben Raymond 
Williams elméletére építve a reziduális, a domináns és az emergens kulturális 
formákról (Marxism and Literature, 1977), Jameson a „domináns formával” azono-
sítja a posztmodernt – ám a posztmodern is merít a korábbi társadalmi szervező-
désekből, s tartalmazza persze a jövőbeliek csíráit is. Jameson ugyanakkor azt ál-
lítja, hogy a régebbi, realista vagy modernista esztétikai gyakorlatok már nem al-
kalmazhatók, nem illeszkednek a posztmodern állapotunkhoz, hiszen egy nem-
zetállam-központú világnézet már nem kínálhat „megnyugtató”, a jelenlegi glo-
bális hatalmi és pénzügyi viszonyokat megfelelően bemutató „térképet”, illetve 
hogy ki kell fejlesztenünk a kognitív térképezés esztétikáját, mely valamilyen 
módon szembeszállhat azzal az intenzív reprezentációs válsággal, melyet akkor 
tapasztalunk, amikor a világrendet igyekszünk megérteni. A problémához persze 
az is hozzátartozik, hogy a posztmodern állapot töredékességhez való vonzalma, 
ahogyan azt Lyotard (1984) és mások is feldolgozták, valójában a „rendszer” mint 
egység bármilyenfajta felfogásának szab gátat. Persze maga Jameson reflexiója is 
egyfajta modernista stratégiát követel, mivel egy elveszett totalitást céloz és jele-
nít meg a posztmodern lét fragmentált, változó elemei között. Az irodalmi kar-
tográfiának jelenleg ugyanilyen típusú válságokkal kell foglalkoznia.

Jameson kognitív térképezése két fő forrásból ered, az egyik nyilvánvalóan 
gyakorlatiasabb, a másik pedig elméletibb, persze az elmélet és a gyakorlat nem-
igen választható el egymástól. Az első modellt az amerikai várostervező Kevin 
Lynch városi tereket tanulmányozó művében, a The Image of the Cityben fedezhet-
jük fel (1960), míg a másik a francia filozófus, Louis Althusser híres esszéjéből, az 
Ideológia és ideologikus államapparátusokból származik.48 Ahogyan később Jameson 
fogalmaz, a kognitív feltérképezést „Althusser és Kevin Lynch szintéziseként” is 
jellemezhetjük.49

Az olyan fogalmaknak az urbanisztikába való bevezetésével, mint az elképzel-
hetőség / leképezhetőség (imageability) és az eligazodás (wayfinding), Lynch The 
Image of the Cityje azokra a módszerekre fókuszál, melyekkel a városi emberek 
vagy embercsoportok elképzelik és megteszik az útjaikat a maguk környezeté-
ben. Ez egy alapvetően fenomenológiai keret; egy pszichológiai szubjektumot fel-
tételez, aki nagyrészt vizuális referenciapontok alapján „térképezheti fel” a tájat, 
s találhatja meg benne a saját útjait. Illusztráció gyanánt Lynch három egészen 
különböző várost hasonlít egymással össze (Boston, Jersey City, Los Angeles) az 
alapján, ahogyan az emberek látják és leképezik azokat. Boston, a maga ismerős 
tájékozódási pontjaival, határaival és kerületeivel (mint például a prominens John 
Hancock épület, a határt jelentő Charles folyó vagy a jellegzetes belváros) egy 
olyan hely, ahol az ember könnyebben megalkothatja a mentális diagramját, s 
melyben viszonylag csekély elméleti nehézség árán mozoghat. Lynch empirikus 

48 Louis Althusser, „Ideológia és ideologikus államapparátusok”, in Testes könyv I., szerk. Kiss 
Attila Atilla, Kovács Sándor és Odorics Ferenc, 373–412 (Szeged: Ictus–JATE, 1996).

