
KRITIKA242

nek szerepét a költeményben” – 138.) paronomáziás előfordulásait kapcsolva össze a je-
lentésalakulással: „A [kéj] hangzócsoport ritmikus ismétlődése, sorról sorra, mintegy 
belső rímként való visszatérése ezt az érzéki örömöt a jelölők »megbonthatatlan 
rendjére«, a szövegre viszi át. Ezt a gyönyört az olvasó »fogja ki« és éli át. Ez a kéj: a szö-
veg öröme.” (135.) Egy másik kiemelkedő pontja az értekezésnek az, amikor a Magány 
olvasásakor paronomáziás funkcióban, difónokként/digrammákként vizsgálja az én 
és te szavakat, illetve hang- és betűkapcsolatokat (106.), érintkezésbe léptetve egymás-
sal a szöveg hangzórétegére és szubjektív konstrukciójára vonatkozó megfi gyeléseket.

A könyv olyan fogalmak másképp értéséhez is hatékonyan hozzájárul, mint például 
a tájleíró költészet – a Ritkás erdő alatt című vers értelmezésében jutunk arra a belá-
tásra, hogy a szöveg képszerűséget a vers auditív medialitása alapozza meg. A nagyon 
körültekintő, összetett olvasatban számomra csak az volt kérdéses, hogy a fénykép-
szerűség mennyire releváns a vers esetében, mert míg a szöveg képszerűségéről nyilván-
valóan lehet beszélni, a fotografi kusság mint működőképes interpretáns legalábbis 
kétséges. A Barthes-idézet itt inkább csak fölszínes párhuzamként állt elő, hiszen épp 
az a lényeg, hogy a fénykép esetében az „Ez volt.” nem mondódik ki (szemben a József 
Attila-verssel), hanem hatásként áll elő. (Érdekes, hogy a 37. oldali érvvezetés ösz-
szességében is mintha a fényképjelleg ellenében hatna.) Osztroluczky könyve nagyon 
magabiztosan hasznosítja és sajátítja át a legtöbb teorémát (a dekonstrukciós szem-
lélet integrálásán át Bergson bölcseletéig), jómagam egyedül a freudi (és még inkább 
a lacani) koncepciókkal történő dialógusba lépésekkor bizonytalanodtam picit el, azzal 
együtt, hogy nagyon érdekfeszítő például a Háló című vers álomtextusként történő 
olvasása.

A modern magyar líra kutatója számára kétségkívül a legnagyobb és leginkább 
méltó kihívást József Attila költészete jelenti – aligha képzelhető el szebb, komolyabb 
feladat, mint párbeszédbe lépni az ő verseivel. A megkérdőjelezhetetlen szakmai 
felkészültségen és a recepció alapos ismeretén túl minden bizonnyal különleges köl-
tészeti érzékenységre (szemre és fülre) is szükség van ahhoz, hogy igazán értő in-
terpretátora legyen valaki a költő szövegeinek. Osztroluczky Sarolta nyilvánvalóan 
bír a fölsorolt erényekkel, a „Veszem a szót…”. A „keletkező szó” poétikája József Attila 
költészetében című nagyszabású tanulmány pedig izgalmas szakmai kalandot kínál, 
nem pusztán gyarapítva, de felvillanyozó módon gazdagítva is a József Attila-fi lológiát, 
hozzájárulva a költő kimeríthetetlen életművének mélyebb megértéséhez.

(Ráció, Budapest, 2014.)

PIRGER ORSOLYA

Regéczi Ildikó: Térképzetek az orosz 
irodalomban. Klasszikus és kortárs 
szövegek térpoétikai megközelítése

Az irodalom térpoétikai megközelítése nem újdonság az irodalomtörténészek köré-
ben, az orosz irodalomról való gondolkodásnak pedig egyenesen az egyik meghatározó 
problémája. Az irodalmi művekben megfi gyelhető térképzetek vizsgálata Bahtyintól 
Lotmanon át a kortárs elemzőkig termékeny szempontnak bizonyult. Az újabb nem-
zetközi irodalomtudományban egyaránt találhatunk példát olyan művekre, amelyek 
egy-egy szerző munkásságát elemzik térpoétikai szempontból, és olyanokra, ame-
lyek több szerző műveiben vizsgálnak valamely jellemző térpoétikai jelenséget.

