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Az alkotói identitás mindig izgalmas vetüle-
te a szerző és fiktív hősének, illetve egy adott mű 
világának a kapcsolata. E témában a kötet talán 
legeredetibb írása, a „Fehérek közt egy … afri-
kai” vet fel egy sajátos szempontot: Puskin Nagy 
Péter szerecsenének és Péterfy Gergely Kitömött 
barbárjának összeolvasása a testnek az identitás-
képzésben játszott megkerülhetetlen szerepére 
világít rá. A két történet „döbbenetes hasonlósá-
gát” Schiller Erzsébet abban látja, hogy „megmu-
tatják, hogyan áll szemben egymással test és szel-
lem. Még durvábban: fekete test és fehér szel-
lem” (245). 

Egészen más módon alakul élet és irodalom, 
szerző és hőseinek kapcsolata Balázs Béla Az én 
orosz barátnőim című novelláskötetében, ahol az 
identitásképzés egyik kulcsmozzanata a Dosz-
tojevszkij-regényekhez való viszony. A novellák 
és a szerzőjük életútja között kimutatható össze-
függések arra utalnak, hogy „Balázs Béla egy-
részt a vele történt eseményekben ráismer Dosz-
tojevszkij hőseire, gondolataira, másrészt szöve-
geit úgy szerkeszti meg, élményeit úgy rendezi, 
hogy azok alárendelődnek a regényértelmezé-
seinek” (191).

Schiller Erzsébet tanulmánygyűjteményének 
sokszínűségét csupán villanásszerűen idézik 
meg a kiemelt részletek, melyek sora nem is fedi 
le teljes mértékben a kötet írásait. A recenzió ter-
jedelmi korlátain pedig már messze túlmutatna 
annak a gazdag és szakszerű kulturális-történel-
mi, valamint filológiai háttéranyagnak akár csak 
rövid áttekintése is, amely az egyes témákat, te-
matikus egységeket megalapozza, gazdagítja. Az 
olvasónak magának kell követnie a szerzőt a tár-
sadalmi és esztétikai hagyomány együttes feltá-
rására irányuló törekvésében, megtapasztalni, 
hogyan vetnek mindahányszor új fényt a vizsgált 
anyagra a két szféra közti összefüggéseket felmu-
tató pontos és finom megfigyelései, s érzékelnie a 
szövegeken és azok érintkezési pontjain átsejlő 
hitét a kulturális és irodalmi hagyomány megtar-
tó erejében, legyen bármilyen is az adott történel-
mi-társadalmi közeg. 

Szabó Tünde 

Szávai Dorottya, Egyenes labirintus – kom-
paratisztikai tanulmányok (Budapest: Gondolat 
Kiadó, 2016), 102.

Az Egyenes labirintus egy rövid, de rendkívül 
tartalmas és gondolatgazdag tanulmánykötet, 
amely szerzője francia kultúrán érlelt, európai 
értelmiségi szemléletmódjának hű lenyomatát 
adja. A kötet öt fejezetét Szávai Dorottya egy-egy 
esszének, vagyis kísérletnek tekinti: arra irányuló 
kísérletnek, hogy igazolja a francia–magyar lírai 
hagyomány párbeszédkészségét, és bemutassa a 
két kulturális és irodalmi kapcsolatrendszer szel-
lemi örökségét. A kultúraközi közvetítés értékte-
remtő szerepére épülő rövid előszó után az egyes 
esszék alaposan átgondolt rendben követik egy-
mást, és az áttekintő irodalomelméleti bevezető-
től a konkrét szövegolvasatig ívelő intellektuális 
térben egyértelműen megmutatkozik a szerző 
elemzői eszköztárának és összetett gondolkodás-
módjának gazdagsága.

Az első fejezetben Jean Starobinski francia 
eszmetörténész komparatisztikai munkásságá-
nak összegzése során körvonalazódik az az elő-
feltevés-rendszer, amely Szávai Dorottya szemlé-
letmódját is meghatározza. Ennek értelmében az 
irodalomkritika dinamikus viszonyt hoz létre a 
műalkotás és a befogadó között azzal a céllal, 
hogy ráirányítsa a figyelmet a remekműre, mint a 
kulturális értékek közvetítőjére.

Az Esszé az esszéről című fejezet a nagy ma-
gyar műfordító és esszéista Gyergyai Albert kul-
túraközvetítő szerepét és jelentőségét összegzi. A 
szerző személyes gyermekkori emlékeinek feli-
dézésével Gyergyairól nem csak szakmai képet 
rajzol, hanem bemutatja az intenzív társadalmi 
életet élő magánember közegét is, aki méltán vál-
hatott magyar értelmiségi körökben a magyar–
francia kulturális párbeszéd nagykövetévé. 
Ugyanakkor a kimagasló szakmai eredményeit 
tükröző esszéinek célját abban látja és láttatja, 
hogy a művelt magyar olvasót végigkalauzolja a 
francia és európai gondolkodók világában.