49 Jameson, A posztmodern, avagy a kései kapitalizmus kulturális logikája, 424.
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kutatása szerint ellentétben áll ezzel Jersey City, melyből hiányoznak a hagyomá-
nyos „irányjelzők” vagy a könnyedén „elképzelhető” helyek, s Lynch feltárja, 
hogy „egyik válaszadónak sem volt átfogó képe a saját városáról, melyben már 
sok éve élt. Térképeik gyakran töredékesek voltak hatalmas üres területekkel, s 
fókuszukban leggyakrabban a saját otthonaik apró térrészei álltak”.50 Mindez egy 
elidegenedett város képét mutatja, egy olyan városi teret, melyet nehéz térképen 
megjeleníteni, s melyben még nehezebb élni és eligazodni; olyan tér ez, melyet 
kvázi a zűrzavar jellemez, mely a Heidegger és Sartre által leírt egzisztenciális 
nyugtalansághoz hasonlítható. Los Angeles, mely majd Edward Soja jóval részle-
tesebb elemzésének is tárgya lesz a Postmodern Geographies (1989) és a Thirdspace 
(1996) című könyvek lapjain, egy egészen más alternatívát kínál Lynch számára. 
Ugyanakkor, mivel a várost láthatólag az autós forgalom számára tervezték (s az 
autók uralják is a tereket), Los Angeles kevesebb közvetlenül belakható területet 
is nyújt a lakóinak. A fenti városok közül Lynch vizsgálódása szerint Boston a 
leginkább „elképzelhető” vagy leképezhető, mely a legkevesebb kognitív ellenál-
lást fejti ki az egyén városi térben való eligazodásával szemben.

Lynch elemzése alapján Jameson a kognitív térképezés gyakorlati definícióját 
alapozza meg, mely „azt jelenti, hogy újra meg kell hódítani a térérzékelést, és 
meg vagy újra kell építeni egy jól megfigyelhető tárgyegyüttest, amelyet el lehet 
tárolni az emlékezetben, és amelyet az egyén újra és újra fel tud térképezni mobil, 
folyton változó útvonalai során”.51 Lynch munkája a városi tapasztalatra korláto-
zódik, Jamesont ugyanakkor e modell nacionális és globális terekre való kiterjesz-
tése is foglalkoztatja, amit a posztmodern állapot szempontjából jóval releván-
sabbnak tekint. Althusser ideológiaelmélete lehetővé teszi a jamesoni koncepció 
kiszélesítését a lynch-i individuális, útkereső „térképészek” városi nézőpontjától 
egészen a kognitív térképezés által megkövetelt globális megközelítésig. Althus-
ser definíciója szerint „az ideológia az egyének képzelt viszonyainak »bemutatá-
sa« létük valós feltételeihez”,52 s Jameson úgy gondolja, hogy elméleti síkon ez 
pontosan ugyanaz, mint ahogyan az egyén megpróbálja feltérképezni és bejárni a 
városokat a gyakorlatban. Amint már rámutattam, ez igen hasonlít a regénnyel és 
az általában vett narratívával kapcsolatos korai elképzelésekhez, melyeket Jame-
son A politikai tudattalanjában láthattunk, ahol is az ideológia althusseri fogalma, 
vagy még inkább a Pierre Machery és Etienne Balibar által elgondolt irodalmi 
szöveg fogalma magára az irodalom alapeszméjére utal: képzeletbeli „megoldá-
sok” a valóság problémáira.53 Ebből kifolyólag az, amit Jameson kognitív térképe-
zés alatt ért, az már az irodalmi kartográfia elgondolásának egy újabb esete.

Bár Jameson bizonyára hisz abban, hogy a kognitív térképezés a posztmodern 
és a kései kapitalizmus sajátosságaihoz illeszkedő stratégia, mégis olyan praxi-