Regéczi Ildikó Csehov-tanulmányai, valamint a Csehov művei és a fi lozófi a kapcso-
latát bemutató könyve1 számos új belátással gyarapította a hazai irodalomkutatást, 
s kétségtelenül sok értékes új eredményt tartalmaz jelen könyve is, habár a téma feldol-
gozása a magyar kutatásban sem ismeretlen. A kötetté szerkesztett tanulmányok ko-
rábban önálló írásokként jelentek meg, s így a tér problematikájának középpontba 
állításával készült műelemzések nem korlátozódnak egy meghatározott korszakra vagy 
szerzőre: a tárgyalt szerzők és művek sora a 19. század elejétől egészen a legfrissebb 
kortárs irodalomig, Lermontovtól Ulickajáig terjed. A tanulmányokat tematikusan 
a térpoétikai kérdéskör köti össze, amiből végül sok szempontú, árnyalt értelmezés 
rajzolódik ki. A jelen kötet azt is bizonyítja, hogy a 20. századi szövegeket sem lehet 
a 19. századi orosz irodalom nélkül elemezni: Viktor Jerofejev regényeiben éppúgy 
kimutathatók intertextuális kapcsolatok az előző század irodalmával, mint Ljudmila 
Ulickajáéban. Ezáltal nemcsak a szövegek egymással való igen szoros kapcsolata kör-
vonalazódik, de a kötetből az is világossá válik, hogy a bevezetőben vázolt térszemlélet 
az orosz kultúrában olyan mélyen gyökerező jelenség, mely szinte változatlan formá-
ban jelenik meg úgy a 19. század elején, mint a kortárs irodalomban.

A bevezető fejezet (Térbeliség és az orosz gondolkodás) roppant lényegre törően, mégis 
árnyaltan tekinti át és foglalja össze azokat a fontosabb szempontokat, melyek megha-
tározzák a tér gondolkodásba ágyazódását, abban való leképeződését, kulturális, iro-
dalmi és antropológiai vonatkozásait. A szerző következetesen számba veszi az orosz 
irodalom jellegzetes térképzeteit, specifi kus jelenségeit (például a pétervári szöveg), 
és az ehhez tartozó szakirodalmat is. E bevezető remekül mutatja be azt az orosz gon-
dolkodásra jellemző tér-ember kapcsolatot, amelynek ismerete feltétele az irodalmi 
gondolkodás és az irodalomban használt motívumok megértésének, s így elengedhe-
tetlen a később elemzett művek befogadásában is. Ahogy Regéczi fogalmaz: „Elsőd-

1 Regéczi Ildikó, Csehov és a korai egzisztenciabölcselet, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2000.
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legesen az orosz gondolkodástörténet oldaláról közeledek témámhoz, hogy szemlél-
tessem azt a már a 19. századi írásokban testet öltő gondolatot, mely szerint a reális 
geográfi ától nem független az individuum tapasztalati horizontja és viszont, az indi-
viduum is alakítja, sőt szimbolikus jelentéssel tölti meg a teret.” (10.)

Az Oroszországról – és talán mondható, hogy magáról az oroszságról – való gondol-
kodás hagyományosan kétpólusú: Oroszország Európa és Ázsia, Nyugat és Kelet ha-
tárán lévő helyzete kettős tudatot és pozíciót jelent. A két pólus bizonyos jellemzőivel 
felruházott és mindkettőtől épp ezért különböző jelleg nemcsak földrajzi értelemben 
jelentős, de az oroszság, az orosz karakter és identitás meghatározó jellemvonása is. 
Hasonlóképp város és vidék oppozíciója, vagy épp Pétervár mint a nyugati, európai 
főváros és Moszkva mint az ősi, igazi orosz város szembeállítása is tekintélyes múltra 
tekint vissza mind az orosz közbeszédben, mind az irodalomban. Ahogy Regéczi is 
rámutat, az ellentétpárok tagjai kontextustól függően más-más jelentést hordozhat-
nak, és az oroszországi eszmetörténetben, kultúrában és gondolkodásban az oroszság-
ról alkotott kép, az oroszság pozicionálása sem egységes.