A harmadik fejezet az 1962-ben megjelent 
Anthologie de la poésie hongroiset teszi tárgyává. A 
magyar líra nyolcszáz évnyi terméséből váloga-
tó, ideológiamentes és kifejezetten a francia olva-
sóközönség ízlésének megfelelő antológia mint 
kánonképző válogatás kelti fel a szerző figyel-
mét. A francia műfordító hagyománytól eltérően 
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a szerkesztő, Gara László ragaszkodott ahhoz, 
hogy a fordítók maguk is költők legyenek, és eh-
hez a korabeli irodalmi paletta legkiemelkedőbb 
alakjait sikerült megnyernie, ami minden bizony-
nyal jelentősen hozzájárult az antológia francia-
országi és nemzetközi sikeréhez. Szávai Dorottya 
az antológia legsikeresebb darabjainak Pilinszky 
János verseinek fordítását tekinti, így nem megle-
pő, hogy az esszékötet következő fejezetét ennek 
a témának szenteli.

A lehetetlen mint a költészet tere című esszé Pi-
linszky és Lorand Gaspar költészetének összeve-
tése során arra a kérdésre keresi a választ, hogy a 
francia kulturális közegben miként érhető tetten 
a magyar irodalomtól való érintettség nyoma a 
Gaspar-életműben. Az erdélyi származású, de 
kizárólag francia nyelven író szerző azért is válik 
a vizsgálat ideális tárgyává, mert ő az egyetlen 
kétnyelvű költő műfordítója a magyar irodalom-
nak Franciaországban. Ráadásul Pilinszky és 
Gaspar költészete poétikai szempontból is nagy 
hasonlóságot mutat: a redukált, lecsupaszított és 
hermetikus versnyelven kívül, a sivatag mint a 
verstér központi metaforája és a csönd poétikai 
terének meghatározó szerepe mindkettejük mű-
vészetében visszaköszön.

A kötetet a szoros szövegolvasáson alapuló, 
Szomorú keringő című verselemzés teszi befejezet-
té. Weöres Sándor Valse triste című versét annak 
francia fordításával veti össze a szerző, és arra a 
rendkívül meggyőző következtetésre jut, hogy 
Robert Sabatier tolmácsolásában a szöveg az ere-
detinél sokkal elégikusabb hangzásúnak tűnik. 
Ennek a hangnemváltásnak azonban a tágabb 
irodalmi beágyazottság szempontjából vesztesé-
ge és nyeresége is van: jóllehet az eredeti címén 
Őszi melódiának nevezett magyar vers Sabatier 
szövegváltozatában elveszti a magyar líratörté-
net nagy ősz-verseivel összecsengő intertextuális 
áthallásait, az elégikus célnyelvi megfeleltetés 
jóvoltából a fordítás a francia líratörténetben a 
verlaine-i dal költészeti hagyományának válik 
részévé.

Összességében elmondható, hogy az Egyenes 
labirintus a kortárs magyar komparatisztikai ku-
tatásoknak egy olyan területére repíti az olvasó-
ját, amely a francia–magyar irodalmi kapcsolatok 
leírásához újszerű szempontrendszert kínál. Leg-
főbb újdonságát azonban az adja, hogy az iroda-

lomtudomány eszköztárával fordítástudományi 
kérdéseket vizsgáló esszékötet tökéletesen pár-
beszédképesnek bizonyul napjaink nemzetközi 
fordítástudományi szemléletével. Így tudomány-
történeti szempontból éppen abban rejlik ereje, 
hogy a komparatisztika jegyében fogant kísérle-
tek a humántudományok körében indirekt mó-
don több diszciplína számára is megújító erővel 
hathatnak. Reméljük, hogy az esszékötet csak a 
kezdetét jelenti a szerző jövőbeni tudományos 
vizsgálódásának.

Mudriczki Judit

David Staines, ed., The Cambridge Com-
panion to Alice Munro. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2016), 201. 

A szerkesztő bevezetőjét követően a tanul-
mánykötetben tíz írás található, amelyekben ka-
nadai és európai irodalomtudósok elemzik az 
első kanadai Nobel-díjas író művészetének kü-
lönböző aspektusait, többek között a vidéki kis-
város világát, a szerző stílusát, az élettörténet al-
műfajhoz való viszonyát, a nő-és anya-karakte-
rek fő vonásait, ‚nem-dogmatikus’ feminizmusát, 
vagy éppen a görög, a kelta és az északi mitoló-
gia, valamint a populáris dalok motívumait 
Munro elbeszéléseiben.

Az első tanulmányban Staines kiemeli, hogy 
Munro olvasottsága kitapintható utalások formá-
jában egyre hosszabb és bonyolultabb szerkeze-
tű-cselekményű elbeszéléseiben is, a témaválasz-
tást illetően pedig magát Munrót idézi: „Az ame-
rikai Dél írói voltak az elsők, akik valóban erősen 
hatottak rám, mivel megmutatták, hogy lehet 
kisvárosokról, vidéki emberekről is írni … a déli 
nőírókat különösen szerettem. Volt egy olyan ér-
zésem, hogy a nők tudnak írni a bizarr, groteszk, 
marginális dolgokról.” (12) Munro történeteinek 
legnagyobb hányada a fiktív, nagyvárosoktól tá-
voleső Jubileeben játszódik, nem egyszer e kisvá-
ros peremén kívül elhelyezkedő, mindentől távol 
lévő házakban – az itt élő lányok és asszonyok, 
amint arra Merilyn Simonds rámutat, arra vágy-
nak, hogy elhagyhassák ezeket a helyeket, ame-
lyek gyakran rejtélyes titkok őrzői. Maria Lösch-
nigg szerint Alice Munro egyszerre feminin, 
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