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célját viszont talán eléri: vitát indít, párbeszédre késztet, bár nehéz elképzelni, hogy 
ezzel a nyelvezettel „az óvoda és általános iskola által közvetített Weöres-képen” 
változtatna, de a Weöres-kutatók bizonyára felkapják a fejüket az ehhez hasonló ál-
lításokra: „Weöres Sándor költészete összetettségének mibenlétét igyekszem meg-
világítani, s ez a művelet egyelőre minden szöveg mint lepel redőzöttségéig, a redők 
vetődésében rejlő kockázatig vezetett. A szöveg valamely pontján a káoszba ér, rendje 
tehát kiszámíthatatlanul fölborulhat. Weöres költészetének redőit az érzékletkeve-
rés, költői nyelvének működésmódjában és minőségileg is vegyes retorikája veti.” (92.)

(Helikon, Budapest, 2013.)

MESTYÁN ÁDÁM

Carrie J. Preston, Modernism’s Mythic 
Pose. Gender, Genre, Solo Performance

Az attitűdök vagy beállítások és az élőképek (vagyis szobrokat, festményeket illetve 
elképzelt helyzeteket utánzó élő emberalakok), az iskolai és az erotikus-vásári pó-
zo lás valamint a meztelenség feltalálása új megközelítéseket kínál az intézménye-
sült műfaji elbeszélések átgondolására. A 19. századi pózkultúra iránt egyre nagyobb 
a tudományos érdeklődés az Egyesült Államokban, Németországban és Franciaor-
szágban. Általában a modern tánc, a színház, a fi lm, a fotó és a performanszművészet, 
új, egymással összefüggő keletkezését vizsgálják. Carrie J. Preston könyve érdekes 
kísérlet egy irodalmár részéről, hogy saját szűkebb tudományterületét is bekapcsolja 
a diskurzusba. A modernizmus mítikus póza című, gazdag kutatáson alapuló kötet a 
költészeti modernizmus témájához szól hozzá úgy, hogy a tánctörténet illetve az élő-
képek történetének néhány fontos állomását használja fel. Szándéka szerint új iro-
dalmi (és nyilván a gyakorlatban azon túlnyúló) genealógiát alkot, mely a késő 18. 
századtól a két világháború közötti angolszász költészetig és experimentális fi lmig 
terjed. A kronologikusan építkező kötet a 18. század végi monodrámától és Lady 
Hamilton beállításaitól az amerikai, ún. delsartizmus és a modern táncos Isadora 
Duncan ismert karrierjén át az (Angliában élő) amerikai imagist költő H. D.-ig tart. 
A narratíva így egy feminista irodalomtörténetbe csatlakoztatja be a testkísérleteket. 
Preston valódi interdiszciplináris történetet ír. A mű központi problémafelvetését 
így lehet összefoglalni: miképpen lehetséges, hogy régi dolgok fennmaradnak az új-
ban? Mi az, ami nem új a modernizmusban? (9.)

A szerző négyféle módon kontextualizálja a könyvét: elhelyezi a feminista eszté-
tikában (Judith Butler rövid kritikáját nyújtva); bemutatja a bibliai tipológiát, mely-
ből levezeti T. S. Eliot alapján a „mitikus módszer”-nek (mythical method) nevezett 
alkotói technikát; elemzi a szóló műfajait; és a modern amerikai pszichológiai ki-
nesz teziológiát, amire azonban később nem tér vissza. A mitikus módszer a múltban 
a jelen számára érvényes alakokat keres, a keresztény tipológiához hasonlóan. Ez a 
módszer rokonítja a költészetet és a pózolást Preston szerint: például ha egy költő 
Apollóként szólal meg vagy valaki Apollóként pózol, akkor azonos szituatív eszközt 
használ. Ez egyben a válasz a kérdésre: a modernista művészet megőrzi a rituális 
érvényességét – ezért maradnak fent régi dolgok az újban.

A szóló eredete című első fejezet a 18. századi táncot és Lady Hamilton beállításait 
elemzi, Goethe monodrámáira is kitérve, de talán túlságosan is Kirsten Gram Holm-
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ström alapművének nyomdokain halad, kevés újdonsággal szembesít.1 Azonban fon-
tos kiegészítést tesz a szerző: Barrett Browning, Christina Rossetti, és Augusta 
Webster költészetéből hoz példákat arra, hogy a kora 19. századi angol irodalom-
ban is megjelenik a magányos női szubjektum, mely általában érzelmi válságban érzel-
mi kifejezésre törekszik klasszikus vagy biblikus témákon keresztül. Értelmezésében 
ezek a példák mind „azt az antimodern gyanakvást jelenítik meg, hogy a modernitás 
nem tanult a történelemből”. (57.)