50 Kevin Lynch, The Image of the City (Cambridge, MA: MIT Press, 1960), 29.
51 Jameson, A posztmodern, avagy a kései kapitalizmus kulturális logikája, 68.
52 Althusser, „Ideológia és ideologikus államapparátusok”, 396.
53 Jameson, The Political Unconscious, 53.
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sokról hoz történelmi példákat, melyek a korábbi idők kognitív térképezéséhez 
lehetnek hasonlatosak. Az általa „kartográfiai kitérőnek” nevezett részben elisme-
ri, hogy a lynchi értelemben vett elképzelhetőség és útkeresés vagy eligazodás 
valójában prekartografikus elképzelésnek tekinthető, és sokkal inkább az útiterv, 
mint a térkép típusú megközelítést képviseli (a negyedik fejezetben vissza fogok 
majd térni az útvonal és a térkép közötti különbségre). Míg a térképek átfogó né-
zetet követelnek meg, mely meghaladja az egyén perspektíváját, az útitervek 
olyan diagramok, „amelyek még mindig az utazó szubjektumközpontú vagy eg-
zisztenciális útja köré szerveződnek, és amelyeken megjelölnek különféle fontos 
jellegzetességeket”.54 Jameson Lynch „útkeresőinek” mentális képeit az antik ha-
józási térképekkel (portolán) veti össze, melyeket a kikötők megtalálására hasz-
náltak, ahol is „a part jellemzőit is feltüntetik a Földközi-tenger hajósainak, akik 
ritkán merészkednek ki a nyílt tengerre”.55 A későbbiekben, felszerelkezve immár 
az iránytű és a szextáns technikai vívmányaival, a kognitív térképezés egy sokkal 
komplexebb válfaja bukkant fel, minthogy az egyén és az univerzális vagy „ob-
jektív” körülmények közötti kapcsolat (mint például az ember csillagokhoz viszo-
nyított pozíciója) kiegészíthette és megváltoztathatta az egyedi, atomi, individuá-
lis tapasztalati tudást. Jameson úgy fogalmaz, hogy a „tágabb értelemben vett 
kognitív térképezéshez ezen túl az is szükséges, hogy a megtapasztalt adatokat (a 
szubjektum empirikus helyzetét) összehangoljuk a földrajzi totalitás meg nem élt, 
absztrakt fogalmaival”.56 Végezetül, ahogyan már az első fejezetben is tárgyaltam, 
az 1490-es földrajzi felfedezések és az azt követő Mercator-vetület révén „kiala-
kult a térképészetnek egy harmadik dimenziója is”, mely Jameson szerint egy új-
fajta reprezentációs krízist idézett elő, amelyet a szerző a gömb felület sík térké-
pen való ábrázolásának „feloldhatatlan (szinte heisenbergi) dilemmá[já]nak” ne-
vez.57 A „naiv”, „mimetikus” térképek tehát, melyek annyira „élethűen” próbál-
ják meg leképezni az adott területeket, amennyire csak lehetséges, nem igazán 
hasznavehetőek többé, s hamar világossá válik ezen a ponton, „hogy igazi térkép 
nem létezhet”.58 A Mercator-vetület, emlékeztet Jameson, szándékosan torzítja el 
a földrajzi tereket annak érdekében, hogy praktikusabb térképet hozzon létre, 
olyat, amely lehetővé teszi a tengerészek számára, hogy az egyenes vonalak révén 
könnyebben megállapíthassák az irányt, még ha ezzel bizonyos helyek mérete, 
például Grönlandé, groteszk módon túlméreteződik is. Jameson szerint a térkép-
készítés történetében ez a mozzanat volt a vízválasztó, mivel a megvalósíthatat-
lan és többé nemkívánatos „tökéletesen mimetikus” térképek helyét jobb és sok-
kal hasznosabb térképek vehették át, melyek, tehetjük hozzá, szándékosan figura-
tívak és metaforikusak.