Az orosz föld és az orosz nép karaktere elválaszthatatlanul összekapcsolódik: 
„Az orosz föld végtelen térségei mintegy predesztinálják az orosz gondolkodást a tér 
fi zikai valósága és a térviszonylatok nyelvén történő művészi kifejezés tanulmányo-
zására […]. A végtelen síkság, a sztepp, a szakadék, az erdő, a tenger, a folyó olyan 
térbeli képződmények, amelyek az orosz kultúra egészében megfi gyelhetőn kitünte-
tett szerephez jutnak.” (11.) Regéczi a földrajzi helyzetből eredő jellegzetességek mel-
lett kiemeli a későbbi elemzésekben fontos szerephez jutó metaforikus/mitopoé ti kus 
tereket (Pétervár, udvarház), foglalkozik a mentális tér és a művészi tér fogalmával, 
valamint az utazás toposzával, illetve a helyváltoztatás és a lelki mozgás összefüggésé-
vel. A szerző meggyőzően bizonyítja, hogy az irodalom nemcsak leképezi a térbeli-
ségről kialakult különböző koncepciókat, a térről való sajátos gondolkodást, hanem 
maga is részt vesz a térképzetek formálódásában, és a tér metaforái elválaszthatat-
lanul összekapcsolódnak az irodalmi lélekábrázolással is.

Az elméleti fejtegetéseket tartalmazó bevezető fejezet után a kötet második részé-
ben műelemzéseket olvashatunk. A választott művek az orosz irodalomban járatos 
olvasóban olyan térproblémákat idéznek fel, amelyek az irodalomtörténeti elemzések 
elmaradhatatlan részét képezik. Gogolnál ezt egyrészt a pétervári szöveg, másrészt 
a megelevenedő portré és a művész, a való világ kapcsolata hozza felszínre. Az Álarcos-
bál a pétervári szövegekre jellemző hamisság, látszat dominanciájára épít, míg az Ob lo-
mov Oblomovka, a hermetikusan zárt, otthonos, ám statikus hely és a külvilág kont-
rasztjára. Csehov elbeszéléseiben és drámáiban gyakori elem a jelen (helyszínének) 
sivársága és a vágyott másik hely ellentéte, valamint az út és a lelki mozgás párhuzama, 
de közismert az úton levés és a vonatút, az utazás mint a lelki történések metaforája, 
például Venyegyikt Jerofejev regényében. Az említett terekhez az irodalmi tudat 
sajátos képzeteket társít: a pétervári szövegekként emlegetett korpuszban Pétervár 
mint egyedi tulajdonságokkal rendelkező világ, mint különös látszatváros jelenik meg, 
ahol a tündöklés csak maszk, mely eltakarja a világ valódi jellegét. Regéczi kötete azon-
ban nem ezeket az általános megállapításokat veszi sorra: elemzései elmélyítik az értel-

mezést, bemutatják, hogy a térmetaforákhoz, toposzokhoz milyen további jelentés-
rétegek kapcsolódhatnak, s nem egy esetben új perspektívába helyezik az irodalom-
történetben már számon tartott térproblémákat. Ezen túlmenően az irodalom és 
a kulturális jelenségek közötti sokrétű kölcsönhatást is körültekintően mutatja be.

A kötet két tanulmánya foglalkozik a pétervári tér problematikájával: Pétervár 
illuzórikus világa a színpadi illúzió terében. Lermontov: „Álarcosbál” és A pétervári tér 
és a szövegtér játéka Gogol „Az arckép” című elbeszélésében. Lermontov drámájában 
Péter vár a tettetés, a hamisság tereként mutatkozik meg, s ennek tökéletes metaforája 
a címben szereplő álarcosbál. A tanulmány érdekessége, hogy Regéczi a darab Me-
jerhold általi színrevitelét is bevonja az elemzésbe: meglátása szerint az előadás során 
olyan dimenzió jelenik meg, amely „a dráma szövegének inherens, jelentéssel teli tér-
aspektusait tárja fel” (66.), s hozzájárul a dráma pétervári szövegként való interpretá-
ciójához. Az előadás, a színpad és a díszletek nemcsak megidézik Pétervár világát, de 
„Mejerhold értelmezésében […] Pétervár – mint Dosztovejszkij műveiben is – a démoni 
erőkkel folytatott harc metafi zikai színtere, az ördögi álarcot öltött világ megtestesí-
tője.” (84.) Gogolnál ellenben nemcsak a város, de a megidézett pétervári helyszínek is 
sajátos jelentéssel bírnak. Így Kolomna és a Vasziljevszkij-sziget a perifériát jelképezi, 
s ez „a periféria a pétervári szövegvilágban nyilvánvaló módon a különös, fantaszti-
kus történések helye is”. (98.) Ezzel szemben az elbeszélés főhősének későbbi lakhelye, 
a Nyevszkij Proszpekt „a műviséget, dekorativitást testesíti meg a pétervári szöveg-
világban, és egyben kifejezője lesz Csartkov másnak mutatkozásának, álarcot öltésé-
nek”. (101.) Ugyanakkor a portré tere is konstitutív szerepet kap: a képen megörökített 
uzsorás, a festmény átlépi saját határát, és a festő, Csartkov valóságával keveredve 
bontakozik ki a cselekmény. A mű alkotásfi lozófi ai kérdéseket hoz felszínre: a hamis 
ragyogású pétervári tér egybecseng a hamis ígéretekkel kecsegtető portréval (Csartkov 
a vagyont, az erőfeszítés és egyben lélek nélküli alkotást cseréli fel a valódi művészet-
tel), s ezt, ahogy Regéczi rámutat, még egy térmetafora, az elbeszélés végén szereplő 
Pétervár–Róma-szembeállítás is aláhúzza.

