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rel, és ő maga is szerepelt bennük? A kérdést 
egyelőre nem tudjuk megválaszolni.

Hogy az író nem a nyilvánosságnak szánta a 
naplót, azt az is bizonyítja, hogy a szöveg kb. fe-
lét a Gabelsberger-gyorsírással jegyezte fel. En-
nek átírása megnehezítette a szerkesztők munká-
ját, és ez is magyarázza, hogy miért csak most je-
lent meg a könyv. Az író néhány nap kivételével 
minden nap készített feljegyzéseket, általában 
csak a tényeket, eseményeket jegyezte fel, a moti-
váló tényezőket nem. A szűkszavúság nem adott 
lehetőséget az elegáns megfogalmazásra, nagyon 
gyakran csak elliptikus mondatokat vagy szava-
kat jegyzett le.

Jelen kiadás a naplószövegek nagyjából felét 
adja közre, mivel a szerkesztők nem kritikai ki-
adásnak szánták. Elsősorban olyan feljegyzése-
ket hagytak el, amelyek napról napra ismétlőd-
nek (például hogy éjjel hogyan aludt). Elhagyták 
az 1940. május 21. és szeptember 16. közötti idő-
szakról szóló feljegyzéseket, mivel ezek koráb-
ban már megjelentek a Der Teufel in Frankreich 
2018-as kiadásában. Vannak viszont olyan ré-
szek, amelyeket fontosságuk miatt rövidítetlenül 
közöltek. Ilyenek például a moszkvai útja során 
készült feljegyzések, amelyeket néhány, zömé-
ben olvashatatlan szó kivételével, teljes egészé-
ben közre adtak. E feljegyzésekből egyébként 
megtudhatjuk, hogy Feuchtwanger a Vallomások 
Moszkváról című könyv bizonyos részeit (minde-
nekelőtt a Trockijról szólókat) a megjelenés előtt 
a szovjetek kívánságára nem jó lelkiismerettel 
ugyan, de átírta. 

Naplójának négy fő témája van. Egyrészt 
 Feuchtwanger írói munkássága: információkat 
tudhatunk meg műveinek keletkezési körülmé-
nyeiről, de mindig csak adatszerűen, soha nem 
részletekbe menően, illetve ide sorolhatjuk a ki-
adókkal, ügynökökkel való tárgyalásait is. Más-
részt ezzel összefüggően anyagi helyzete: gondo-
san feljegyezte, mikor jött meg egy-egy honorá-
rium (többek között a magyar fordítás után ka-
pott pénzt is megemlíti), vagy hogy éppen ki kért 
tőle kölcsön. Harmadrészt reflektál a korabeli 
politikai helyzetre, és végül beszámol fölöttébb 
kicsapongó szexuális életéről, hiszen akribikus 
pontossággal feljegyezte, hogy éppen melyik nő-
ismerősével, melyik író barátja feleségével, vagy 
ha más nem volt, melyik prostituálttal feküdt le 
(a szerkesztők terjedelmi okok miatt több mint 

ezer ilyen bejegyzést kihagytak). De ír ezen kívül 
olvasmány- és színházi élményeiről, minden 
egyes találkozójáról, vendégeiről, beszámol 
egészségi állapotáról, a szerencsejáték iránti 
szenvedélyéről és sok egyéb, mindennapi dolog-
ról. Írókról, ismerőseiről tömören, de mindig 
őszintén leírja véleményét. A feljegyzések így az 
író legintimebb magánszférájába engednek be-
pillantást. 

A szerkesztők az egyébként folyamatosan 
vezetett naplót hat életrajzi szakaszra osztották, 
mindegyik elé rövid bevezetőt írtak, amely meg-
világítja a szóban forgó évek hátterét, illetve ösz-
szefoglalja azokat az éveket, amelyekről nem ké-
szültek (vagy nem maradtak fenn) feljegyzések. 

A szöveg jellegéből fakadóan nem olvasmá-
nyos, sztorizgatós mű, ezért aki ilyenre számít, 
az csalódni fog és unalmasnak találja majd. 
Mindazonáltal úgy véljük, nem volt haszontalan 
kiadni e szöveget, hiszen a Feuchtwanger-élet-
művel foglalkozók számára rengeteg adalékkal 
szolgálhat. Maximálisan egyetérthetünk a könyv 
végén lévő kiadói jegyzetben megfogalmazott kí-
vánsággal, miszerint a kutatók számára hasznos 
lenne a teljes szöveg kritikai kiadása, akár digitá-
lis formában is.