A második fejezet témája a delsartizmus. François Delsarte, énekes, színész és 
polihisztor III. Napóleon idején egy különös spirituális esztétikát kívánt létrehoz-
ni, mely a test szoros megfi gyelésén alapult. Rendszertelen tanait Amerikában az 
1870-es évektől kezdve számosan fordították, interpretálták, fejlesztették és „rend-
szer”-t készítettek belőle. Az amerikai delsartizmus számtalan ágra bomlott: retorika, 
színészet, otthoni-iskolai szórakozás, élőképek létrehozás, és még a siketek számára 
is létezett Delsarte-rendszer. Preston megközelítése nézetem szerint némiképp tor-
zít, amennyiben nem tesz különbséget az amerikai recepció és a francia eredeti kö-
zött – például „Delsarte elméleteit befolyásolták a szubjektum meghatározásának 
kihívásai” (60.) vagy „a pózolás megfelel Delsarte a kinyilatkoztatásról vallott el-
méletének” (65.) –, az eredeti francia szövegekre nem hivatkozik. Inkább Ted 
Shawn Delsarte-könyve2 felől látszik olvasni a késő 19. századi amerikai Delsarte-
szö ve geket. Az azonban jelentős felfedezés, hogy a korai orosz fi lm színésztechni-
káiban is fellelhető Delsarte-hatás, különösen Kulesov elméleteiben. Ezzel Preston 
kiszaba dítja a delsartizmust abból a szerepéből, hogy pusztán a modern amerikai 
tánc előtörténeteként szolgáljon, vagy hogy színésztechnikai rendszerként emlé-
kezzünk rá.

A kötet kiemelkedő része a harmadik fejezet, A műfaj pozícionálása. A drámai 
monológ a szavalás kultúráiban. Ez az amerikai delsartizmus és az angolszász késő 
19. századi költészet kapcsolatáról szól. Itt igazán izgalmasan mutatja be Preston, 
hogy a delsartizmus azon iránya, mely a szavalás (recitation) illetve a szónoklattan 
(elocution) reformja felé mozdult el miképpen kontextualizája a modern angol költé-
szetet. Samuel S. Curry bostoni delsartista szónoklati iskolája és egyéb angolszász 
reform retorikai képzések, valamint a „tiszta angolságért” folytatott elitista erőfeszí-
tések (108–109.) közvetlenül segítették az amerikai Chautauquas és az angol Poetry 
Society vagy a Poetry Bookshop megalapítását. Itt a „szóló” fogalmának és műfajá-
nak van kiemelt jelentősége, amennyiben a szóló performativitása biztosítja az átjá-
rást póz és szavalás között. Preston szerint ezek a szavalókörök még a rendkívül 
szkeptikus T. S. Eliot (125.) és Ezra Pound költészetére is alapvető hatással voltak, 
vagy még inkább: a modernista költészet hősei a delsarte-i szavaló kultúrával ezer 
ponton kapcsolódnak. Nemcsak a vers mint hangzó anyag elméleteiben, hanem a mi-

1 Kirsten Gram Holmström, Monodrama, Attitudes, Tableaux Vivants. Studies on Some Trends of 
Th eatrical Fashion, 1770–1815, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1967.

2 Ted Shawn, Every Little Movement. A Book about François Delsarte, the Man and his Philosophy, his 
Science and Applied Aesthetics, the Application of this Science to the Art of the Dance, the Infl uence of 
Delsarte on American Dance, Dance Horizons, Brooklyn, 1954.

tikus képek és a költő mint egyedül beszélő – szóló, egyéni előadó – alkalmazásában 
is megtalálni véli a testkultúra hatását. Felhívja a fi gyelmet arra is, hogy az újként 
hirdetett költészet valójában bevett tipológiákat használ.

