
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
szakmai bizottságának javaslatára
az EME 2019-ben megjelent kiad-
ványai közül Maczelka Csaba kora
újkori angol utópikus irodalommal
foglalkozó monográfiája kapta meg
az Év Könyve elismerést, Fehér An-
na Gróf Székely László életérõl szó-
ló forráskiadása mellett. Maczelka
Csaba tavaly megjelent kötete arra
vállalkozik, hogy összefüggõ képet
alkosson a kora újkori utópikus ha-
gyomány angliai alakulásáról, ref-
lektálva annak magyar recepciójára
is. Habár a magyar nyelvû utópia-
kutatás foglalkozott már a korábbi-
akban is ezzel a területtel, különö-
sen Thomas More Utópia címû mû-
vével, a kora újkori angol utópikus
hagyomány magyar nyelvû szak-
irodalmi lefedettsége mégis csak
részlegesnek mondható. Korábban
a magyar közönségnek nem volt le-
hetõsége panorámaszerûen végig-
tekinteni az Utópiát körülölelõ szö-
veguniverzumban. 

Habár a monográfia leghosszab-
ban az illusztris More-mûvet tár-
gyalja, ennek alapos, paratextuális
elemeket is felölelõ elemzése mel-
lett a kötet olyan szövegeket is
vizsgál, amelyeknek hála az Utópi-
át megelõzõ középkori hagyomá-
nyokat és az 1516-ban megjelente-
tett More-szöveg 16–17. századi,
korai utóéletét is nyomon követhe-

ti az olvasó. Az utópia mûfajának
kialakulását tehát Maczelka Csaba
monográfiájának lapjain folyama-
tában láthatjuk, és egészen az an-
gol regény megszületésééig figye-
lemmel kísérhetjük. A kötet egyik
legfontosabb alapvetése ugyanis
az, hogy a kora újkori utópiairoda-
lom hozzájárult a modern angol re-
gény létrejöttéhez az elképzelt vilá-
gok egyre részletesebb leírásával és
a fikciós jelleg elõtérbe mozdításá-
val. Hogy ezt az összefüggést iga-
zolja, a szerzõ a monográfia végén
olyan 18. századi szövegeket hoz
példának, mint Daniel Defoe Ro-
binson Crusoe vagy Jonathan Swift
Gulliver utazásai címû mûvei,
amelyeket a szakirodalom már re-
gényeknek tekint, de jól érzékelhe-
tõ az utópikus hagyományhoz való
kapcsolódásuk is. 

A monográfia a tárgyalt mûve-
ket társadalmi és történelmi kon-
textusaikban is bemutatja. Az utó-
pikus szövegek társadalmi-politi-
kai szerepvállalására is rámutat a
szerzõ, különös tekintettel az olyan
esetekre, mint például Gabriel
Plattes pamfletszerû utópiája, aki-
nél az ideális állammodell aktuális
politikai vetülete az angol forrada-
lom kapcsán kerül elõtérbe. A kö-
tetben jól kirajzolódik a földrajzi
felfedezések és a velük párhuzamo-
san zajló tudományos forradalom
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utópiákra gyakorolt hatása is. Ez
nem elhanyagolható, hiszen az 
átalakuló világkép és az újonnan
felfedezett, de még ismeretlen te-
rületek iránti érdeklõdés megter-
mékenyítõleg hatott a kora újkori
utópiairodalomra. A térkép fehér
foltjait betöltendõ, Joseph Hall
Ausztrália feltérképezetlen konti-
nensét népesíti be különbözõ utó-
pikus társadalmakkal. A tudomá-
nyos felfedezések és találmányok
– mint Galilei távcsöve – új lendü-
letet adtak a Holddal kapcsolatos
spekulációknak, és elõtérbe hoz-
ták a párhuzamos világok létezé-
sének kérdéskörét. Az ezzel kap-
csolatos irodalmi diskurzusba il-
leszkedik az elsõ tudományos-fan-
tasztikus jellegû utópikus szöveg,
Francis Godwin A holdbéli ember
címû munkája is. 