Lőkös Péter

Jadwiga Węgrodzka. Popular Genres and 
Their Uses in Fiction. Berlin: Peter Lang, 2018. 200.

A Populáris műfajok és használatuk a regényiro-
dalomban a népszerű és művészi irodalom két ka-
tegóriájának kapcsolatát vizsgálja. A lengyel 
szerző arra mutat rá, hogy a populáris irodalmi 
műfajoknak is meg lehet az a szemantikai, filo-
zófiai és művészi potenciáljuk, mint amivel a ma-
gas irodalom rendelkezik. Nem beszélve arról, 
hogy néhány népszerű regény a két csoport met-
szetében foglalhat helyet vagy hordozhatja ma-
gán azokat a konvenciókat és jellemvonásokat, 
amelyek a magas irodalomra jellemzőek. A szer-
ző amellett érvel, hogy néhány populáris műfaj 
(románc, thriller, fantasy, science fiction, detek-
tívtörténetek, horror stb.) eltérő vizsgálata mind-
két irodalmi formán alkalmazható a komplexitás, 
kétértelműség és szubverzivitás különböző mér-
tékével. A könyv egy előszóból, kilenc fejezetből 
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(amelyek a kötet három központi részét teszik 
ki), valamint konklúzióként szolgáló záró meg-
jegyzésekből áll.

A bevezetésben a cím legfőbb kulcsszavait 
definiálja Węgrodzka, nevezetesen: populáris iro-
dalom és műfaj. A népszerű irodalom a magas és 
művészi irodalommal szemben a tömegek szóra-
koztatására szolgáló írásként van meghatározva. 
Nem törekszik a magas fokú formai szépségre 
vagy bonyolultságra, és nem arra szánják, hogy 
fennmaradjon. A művészi irodalommal szemben, 
amit eredetiség és komplexitás jellemez, és ami 
intellektuális hozzáállást igényel az olvasótól, a 
populáris irodalmat az egyszerűség és az ismétlő-
dő sémák jellemzik. Emellett nagyon kifejező be-
szédmódot használ, túlzásokkal és nyomatékosí-
tásokkal, amelyeknek célja az olvasó szórakozta-
tása és érzelmi bevonása (9). A népszerű irodalom 
az érzelmi varázst helyezi előtérbe és az eszképiz-
musra buzdít, míg a magas irodalom esetében 
hangsúlyosabbak a pszichológiai, erkölcsi, filo-
zófiai, egzisztenciális stb. reflexiók.

A szerző kezdésként kijelenti, hogy a popu-
láris irodalomban az érzelmekre gyakorolt hatás, 
a cselekményen keresztüli szórakoztatás, a ka-
rakterek és a narratív technikák nem teljesen zár-
ják ki a komoly filozófiai, egzisztenciális vagy 
erkölcsi kérdésekről való elmélkedések jelenlétét. 
Számára a két irodalmi kategória különböző mó-
don elhelyezett részeken osztozik abból, amit az 
orosz elméletíró, Jurij Lotman „irodalmi szemio-
szférának” hív (idézi Węgrodzka, 11). Nemcsak 
hogy hasonló konvenciókon osztoznak, de egya-
ránt igénybe veszik a mitikus, vallási, politikai 
stb. referenciák kulturális forrásait, különböző 
kiterjedésben és mélységben. Ennek tükrében a 
szerző azt állítja, hogy a népszerű regényiroda-
lom, a komolyhoz hasonlóan, szintén felajánl in-
tellektuális és megfontolt olvasási lehetőségeket.