Egy és ugyanazon tér többféle értelmezési lehetőségét, a szereplők karakteréhez, 
létkérdéseihez való viszonyát teszi vizsgálat tárgyává az Oblomov-fejezet és a Három 
nővér-tanulmány. Előbbi írásban Regéczi elsősorban az Oblomov álmában megjelenő, 
Oblomovkával kapcsolatos térmetaforák jelentését tárja fel. Az álombeli tér (és Oblo-
movka) kettős arculatú: a zártság jelölheti a mozdulatlanságot és passzivitást, ugyan-
akkor a meghittség, bensőségesség tereként is értelmezhető. Az ott, azaz a külvilág 
kaotikus, sötét, félelmetes idegenségével áll szemben az otthon archaikus, mitikus 
képzeteket asszociáló idillje. Az Oblomovban, ahogy a Három nővérben is, a tér értel-
mezése nemcsak létkérdésekkel állítható párhuzamba, de az én és a másik meghatáro-
zásában is döntő szerepet játszik. A Csehov-dráma elemzésében (Térképzetek Csehov 
„Három nővér” című drámájában) a ház, az otthon és a különböző Moszkva-képzetek 
kapcsán „a szereplők térbeli orientációja és lelki-ideológiai útkeresése közti kapcsolat 
jelenti elsődlegesen a vizsgálat tárgyát” (70.), míg Ljudmila Ulickaja Médea gyermekei 
és Kukockij esetei című regényeiben az útkeresés mitikus, olykor transzcendentális 
alapot és dimenziót nyer.
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Az identitáskeresés, önmeghatározás összekapcsolódása az utazással-helyváltoz-
tatással alapvető fontosságú Viktor Jerofejev és Venyegyikt Jerofejev regényeinek elem-
zésében is, ám mindez kiegészül az intertextualitás, az irodalmi hagyománnyal való 
játék, a nyelvi és narratív jellegzetességek posztmodern keretben való értelmezésével. 
A jó Sztálinban Regéczi többek között azt vizsgálja, hogy „az egyfajta erkölcsi felelősség-
vállalást is megjelenítő narratív identitás mennyiben egyeztethető össze a moralizálást 
retorikailag elutasító közlésmóddal, valamint hogy a biografi kus tapasztalat megfogal-
mazásában milyen az utazás motívuma milyen szerepet játszik”. (169.) A regényben 
szerző és narrátor, valóság és fi kció, fi kció és önéletírás egyébként sem probléma nélküli 
határainak teljes összemosódása fi gyelhető meg, miközben a szovjet hatalomhoz és 
a párizsi létmódhoz való kettős kötődés kettősséget szül a személyiségben is – a tér 
problémája a hős identitáskeresését is meghatározza. A Moszkva-Petuski elemzésekor 
tovább bővül a perspektíva: Regéczi egyrészt rámutat a főhős sorsának és Miskin her-
ceg allegorikus utazásának párhuzamára, ugyanakkor a szent őrült otthontalansá-
gának, állandó úton levésének, metafi zikai útkeresésének témája mellett ráirányítja 
a fi gyelmet a szöveg műfaji hagyományokhoz való ironikus viszonyára és a nyelvi já-
tékra is: „az eltérő irodalmi hagyományokkal folytatott párbeszéd kibontakozása, az 
utazás közönségének összetettsége pedig a szubkulturális közeg bevonására, többszintű 
nyelvi játékra, a nyelvi rétegek, gondolkodásmódok sokszínűségének felmutatására 
teremt lehetőséget.” (71.)