54 Jameson, A posztmodern, avagy a kései kapitalizmus kulturális logikája, 69.
55 Uo.
56 Uo.
57 Uo., 70.
58 Uo.
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A kartográfia irányába tett jamesoni kitérő azzal a praktikus kérdéssel zárul, 
hogy miként alkalmazhatjuk ezeket a speciális geográfiai és kartográfiai kérdése-
ket a társadalmi tér fogalmaira, például arra fókuszálva, „ahogyan mindannyian 
szükségszerűen szintén elkészítjük a magunk kognitív térképét a helyi, országos 
és nemzetközi osztályvalóságokhoz fűződő egyéni társadalmi viszonyainkról”.59 
Sőt, ahogyan a későbbiekben is megjegyzi, a kognitív térképezés nem más, mint 
egy új típusú „»osztálytudat« szinonimája”, mely „módosította az elemzést an-
nak az új térbeliségnek az irányába, amely hozzátartozik a posztmodernhez”.60 
Ugyanakkor ha egy reprezentálhatatlan nemzetközi társadalmi osztály megjele-
nítése, vagy ahogyan Jameson modellje is megvilágítja, az ember másokhoz való 
helyzetének meghatározása a cél egy óriási, látszólag megjeleníthetetlen társadal-
mi térben, a kartográfiai projekt megléte elengedhetetlen. Jamesonnak ennélfogva 
Althusser ideológiakoncepciójával kapcsolatban Jacques Lacan (1901–1981) alap-
vető pszichoanalitikus elmélete felé is ki kell tekintenie, mely Althusserre is inspi-
rálóan hatott. Míg ideológiaelméletébe Althusser az „imaginárius” és a „Valós” 
lacani fogalmakat érti bele impliciten (mint képzeletbeli „megoldások” a valóság 
problémáira), Jameson szerint a kognitív térképészet szempontjából a harmadik 
lacani elem, a „szimbolikus” lesz a lényegbevágó. Az imaginárius a „tükörstádi-
umban” tűnik fel Lacannál, melyben a gyermeknek egy látszólagosan koherens 
képe lesz önmagáról. Althussernél ez a „hamis tudathoz” kapcsolódik, melyet 
Marx is elemzett A német ideológiában (1846), bár Althussernél egy kognitív folya-
matot jelent; az ideológia tehát egy olyan módszer, amellyel az ember koherens 
entitásként foghatja fel önmagát és a világot.  A szimbolikus rend, mely Lacannál 
a fallosz „törvénye” lenne, Althussernél az „ideologikus államapparátus” beveze-
tése. Lacan számára a „Valós” reprezentálhatatlan, Althussernél viszont magában 
foglalja az előállított kép valós viszonyait. Jamesonhoz visszakanyarodva tehát 
mind a lacani, mind az althusseri értelemben vett szimbolikus rend a nyelv vagy 
a „betű” beavatkozását jelöli, vagyis ez szintén egy irodalomhoz kapcsolható di-
menzió, s Jameson kognitív térképezéselmélete szintén az irodalmi kartográfia 
egy formájának tekinthető. Sőt, ahogyan Jameson számos helyen utal is rá, a nar-
ratíva már önmagában egyfajta kognitív térképezés – s a modern, s különösen a 
jelenlegi posztmodern állapottal társítható reprezentációs válság kihívás elé állítja 
mind az elbeszélések, mind a térképészet hatékonyságát és célkitűzéseit.

59 Uo.
60 Uo., 427.
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Narratíva és társadalmi tér

A térképkészítés történetének e rövid vázlatát Jameson a különböző történel-
mi tértermelések elemzéseivel egészíti ki, figyelemmel kísérve Henri Lefebvre 
munkáját, akinek az elgondolásait a negyedik fejezetben tárgyaljuk majd. Jame-
son a különféle történelmi térszervezéseket a kapitalizmus különféle fokozatai-
hoz kapcsolja, ahogyan azokat Ernst Mendel (1923–1995) közgazdász is elkülöní-
ti egymástól nagyhatású Late Capitalism (1975) című könyvében. Jameson a térrep-
rezentáció történetétől a történelmi tértermeléshez jut el, és a kapitalista fejlődés 
Mendel által meghatározott három típusára fókuszál: a piaci kapitalizmusra, a 
monopolkapitalizmusra vagy az imperializmus korára, valamint a multinacioná-
lis vagy késő kapitalizmusra, melyet Jameson egyaránt a posztmodernnel és a 
globalizációval társít. Úgy fogalmaz: „a tőke három történelmi korszaka mind 
létrehozott egyfajta rá jellemző teret, noha a kapitalista térnek ez a három szaka-
sza nyilvánvalóan alapvetőbb kapcsolatban áll egymással, mint más termelési 
módok terei”.61 A narratíva, mely a tapasztalat kifejezésének és a valóság repre-
zentációjának eszköze, ezekre az eltérő térbeli szervezettségekre hat és reflektál.