A két utolsó, hangsúlyozottan a művészetben megjelenő társadalmi nemet (illet-
ve annak elutasítását) is vizsgáló fejezet egy-egy művészt állít középpontba: Isadora 
Duncant és H. D.-t. Preston a tánctörténészeknél alaposabban olvassa Duncant, és 
különös fi gyelmet szentel híres „függöny előtti beszédeinek”, melyek általában poli-
tikai vagy esztétikai hitvallását írják le. Fő tétele az, hogy Duncan épp annyira volt 
modernista mint amennyire nem volt az: ötvözte a tánc rituális felfogását a technoló-
gia fogalmaival. (189.) Az H. D.-t tárgyaló fejezet, mely a Rituális észlelés címet viseli, 
kétféle módon köti a költőt a pózkultúrához: egyrészt kimutatja, hogy költészetében 
miképpen használja a rituális kórus és a szólista beszélő  (például Ion, Th e Dancer) 
ellentétét, mint az emberi szubjektivitás ünneplését (207.). A másik lényeges pont az, 
ahogy – Lady Hamilton 20. századi ellentettjeként – H. D. két világháború közötti 
fi lmjeiben és fotómontázsokban attitűd-technikákat alkalmaz és pózol. A Wingbeat 
(1927), Foothills (1929) és Bor der line (1930) kísérleti fi lmekben melodramatikus kí-
sérleteket folytatott. Triology című költői művében pedig a sokat emlegetett mitikus 
módszert, egy „költői rítust” ér tetten Preston (237.).

Tudománytörténetileg a szerző több diskurzus kereszteződésében áll illetve áll-
hatna. Az a benyomásom, hogy Holmström kutatása fontosabb ihletője volt mun-
kájának mint amennyit hivatkozásai beismernek. Holmström persze úgy gondolta, 
hogy az attitűd és a melodráma nem gyakoroltak szélesebb hatást és nem élték túl 
a 19. század második felét. Ezt jómagam kritizáltam doktori disszertációmban 
(ELTE, 2011) és Preston is hasonló eredményre jut (44.), vagyis hogy az attitűdök 
és élőképek gyakorlata nemcsak hogy folytatódott a 20. században, hanem kulcs-
fontosságú a modern testkép és művészet megértésében.

Preston hivatkozik a delsartizmus fontosabb primer és szekunder amerikai szö-
vegeire (Stebbins, Shawn, Ruyter), de a franciákra már nem (maga Delsarte, Porte, 
Calmé). Nem említi a kurrens német szakirodalomat sem (Brandstetter, Folie, Joos, 
Mungen), pedig azok közvetlen párbeszédben állnának többek között fi lmesztétikai 
érveivel. Nemcsak a tudományos diskurzust, hanem a német vagy francia késő 19. 
századi pózkultúrát is kihagyja (a kelet-európairól nem is beszélve). Az a benyomá-
som, hogy hiába hoz be például orosz szálakat, Preston alapvetően amerikai narra-
tívát épít. Így technikája abban áll, hogy az ismert tánc- vagy testelbeszéléseket ki-
egészíti angol költészeti vagy fi lmes példákkal.

A szerző mégsem képes koherens argumentumot megfogalmazni díjnyertes köny-
vében. Valószínűleg a teoretikus kiindulópont téves vagy legalábbis nem elég termé-
kenyen szervezi össze a fantasztikus anyagot. Preston ugyanis nem vesz tudomást 
a vonatkozó képzőművészeti elméletek egyik alapvető belátásáról. Ahogy azt magyarul 
Radnóti Sándor megfogalmazta a klasszicista hozzáállásról szólva: az önfelismerési 
stratégiát szolgált. A tudatosított távolság a jelen és nem-jelen között szüntette meg 
végképp a múlt érvényességét és ez a távolság adja a modernitás mibenlétét a képző-
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művészet elméletében.3 Vagyis Preston alapproblémája egy félreértésen alapszik, hi-
szen éppen a mitikus póz az, ami a modernitás egyik kifejezője. Tehát a „régi” is 
„új”. A köteten végigvonul a modernizmus vagy modernitás kissé leegyszerűsítő 
szemlélete (a szerző nem kíván állást foglalni a kívánatos terminológia kérdésében, 
de általában modernizmust használ). Ami nem „új”, azt olykor „antimodern”-nek 
nevezi, ezzel hallgatólagosan feltételezve az általa tárgyalt művészek tudatos szembe-
fordulását a „modern”-nel. Noha a recenzens nem szakértője az angol költészetnek, az 
Eliot-féle szimbolika megfeleltetése egy tudatos mitológiaépítéssel (123.) ugyancsak 
kényesnek tűnik, és pusztán az, ha valaki egy Apolló-képet használ egy versben, még 
nem teszi az illetőt antimodernné.