Érvelését három fő gondolattal támasztja alá. 
Az első, amit az első fejezet dolgoz fel, azt veszi 
alapul, hogy mindkét irodalmi kategória mint-
egy stratégiaként keveri a műfajokat, azért, hogy 
gyarapítsák, komplikálják és kiterjesszék a saját 
szemantikai határaikat. Ebben a fejezetben a 
szerző a műfaji keveredést veszi figyelembe, és 
analizálja azokat néhány sablonos románcon, va-
lamint Michael Faber Under the Skin és a The Eyes 
of the Soul mainstream szövegein keresztül. 
A második állítása, amit a második fejezetben fejt 

ki, az intertextualitás és adaptáció alkalmazása 
körül forog: ezek olyan narratív technikák, ame-
lyeket megint csak a komoly irodalommal szok-
tak azonosítani. Néhány populáris regény azzal, 
hogy adaptálja és újrameséli az olyan régi klasz-
szikusokat, mint a Beowulf, a Macbeth és a Sir 
Gawain and the Green Night, a két irodalmi kategó-
ria keresztmetszetében helyezi el magát. Az iro-
dalmi múltat új és eltérő relációba hozzák a jelen-
nel. A harmadik elképzelés, amivel a kritika a 
népszerű regényirodalom relatív fontossága és 
komplexitása mellett érvel, az a feltevés, hogy a 
regényirodalom ezen kategóriája filozófiai, erköl-
csi, teológiai és más intellektuális tükröződések-
kel van telítve. Hogy ezt bemutassa, a szerző a 
„világmodelleket”, „világvíziókat” és a karakte-
rek „konfliktusait” (121) vizsgálja olyan szöve-
gek válogatásában, mint Ursula le Guin Earthsea 
Cycle és C. S. Lewis That Hideous Strength című 
művei. A bennük lévő különböző világmodellek, 
víziók és konfliktusok megragadják az olvasó in-
tellektuális befogadóképességét azzal, hogy azok 
filozófiai kérdések és kétségek megfogalmazásá-
ra ösztönöznek.

A könyv utolsó alfejezetében a szerző fordí-
tott stratégiát alkalmaz, ezúttal művészi, magas 
irodalmi művet vizsgál, és azt, ahogy azokat a 
konvenciókat alkalmazza, amelyeket általában a 
populáris regényirodalommal azonosítunk. Az 
utolsó állítása az, hogy néhány klasszikus író, 
mint például Willian Golding, a népszerű műfaj 
konvencióit használja fel arra, hogy komoly erköl-
csi, filozófiai vagy vallási kérdéseket vessen fel. 
A tanulmány Golding The Scorpion God-ját anali-
zálja, és felmutatja a prehisztorikus regényiroda-
lom, valamint a „mi lett volna, ha?” (alternatív 
történelem) spekulatív regényirodalom konvenci-
óit, amelyeket a populáris regényirodalom két iro-
dalmi műfajához szoktak társítani. A szerző amel-
lett érvel, hogy a populáris műfajok ezen konven-
ciói olyan többszintű és gazdag szemantikai struk-
túrára épülnek, amelyek pszichológiai, filozófiai 
és történelmi tükröződések (172). Számára a 
szemantikai gazdagság fontos határvonal a művé-
szi és populáris szövegek között.

A Populáris műfajok és használatuk a regényiro-
dalomban bonyolult könyv, ami annyi általános 
fogalmat és jellegzetességet fejt ki részletesen, 
hogy akár az irodalmi műfajok mini-szótáraként 
is működhet. Az összetett műfajokra és általános 
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irodalmi kritikai terminusokra vonatkozóan 
definíciókat és megvitatást kínál (populáris iro-
dalom, művészi irodalom, műfajkeveredés, mű-
fajpolimorfizmus, adaptáció, intertextualitás, 
metatextualitás, világmodell, konfliktus, exo mi-
metikus műfaj, sablonos műfaj, horror, thriller, 
állatmese, pszichológiai novella, disztópia, pász-
torjáték, fantasy, tudományos regényirodalom, 
történelem előtti regényirodalom stb.). A szerző 
nemcsak definiálja és megvitatja ezen terminu-
sok különböző helyezetekben lévő, karakterisz-
tikus jellemvonásait, hanem gyakorlottan elemzi 
is őket néhány bestseller populáris művön ke-
resztül. A könyv gazdag ebben az általános és 
analitikus összefüggésben.