Jameson szerint a piaci kapitalizmus tere egy jól szervezett város karteziánus 
hálózata, mely a világ széles értelemben vett szekularizációjának, megmérésének, 
szabályozásának felvilágosodásbeli projektjéhez kapcsolódik. Az ezzel korreláló 
domináns esztétikai forma a realizmus, valamint az ehhez a történeti térhez tár-
suló feltörekvő modern regény. Sőt, Lukács elemzéséhez hasonlóan, miszerint a 
regény a „transzcendentális hontalanság” megjelenése, Jameson is megemlíti a 
Don Quijotét ebben a kontextusban. A jelentésszervezés korábbi formái elenyész-
nek, sőt, a geometrikus tér absztrakcióivá, az abból való kiábrándulássá reduká-
lódnak, de legalább egy viszonylag „letérképezhető” társadalmi terrénumot al-
kotnak. A realizmus meg tudja teremteni a hely és a térbeli viszonyok érzetét, 
még ha narratív vagy esztétikai módszerek révén elő is kell írnia a formaadás 
vagy értelemgenerálás paramétereit.

Később, a monopolkapitalizmus és az imperializmus felvirágzásával, főként a 
19. és a 20. század fordulóján egy nemzetiből már nemzetközivé lett újabb tértí-
pus tűnt fel. Ahogyan azt a következő fejezetben is vizsgálni fogom, az ebben az 
időszakban keletkezett művek a térbeli tervezés egy másik szintjét kívánták meg, 
mivel a mindennapi élet történései nem igazán voltak alkalmasak arra, hogy meg-
értessék azokat a struktúrákat, melyek lehetővé tették, vagy (filozófiai értelem-
ben) előfeltételezték ezeket az új tapasztalatokat. Mivel a figuráció vagy formaal-
kotás problémája egyre sürgetőbbé vált, a modernizmushoz kapcsolható techni-
kák (mint például a tudatfolyam, a montázs és a térbeli forma) a reprezentációs 
válság leküzdési kísérleteinek tekinthetők. Jameson megfogalmazása szerint

61 Uo., 419.
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e ponton az individuális szubjektum fenomenológiai tapasztalata – ami ha-
gyományosan a műalkotás legfontosabb nyersanyaga – csak a társadalmi világ 
egy apró szegletére korlátozódik, egy rögzített kamerás felvétel lesz London 
vagy a vidék vagy bármi más egy bizonyos részéről. Ennek a tapasztalatnak az 
igazsága azonban már nem egyeztethető össze azzal a hellyel, amelyben érzé-
keljük. A korlátozott mindennapi londoni tapasztalat igazsága inkább Indiá-
ban, Jamaicában vagy Hongkongban keresendő; kapcsolódik a Brit Birodalom 
egész gyarmati rendszeréhez, amely meghatározza az egyének szubjektív élet-
minőségét. Ugyanakkor ezek a strukturális koordináták ma már nem érzékel-
hetők a közvetlen élettapasztalatokban, és a legtöbb ember általában nem is 
képes fogalmat alkotni róluk.62

A paradoxon tehát az, hogy a tapasztalat többé nem lehet egyszerre autentikus 
és igaz, hiszen az egyén élményeinek materiális alapja nem érthető meg közvetle-
nül; s hasonlóan, azok a minták, melyek révén az ember megbizonyosodik az 
„igazságról”, kívül esnek az egyéni tapasztalaton. Jameson számára a modern 
szövegek forradalmi nyelvi és stiláris újításai kísérletek „a kör négyszögesítésére, 
valamint új és bonyolult formális stratégiák kidolgozására ennek a dilemmának a 
leküzdéséhez”.63