Maczelka Csaba minden fejezet-
ben figyelmet szentel a mûfajiság
kérdésének, amelyet a szerzõi ön-
reflexiók és a szöveg más mûfajok-
hoz fûzõdõ viszonya tükrében vitat
meg. A mûfaji hibriditás a kora új-
kori utópiairodalom egyik legmar-
kánsabb jellemzõje, így a kötet
ezen a téren rengeteg izgalmas
kombinációra hívja fel a figyelmet.
A középkori elõzményekre is visz-
szatekintõ utópia kialakulásán
nyomot hagyott az onnan eredez-
tethetõ félig-meddig fantasztikus,
Mandeville-féle utazási irodalom
hagyománya, de az antik gyökerek-
kel rendelkezõ dialógus mûfaj is,
amely az Erzsébet-korban vált ural-
kodóvá, noha már More-nál is ki-
mutatható. Késõbb, a nyomtatás és
a könyvpiac angliai elterjedésével a
pamfletkultúra hatása is fontossá
vált, de a spanyol pikareszk törté-
netek és a földrajzi felfedezésekkel
párhuzamosan megjelenõ útibeszá-
molók sem hagyták érintetlenül a
kötetben tárgyalt utópiákat. 

A monográfiában tárgyalt szöve-
gek fikcióhoz való viszonyulásai
kapcsán is érdekes megfigyeléseket
tesz a szerzõ. Már az Utópia eseté-
ben egy nagyon érdekes, szövegbeli
fikció-valóság játék tanúi lehetünk,
amelyben More és az ajánlólevele-
ket író humanisták egyszerre bi-
zonygatják az ideális államról szóló
beszámoló hitelességét, és világíta-
nak rá annak fiktív voltára. Ez a já-
ték a korabeli olvasóban is bizony-
talanságot ébreszthetett, de a szati-
rikus elemek beékelésével a szöveg
paratextusai az ideális állammodell
fikciós természetét hivatottak hang-
súlyozni. A kötetbõl kiderül, hogy a
17. századra az utópikus irodalom
fiktív jellege uralkodóvá vált, és
egyre kevésbé teremtik meg a szö-
vegek a hitelesség álcáját. A hiteles-
ség látszatának fenntartása és a fik-
tív jelleg hangsúlyozása közötti át-
tûnések Henry Neville The Isle of
Pines címû szövege esetében ki-
mondottan szembetûnõek, már-
már a mûfajt parodizáló mértékben
vannak jelen. Ennek ellenére idõrõl
idõre akadtak olyan olvasók, akik
hittek az utópiák megvalósíthatósá-
gában vagy a beszámolók valósá-
gosságában. Maczelka több ilyen
esetre is felhívja a figyelmet, rész-
ben az Utópia, részben Neville szö-
vege kapcsán. 

Egyes szerzõk nemcsak saját
írásaik fiktív jellegére, hanem a fik-
ció természetére, annak jelentõsé-
gére is reflektáltak. E tekintetben
kiemelkedõek Francis Bacon és
Margaret Cavendish utópiái, ame-
lyekben magáról a fikcióról való
gondolkodás nagyobb terepet kap.
A tudomány- és természetfilozófiai
mûveirõl híres Baconnél a fabulák
és mítoszok világa is szerepel a tu-
dás lehetséges forrásai között.
Maczelka Csaba szerint az Új At-
lantisz címû utópia Bacon korábbi
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tudáselméletei allegorikus kifejezé-
sének is tekinthetõ. Cavendish az õ
nyomdokain haladva egyenesen a
képzelet mûveit és az elme alkotó
mûködését értékeli nagyobbra az
értelem munkájánál, azaz a racio-
nális kutatás eredményeinél. 

A monográfia elemzései hang-
súlyozzák a paratextuális elemek
jelentõségét, amelyek fontos szere-
pet játszanak a szövegek befogadá-
sával kapcsolatos szerzõi szándék
kifejezésében és az olvasói hozzá-
állás kialakításában. Az egyes utó-
piák esetében több-kevesebb para-
textus, elõszavak, ajánlólevelek,
térképek, fejlécek, margináliák, il-
lusztrációk, ábécék és kísérõversek
is csoportosulhatnak a fõszöveg kö-
rül. A címlapokon is nagyon fontos
nyomok találhatók a mû öndefiní-
ciójával kapcsolatban, ugyanis a
cím mellett gyakran szerepel itt mû-
fajmegjelölés és esetenként a fiktív
szerzõi nevek, kiadási helyek is itt
vannak feltüntetve. Maczelka arra
hívja fel a figyelmet, hogy a para-
textualitás a kora újkori utópiák
vizsgálatában sok esetben kulcs-
fontosságú, semmiképpen sem el-
hanyagolható terület, mert itt köz-
vetlenül megfigyelhetõ, hogy mi-
képpen pozicionálja magát a szö-
veg, és hogyan kívánja a befogadói
élményt befolyásolni. 