Regéczi Ildikó könyve kettős érdemmel bír: az első résznek köszönhetően az olvasó 
képet kap a térpoétika orosz irodalomban és irodalomkutatásban való megjelenéséről, 
míg a következő fejezetek elemzései az orosz irodalomtörténet kanonizált műveit 
értelmezik új szempontokat alkalmazva. Ennek során a térpoétikai szempont érvénye-
sítésével a szerző elmélyíti, illetve árnyalja a művek eddigi interpretációit. Az egyes 
fejezeteket együtt olvasva világossá válik az is, hogy az orosz irodalom egésze egy ösz-
szefüggő korpusz, s az egyes műveknek az intertextuális összefüggéseket is szem előtt 
tartó elemzése az irodalom terében tett utazássá válik.

(Kalligram, Pozsony, 2015.)

JABLONCZAY TÍMEA

Erik Tonning: Modernism 
and Christianity

Mihai I. Spariosu: Modernism and Exile

Az utóbbi években, évtizedben tanúi lehetünk annak a diszciplináris változásnak, 
mely az irodalomtudomány szűken vett határainak, keretfeltételeinek kitágítását más 
tudományterületek értelmezési tartományának bevonásával végzi el. A „poszt-poszt-
modern”-ben lejátszódó kulturális fordulat következményeivel való számvetés érvénye-
sül Roger Griffi  n, az Oxford Brookes University Modern Történelem és Politikaelmé-
let professzorának Modernism and… címet viselő sorozattervének koncepciója mögött 
is. A sorozat ugyanis azoknak a kutatásoknak az irányelveire épül, melyek a művészeti 
innovációk újraértelmezésére vonatkozó esztétikai alapú vizsgálataikat társadalmi 
vagy politikatörténeti diszkussziók beemelésével alapozzák meg, és ezzel új tárgyterü-
leteket kialakítására is lehetőség nyílik.

Az újabb kötetekkel folyamatosan bővülő vállalkozás nem kisebb célt tűzött ki maga 
elé, mint hogy a modernizmus fogalomhasználatában bekövetkező paradigmaváltást 
segítse elő. Griffi  n a modernizmus konceptuális ernyője alá tartozó jól ismert, bevett 
fogalmak formáló újraértését tartja szükségesnek, mely munka elvégzéséhez a hagyo-
mányos historiográfi át háttérbe szorító transzdiszciplináris perspektívát alkalmazó 
módszertan bevezetését indítványozta. Azonban nem csupán a vállalt koncepció he-
lyezi új alapokra a kutatás módszertanát, de a modernizmus mellé kapcsolt kutatási 
mező – a totalitarianizmustól a japán kultúráig vagy a liminalitásig – magát a kulcs-
fogalom tartalmait (modernizmust) alakíthatja át heurisztikusan. A sorozat kon-
cepciójának természetesen léteznek előfutárai, Marshall Berman könyvétől Emilio 
Gentile munkájáig több kiadványra hivatkozhatunk,1 mégis közvetlen előzménynek 
és a további vizsgálatok kiindulópontjának maga a sorozatszerkesztő, Roger Griffi  n 
Modernism and Fascism című könyvének argumentációja tekinthető.2

Griffi  n számára alapvető, hogy a modernitás és modernizmus összefüggéseit vizs-
gálva túl kell lépni az esztétikai modernség (modernizmus) szűk tartományán. Tézi-
sében abból indul ki, hogy a nyugati modernitás 19. század végével beálló krízisére, 
az anómiára, az irányvesztettségre, a közös normák meggyengülésére számos reakció 
érkezik, melyet modernizmusként tartunk számon. A modernitás válságára adott 
válasz ugyanis nemcsak a progresszióban, a dekadenciában, a „magas kultúra” eszmé-
jét manifesztáló esztétikai modernségben öltött testet, hanem előhívta a kulturális, 

1 Marshall Berman, All Th at Is Solid Melts Into Air. Th e Experience of Modernity, Simon and Schuster, 
New York, 1982.; Emilio Gentile, Th e Struggle for Modernity, Praeger, Westport, 2003.

2 Roger Griffin, Modernism and Fascism. Th e Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler, Palgrave 
Macmillan, Basingstoke, 2007.




