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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.
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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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keretek között vetik fel. A bibliai történet újra-
gondolásában Noé mint az ökofundamentaliz-
mus archetipikus figurája tűnik fel, aki a fenn-
tartható fejlődés jegyében él a családjával. A Hal-
hatatlan szeretők is a zsidó–keresztény mítosz 
metaforikus értelmezésére, a természet és a kul-
túra egymástól való elszakadásából fakadó prob-
lémákra épít.

A Föld iszonytató nőiségében immár az öko-
feminizmus területére evezve a nőiség és a férfi-
asság princípiumait, és azoknak a természettel, 
vagy épp a környezet leigázásával és annak legi-
timációjával való összefüggéseit tárgyalja, a 
Mint a hurrikán, az Armageddon, a Rejtélyek szige-
te, A búra alatt és az Avatar című filmek példáin 
keresztül. 

A nőiség fogalmának rétegzettsége és konno-
tációi számos metaforán keresztül bomlanak ki a 
vizsgált művekben: egyszerre viszonyokban való 
lét (férfi–nő, anya–gyermek, nő–természet kap-
csolat), többértelműség, meghasadtság, valamint 
jellemzi a határok bizonytalansága is. A nő min-
dig valamihez képest definiálódik, nem létezhet 
magában. Az ökológiai üzenet ravasz megkom-
ponáltságát érhetjük tetten, ha az Avatarban a 
Na’vi vs. ember, természet vs. destruktív techno-
lógia deklarált szembenállása mögé pillantunk. 
Az Avatarban az emberek mechanikus, anyagi 
haszonszerzésre és pusztításra létrehozott gépei-
vel szemben a pandorai bioszféra, amely szintén 
nőként – méghozzá Eywaként – aposztrofálódik, 
hálózatosan, wifiszerűen kapcsolja egymáshoz és 
foglalja magában az élővilág tagjait, felkínálva 
ezzel egy, a természet és a technológia finom, de 
mély és építő jellegű összefonódását ábrázoló jö-
vőképet.

Az ötödik fejezet, a Gynökológia: a feminizmus-
tól az ökofeminizmus felé PETA-reklámokon, vala-
mint két film példáján (Alien: Resurrection, Tar-
kovszkij: Solaris) keresztül elemzi az állatokkal 
való bánásmód, az állatkísérletek, valamint az 
állat és a nő egymással való szimbolikus behe-
lyettesíthetőségét, illetve a kultúra és a tudomány 
nőiséghez való viszonyát. A folyamat, amely so-
rán a fentebbi két film női karakterei megvetett, 
megalázott és bántalmazott tárgyból konszen-
zusra és együttműködésre vágyó szubjektumok-
ká válnak, egy új típusú gondolkodási minta ki-
alakulásának allegóriájaként is felfogható, 
amelynek a gyakorlatban való alkalmazása esélyt 

biztosíthat a bioszféra és ezáltal a bolygónk meg-
mentésére.

A hatodik fejezet, az Ökopszichózis: a betegség 
mint környezetpolitikai ellenállás olyan filmekkel 
foglalkozik (Trier: Melankólia, Nichols: Menedék), 
melyek a depressziót, a skizofréniát, illetve a hisz-
tériát különböző módokon és mértékben hozzák 
összefüggésbe a természeti katasztrófával.

A Raptorokkal suttogó: Felügyelet és büntetés az 
állatkiképzés „új iskolájában” című hetedik fejezet-
ben az állatokhoz való megváltozott hozzáállás 
és az emberjogi mozgalmak, az emancipáció és a 
szabadságjogok kiterjesztése közötti párhuza-
mok kerülnek vizsgálat alá.

A fejezetből választ kaphatunk arra, hogy a 
különböző hatalmi technológiák működése, illet-
ve evolúciója hogyan függ össze az állatokkal és 
a nőkkel való bánásmódban bekövetkezett para-
digmaváltással. Ugyanakkor ennek paradox jel-
legére is felhívja a figyelmet a szerző: ami az álla-
tok felé megnyilvánuló érdeknélküli szeretetnek 
tűnik, valójában haszon az ember számára, a gaz-
da érdeke, mint ahogy a társadalom számára 
gazdaságilag is hasznos a klasszikusan elvárt női 
szerepek természetesként, illetve szükségszerű-
en belülről fakadóként való bemutatása. Minden 
szempontból kifizetődőbb az állatot – és az em-
bert – a vágyak interiorizációjával rávenni arra, 
amire máskülönben kendőzetlen erőszakkal 
vagy elnyomással kellene kényszeríteni. 

Az utolsó, az Energiát a pajzsokba! az energiá-
hoz való viszony filmekben való megjelenítését 
tárgyalja, összehasonlítva a különböző korok 
energiafelhasználással, illetve -termeléssel kap-
csolatos ideológiáit, továbbá az energiagazdálko-
dás és az ökológiai problémák kapcsolatának 
ábrázolására is kitér.

Az olvasó a fejezetek végén található infor-
matív végjegyzeteken túl a kötet végén elhelye-
zett bibliográfiából, valamint filmográfiából is 
tájékozódhat. A kötet fontos erénye a feldolgo-
zott téma komplex interdiszciplináris megközelí-
tése, melynek során a szerző gazdag érvanyaggal 
és meggyőző logikával támasztja alá gondolat-
meneteit.

Babos Orsolya
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