Az angol utópikus mûvek elem-
zését követõen minden fejezetben
olvashatunk a tárgyalt munka ma-
gyar nyelvterületen kifejtett hatá-
sairól, korabeli recepciójának ese-
ményeirõl is. Ezeken keresztül
Maczelka Csaba felvázol egy sok
helyen még hézagos, ám jelen álla-
potában is mindenképpen hiány-
pótlónak nevezhetõ képet a kora
újkori angol utópikus irodalom je-
lenségeinek magyar fogadtatásáról.
Az Utópia recepciójának magyar
története egészen hosszan vissza-

vezethetõ, hiszen már néhány év-
vel a megjelenés után megtalálható
volt a szöveg egyik bázeli kiadású
példánya Haczaki Márton nagyvá-
radi prépost könyvtárában, így in-
nen kezdõdõen az Utópia jelenléte
bizonyítható a magyar irodalom
színterein is. Néhol még aktív, kre-
atív recepciós események is feltûn-
nek, mint Jacobus Paleologus eseté-
ben, aki teológiai munkáiban a szö-
vegszerû kölcsönzések mellett újra
is értelmezi, át is alakítja a more-i
hagyomány elemeit, hogy Kolozs-
várt tegye a vallási szempontból
ideális berendezkedést megtestesí-
tõ mintává. A kötet tárgyalja továb-
bá Budai Parmenius István, az
Angliába vándorolt, fiatalon el-
hunyt, magyar származású költõ
alakját is, aki Epibatikon címû költe-
ményében Angliát helyezi a vá-
gyott, ideális állam szerepébe, ezzel
az Erzsébet-korban elterjedt Arany-
kor-mítoszt erõsítve. Maczelka Csa-
ba egy külön alfejezetet szán a
Parmenius-jelenségnek, ám kiemeli,
hogy elszigeteltségébõl adódóan az
itthoni színtéren reflektálatlan ma-
radt. Fontos azonban leszögezni,
hogy a monográfia a magyar fogad-
tatás áttekintése területén inkább
kezdeményezõ szándékú, tehát ma-
ga is tudatában van részlegességé-
nek, és sürgeti a további recepciós
kutatások létrejöttét.

A könyv erényei közé tartoznak
továbbá az egyes eredeti szövegek
magyar verziójának hiányában ké-
szített, jól sikerült mûfordítás-
töredékek is. Ezek amellett, hogy
segítik a megértést, híven vissza-
adják az eredeti szöveg hangulatát
is, mint ahogyan azt a Thomas
Nicholls mûvéhez tartozó kísérõ-
versek vagy a Joseph Hall kapcsán
idézett Milton-tiráda példáján is
láthatjuk. Szintén fontos, hogy a
kora újkori utópikus hagyomány108
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legfontosabb szövegei mellett a
szerzõ olyan, ritkán tárgyalt mûve-
ket is elemez, mint a harmadik fe-
jezetben középpontba állított utó-
pikus dialógusok vagy az utolsó fe-
jezetet záró Neville-féle kávéházi
utópia. Maczelka Csaba monográfi-
ája, habár a tág kronológiai meríté-
sébõl adódóan szükségszerûen
csak a kora újkori angol utópiairo-
dalom egy-egy kiválasztott szegle-
tét tudja bemutatni, összességében
mégiscsak koherens képet ad an-
nak legfontosabb tendenciáiról,
úgy, hogy közben a szakirodalom
által mellõzött idõszakokról és szö-
vegekrõl sem feledkezik meg. A kö-
tet nyelve dinamikus, és értekezõ
stílusa gördülékeny, így felkelti és
fenntartja az érdeklõdést a benne

tárgyalt témák és szövegek iránt. 
A monográfia némileg specifikus
és esetenként nehezebben hozzá-
férhetõ témájában való elmélyülést
segíti, hogy a szerzõ egy kutatói
blogot is mûködtet. Az utopikus.
com eredetileg Maczelka Csaba
doktori disszertációjához tartozó
kísérõlapként indult, viszont a
szerzõ nemsokára a monográfiához
kapcsolódó anyagokkal fogja to-
vábbfejleszteni, hogy így a web-
hely a könyvet hatékonyan kiegé-
szítse. Maczelka Csaba monográfi-
ája izgalmas felütése a kora újkori
angol utópiairodalommal és annak
magyar, valamint kelet-európai re-
cepciójával foglalkozó kiterjedtebb
szakmai diskurzus kialakításának. 

Lukács Laura Klára
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