Mégis, ez a populáris irodalom melletti érve-
lés azt az érzetet kelti bennem, mintha a szerző 
egy apológiát írna ennek az irodalmi kategóriá-
nak, a komoly és jóval igényesebb alkotások ro-
vására. Véleményem szerint ez akár ösztönzés is 
lehet az embereknek arra, hogy ne a klasszikus, 
komoly irodalom olvasói legyenek, ahol az intel-
lektus és a kritika világáért kiáltanak, hanem – a 
szerző szavaival élve – legyenek a népszerű, szó-
rakoztató bestsellereknek „fogyasztói”. A könyv-
ben az általános definíciók és értekezések való-
ban fontos tudományos értékkel bírnak. Összes-
ségében azonban a szerző érvelése a kétfajta iro-
dalom közti határ eltörlésére vonatkozóan in-
kább a bestsellerek fogyasztását népszerűsítő 
védekezésnek tűnik.

Houssem Hamrouni
Fordította: Jancsovics Klaudia

Hódosy Annamária. Biomozi: Ökokritika 
és populáris film. Szeged: Tiszatáj Könyvek, 
2018. 414.

Hódosy Annamária a Szegedi Tudomány-
egyetem Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet 
tanszékének adjunktusa. Biomozi: Ökokritika és 
populáris film című kötetében szándékosan nem 
az egyértelműen ökokritikus – tehát a klímavál-
ságot, környezetszennyezést központilag temati-
záló – filmeket vizsgálja, amelyeknek meglehe-
tősen határozott, nyílt retorikája sokszor vissza-
felé sülhet el, hanem a témát marginálisabban, 
látensen tárgyaló alkotásokat helyezi kutatása 

fókuszába. Ezek működési stratégiáit, retorikai 
eszközeit, inter- és transzmediális összefonódá-
sait tárja fel és mutatja be, impozánsan széles 
körű elméleti háttér birtokában, elemzéseit meg-
felelő szakirodalmi keretbe ágyazva.

A Bevezetésben felvázolja a kötet struktúrá-
ját, definiálja a biomozi fogalmát, valamint is-
merteti az ökokritika – mint a környezettudatos 
szempontrendszert különböző tudományterü-
leteken érvényesítő irányzat – fejlődésének fon-
tosabb mérföldköveit és megállapításait. Azokat 
a filmeket sorolja ide, melyek komolyan veszik 
az ökológiai válság problémáját. Emellett törté-
neti kontextusba helyezi és számos példán ke-
resztül mutatja be a tematikát feldolgozó filmek 
és a média, valamint a bennük felmerülő para-
digmák evolúcióját, és arra a következtetésre 
jut, hogy „a feldolgozások sorában határozott 
elmozdulás figyelhető meg a nyugati kultúra 
ünneplésétől az attól való elhatárolódás felé” 
(19), amely folyamat együtt jár a természet ural-
mi modelljére alapot adó antropocentrizmus 
megkérdőjelezésével. Az ökokritikai megközelí-
tés arra is jó eszköz, „hogy leleplezze a látszólag 
környezetbarát szemlélet mögött meglapuló – s 
annak végeredményben ellentmondó fogyasz-
tói mentalitást” (23).

A biomozi retorikai stratégiái című második 
fejezetben – mely a szerző szerint a bevezetés 
gyakorlatiasabb, elemzésorientált folytatása – 
szintén olyan filmeket tárgyal, ahol a természeti 
problematika bújtatottan, például metaforiku-
san, vagy mintegy mellékesen jelenik meg (Ome-
ga ember, Állatok napja, Az 5. hullám, Vaiana), az 
antropomorfizáció vagy az üdvtörténeti narratí-
va struktúrájának alkalmazása révén. Mindezek 
haszna az lehet, hogy „[a] »biomozi« lehetővé 
teszi, hogy anélkül dolgozzuk fel »ökológiai fé-
lelmeinket«, hogy eközben szemtől szembe kell-
jen kerülnünk azokkal, s így anélkül szélesítsük 
örökölt antropocentrikus perspektívánkat öko-
centrikus látásmóddá, hogy tudatos döntést kel-
lene hoznunk a változást illetően” (66). 

A harmadik fejezetben, Az ökológia testamen-
tumában a bűnbeesésmítosz ökokritikájáról ol-
vashatunk Aronofsky Noé és Jarmusch Halhatat-
lan szeretők című filmje kapcsán, melyek a mo-
dern életvitelnek a természet rendjével való ösz-
szehangolhatatlanságát és az ebből adódó eg-
zisztenciális problémákat szokatlan módon és 
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