A kötet központi fogalma nem a „póz”, hanem a „szóló”. A „szóló” fogalmának 
képlékenysége teszi lehetővé, hogy a kora 20. századi amerikai és angol irodalmi kí-
sérletekben képes kimutatni a testi pózkultúra hatását. A magyar irodalomtörténet 
számára számos termékeny analógia akadhat, például a főnemesi attitűdök a 19. szá-
zad elején vagy az 1920-as évekbeli kicsiny magyar modern tánckultúra és költészet 
összefüggése vagy El Kazovszkij testszínháza és költői köre az 1970-es és 1980-as 
években. A modernizmus mítikus póza a 300 illetve a Trója amerikai fi lmekre való 
utalásokkal fejeződik be és valóban, ezekkel akár kezdeni is lehetett volna a könyvet. 

(Oxford UP, Oxford, 2011.)

3 Radnóti Sándor, „Jöjj és láss”. A modern művészetfogalom keletkezése. Winckelmann és a következmények, 
Atlantisz, Budapest, 2010.

LABÁDI GERGELY

Franco Moretti: Distant Reading

„Az irodalomtudomány nagy képrombolója” – harangozza be az elülső borítón 
Franco Moretti legújabb könyvét egy 2008-as idézet a Th e Guardianből, és a hát-
lapon is hasonló idézetek sorjáznak („a közfi gyelmet kiérdemlő irodalomtudós […] 
az irodalomról való beszéd elszánt újragondolója”, „[módszerei] megváltoztathatják, 
ahogyan az irodalom történetét látjuk”, „A distant reading az irodalom tanulmá-
nyozásának erőteljes eszközének bizonyulhat”). Az idézetek a -hat/-het-ek ellenére 
is már-már gyanúsan lelkendezők, ám kétségtelenül tekintélyt parancsoló a megne-
vezett források listája: Th e Guardian, Times Literary Supplement, Wired, New York 
Times. És mindezek után a tanulmánygyűjtemény elnyerte az amerikai National 
Book Critics Circle Awards 2013. évi díját „Criticism” kategóriájában, amit korábban 
megkapott például Robert Darnton, Athur C. Danto és Cliff ord Geertz is. A kriti-
kusszervezet honlapján a könyv beharangozója az idézetekhez hasonlóan Moretti 
módszertani újítását hangsúlyozza: felejtsük el a szoros olvasást, ne azt akarjuk meg-
tanulni, hogyan olvassunk – tanuljunk meg nem olvasni. Hogyan lehet mégis az 
irodalomról érvényes kijelentéseket tenni? A szövegekkel kapcsolatban keletkező ada-
tok értelmezésével – hangzik a válasz.1 A díj elnyerése utáni egyik első beszámoló 
szintén Stanford Literary Lab megalapítójaként mutatja be Morettit, aki szoftverek 
használatára, kvantitatív olvasatok létrehozására buzdít.2

Ha mindezeken fellelkesülve belevetjük magunkat a könyvbe, az elején csalódás ér: 
az első, a gyűjtemény egyébként legkorábbi, 1994-ben megjelent tanulmánya, a Mo-
dern European Literature. A Geographical Sketch a kötet terjedelméhez képest arány-
talanul hosszú oldalakon keresztül érvel amellett, hogy az európai irodalom ugyan 
egységes, de műfaji sokszínűsége és változatossága (például a barokk kori dráma spa-
nyol, angol, német, francia egymástól meglehetősen eltérő típusai) végső soron annak 
köszönhető, hogy földrajzilag (ennek következtében társadalmilag, gazdaságilag és 
politikailag) tagolt. A tétje ugyan e tanulmánynak is módszertani – új fajok akkor 
jönnek létre, ha más térbe kerülnek, állítja az evolúciós elmélet, és ebből indul ki 
Moretti –, de semmi köze ahhoz a kihíváshoz, amit az információs korszak, az infor-
mációs társadalom támaszt a humántudományokkal szemben, és amelyre a distant 
reading3 a beharangozók szerint valamiféle módszertani választ kínálna. A könyv 
1 Anne Trubek, Franco Moretti’s „Distant Reading”, Critical Mass 2014. március 6., http://bookcritics.

org/blog/archive/30-books-2013-anne-trubek-on-distant-reading.
2 Barbara Hoffert, Th e National Book Critics Circle Awards, Publishing Year 2013, Library Journals 

Review 2014. március 17., http://reviews.libraryjournal.com/2014/03/prepub/the-national-book-critics-
circle-awards-publishing-year-2013.

3 A distant reading fordításai: távolságtartó olvasás, tágabb olvasat vagy távoli olvasás. Előbbire: A legbe fo-
lyásosabb viktoriánus regényíró, Nyelv és tudomány. 2012. augusztus 21., http://www.nyest.hu/hirek/