A nacionális tértől a késő kapitalizmus posztmodern vagy globális teréhez ve-
zető „kvantumugrást” már nehezebb megragadni, de részben azon alapul, hogy 
a nacionális tér, s annak Benedict Anderson nevezetes nemzetdefiníciója szerinti 
„elképzelt közössége” (1991) képtelen fenntartani az akadálytalan tőkeáramlást 
az olyan helyek irányába, melyekről korábban még csak nem is álmodott. Jame-
son nem pontos, de azt sugallja, hogy csak árnyalatnyi a különbség a kettő között: 
„Ha ez igaz az imperializmus korára, akkor még igazabbnak kell lennie saját ko-
runkban”.64 Ugyanakkor a nagy gyarmati birodalmak letűnésével, vagy legalább-
is a bennük levő közvetlen politikai ellenőrzés legszembeszökőbb formáiban az 
állam bizonyos fajta elsorvadása lehetőséget adott a tőkével teljesen átitatott glo-
bális vagy multinacionális térnek. Részben ezzel kapcsolatos David Harvey 
„téridő-sűrűsödés” fogalma is,65 mely a posztmodern és a késő kapitalizmus új 
technológiáihoz kapcsolódik. A határok szinte azonnali, keresztbe-kasul történő 
átszelése, mely a pénzügy és a kommunikáció jól láthatóan egyre szélesebb lehe-
tőségein alapul, igazán kényelmetlen térérzetet keltenek a világban.

A tőke korábbi történelmi korszakaihoz képest a posztmodern térrendezés 
egy sokkal nagyobb szabású távolságzsugorítást és tértelítettséget von maga 
után, ám a dezorientációérzet, és a minden eddiginél komplexebb terekből, vala-

62 Uo., 420.
63 Uo.
64 Uo., 422.
65 David Harvey, „A tér-idő sűrűsödés és a posztmodern állapot”, ford. Vargha Zsuzsanna, Café 

Bábel 52 (2006): 91–104.
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mint a letérképezésük nehézségeiből eredő szorongás korábban is megjelent. A 
„kognitív térképezést” Jameson összegzése szerint egy „modernistább stratégiá-
nak” tekinthetjük,66 mely egyértelműen épít Auerbach figuraelméletének bizo-
nyos elemeire, Lukács totalitásgondolatára, és Sartre egzisztencializmusára. Ja-
meson művéhez, a The Geopolitical Aesthetichez írt előszavában Colin MacGabe 
úgy fogalmaz, hogy a „kognitív térképezés” koncepciója megoldja Jameson kul-
túraelméletének problémáját: „Amire Jamesonnak szüksége van, az az olyan me-
chanizmusok számba vétele, amelyek az egyéni képzelőerőt és a társadalmi szer-
vezettséget közvetítik”,67 ezért a kognitív térképezés „a politikai tudattalanból 
hiányzó lélektan, a posztmodern történelmi analízisének politikai éle, valamint 
Jameson vállalkozásának módszertani igazolása”.68 A kognitív térképezés sajátos 
használata védelmében Jameson úgy érvel, hogy „az elképzelésnek, legalábbis az 
én szememben, megvan az az előnye, hogy konkrét tartalmakkal rendelkezik (im-
perializmus, világrendszer, szubalternitás, gyarmatosítás, hegemónia), miközben 
egy új típusú formális elemzésprogramot is szükségszerűen magában foglal (hi-
szen a meghatározás a reprezentáció dilemmája köré összpontosul)”.69 A globali-
záció korszakában, ha nem előbb, számos írót és filmkészítőt „ösztönzött arra a 
művészet, hogy új, »geotopikus« térképészetet hívjon életre”.70

Az így létrejövő irodalmi kartográfiák az elbeszélések térbeliségén alapuló olva-
sási és interpretációs módszertanért kiáltanak. A következő fejezetben éppen azo-
kat a lehetőségeket és törekvéseket vizsgálom majd, melyek révén az irodalomkri-
tikusok értelmezni próbálják az ilyesfajta narratív térképeket és az irodalom tereit. 
Ahabhoz hasonlóan, aki atlaszában a fehér bálna után kutatott, térképolvasás köz-
ben olykor mi magunk is újraírt, átrajzolt terekben találhatjuk magunkat.

(Tally, Robert. „Literary Cartography”. In Tally, Robert, Spatiality, 44–78. 
London–New York: Routledge, 2013.)
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