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Bevezetö  

 

 

A kommunista  a fantáziát az osztályharc elemeként kell, 
hogy hasznosítsa, de nem csak az osztálytudatos proletár. 
A fantázia mint a társadalomban élő kizsákmányoltnak  
tevékeny szellemi képessége:  fegyver lehet és kell hogy 
legyen! A fantázia nem a semmi óceánjából keletkezik, 
nem is csupán látnokok, költők, fantaszták alkotása, hanem 
éppenséggel  a társadalmi  valóságból  születő  tudatos 
alkotói-teremtési folyamat. Lenin akivel  minden tekintetben 
szinte élesen szembe állunk, de ebben pl. nem ,  a 
következöket irja : a tudatosság  és a fantázia nem 
összegyezhetetlen   ellenmondó fogalmak,  hanem a 

munkásosztály  mint szubjektum  alkotó, szellemi valóságának egymást feltételezö 
elemei „  S igaza van . Éppenséggel   a társadalmi  valóságból  születő  tudatos 
alkotói teremtési folyamatra kell hogy beszéljünk ennek kapcsán.   Vigotszkij a 
szovjet marxista pszichológus egyfelől beszél reproduktív tevékenységről: ez az 
emlékezőképességgel függ össze, amellyel a múltbeli tapasztalatok megőrizhetők. 
Általa könnyebbé válik a környezethez való alkalmazkodás. De ha az 
agytevékenység csak a múltbeli tapasztalatok megőrzésére irányulna, akkor csak a 
megszokott, változatlan körülményekhez tudnánk alkalmazkodni. Ebben az esetben 
az emberi lény a múlt felé irányult lenne. Másfelől beszél kombinatív vagy 
alkotótevékenységről. Idetartozik minden olyan tevékenység, amely eredménye 
nem a tapasztalatok formájában már adott benyomások és cselekvések 
megismétlése, hanem új formák és cselekvések létrehozása. Az alkotótevékenység 
teszi az embert jövőre irányuló lénnyé, amely a jövőt létrehozza a jelen 
megváltoztatásával. 
 
Köztudott: elnyomottak vagyunk, kizsigereltek és kizsákmányoltak, el vagyunk 
választva munkánk termékétől, attól, amit létrehozunk, saját kezünkkel teremtünk. Ez 
az elválasztás azonban nem merül ki ennyiben, hiszen nemcsak a munkánk 
termékétől vagyunk elválasztva amit termelünk, hanem attól a valódi öntudatos 
emberi tevékenység lehetőségétől is amely kibontakoztatná valódi nembeli 
képességeinket. A kapitalista társadalom világbörtöne minden értelemben az 
idegenséget szüli meg bennünk s általunk. Ennek az idegenségnek léte a társadalmi 
valóság minden molekulájában anyagi, szellemi ideológiai mivoltában realizálódik. S 
embernek a másik embertől való elválasztottságától kezdve be akar bennünket 
kebelezni. Ez megmutatkozik a fantáziaipar termelésében is. Minderről  korábbi 
kiadványainkban már szót ejtettünk. (1)    Itt most a játszma másik oldalára világitunk 
rá.  A racionális világkép és logika nincs ellentétben a fantázia teremtő aktusaival. 
Lehet az mese, monda, mitológia, szürreális vízió, Blake teremtményei. A 
kommunizmus „reális víziója”. „Régi mese, előbb gondolunk el valamit filozófiailag, és 
csak azután látunk hozzá a gyakorlati megvalósításhoz” 
Semiképpen sem szabad a valóságot , és a fantázáit szembe állítani egymással. 
Természetesen az elidegenedett tudatformák menekülési útvonala ma dominásabb 
mint bármi más, de itt és most a forradalmi fantáziáról szólunk. A proletariátusnak a 
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valóságot legyőző, cselekvésre késztető eszköze ez a fantázia. Sokan 
hangsúlyozzák (főleg a nem akadémikus marxisták) az öntudatlan és öntudatos ész 
dialektikájának fantáziateremtő aktusait. Nem transzcendentálni, nem öncélúan 
elvarázsolni a ordas  lét elől menekülve, hanem a reális történetiséget  
forradalmasitani képzelünk játékaiban ,hogy az a valóságra visszahasson . A feladat  
nem más, mint a tudatosan alkotó fantáziát, (az új világegyetemeket látót, teremtőt, a 
kapitalizmust meghaladót) meghívni a gyilkos vacsorára a kapitalizmust vele, s általa 
is megsemmisíteni. 
Ernst Bloch szerint a fantázia abba a térbe lép, ahol kialakul a még nem tudottá válás 
utópisztikus funkciója, bár nem minden tudásé ,hanem csak olyané amely anticipálva 
viszi tovább a meglevő mását, jobbá válásának jövendő lehetőségei felé. Minden 
teremtő aktus tudatos felforgató magatartás: mese, fantasy, hang, jel, kép  a 
megváltozhatatlanak látszó ellenfele kell hogy legyen, azért, hogy ne ragadjunk bele 
az itt és mostba, a jelenvalóba. 
 
Nem véletlen írja Roman Jakobson hogy abban a korban, amikor az utópia és a 
valóság közötti határvonal elgybemosódik, a népmese ideológiája egyre inkább a 
figyelem középpontjába kerül. A forradalmi viharok kora késztette az egyik 
leggazdagabb képzeletü orosz költőt, Velimir Hlebnyikovot a népmese 
hagyományos képeinek vizsgálatára. Az orosz tündérmese ismeri a 
varázsszőnyeget, amelyet Magától Repülőnek (szamoljot) hívnak, és ismeri a 
varázsasztalt, amely magától megterül, hogy jóllakassa a hőst: ezt Magától 
Megterülónek (szamobranka) nevezik. A Magától Repülő elnevezés lett a mai 
orosz nyelvben a repülőgép neve. „A Magától Repülő - írja Hlebnyikov egyik 
versében -, az égen közlekedik. De hová lett a Magától Megterülő Asztal, a 
Magától Repülő társa? Szerencsétlenség áldozata lett, vagy börtönbe vetették? 
Én hiszek a tündérmesékben: igazi tündérmesék voltak: valóság lett belőlük." A 
polgárháborúban Lenint lenyűgözték a tündérmesék, és megjegyezte, hogy ha 
valaki megvizsgálná őket társadalmi és politikai szempontból, „gyönyörű 
tanulmányokat írhatna ezen anyag alapján népünk reményeiről és vágyairól". 
Ugyanebben az időben az ellentáborban Jevgenyij Trubeckoj, filozófus és 
esszéíró, Afanaszjev meséin gondolkodva pontosan ezeket a vágyakat próbálta 
meg meghatározni a „másik birodalomról" és kutatóiról az orosz népmesében. A 
szerző éppen azt tekinti az orosz tündérmesék legjellegzetesebb sajátságának, 
hogy ennek a másik világnak a keresése kerül az előtérbe. A kiközösítettek más 
társadalom felé tartanak, hogy „jobb helyet" és „könnyebben megszerezhető 
kenyeret" találjanak. Annak elérése érdekében a „jóembernek" el kell sajátítania 
„ravaszság tudományát" vagy egyszerűen meg kell tanulnia „látni". A hős pedig 
kijelenti: „Nem tudom, hová, elhozom, de nem tudom mit. Három év a tekervényes 
úton vagy három óra egyenesen - csakhogy az az út nem járható“. Az álomhoz 
hasonlóan a fantázia összesűriti az utazást.                                                            
A mese  ezt a másik  a birodalmat földi színekkel festi le:  „És milyen takaros 
szoba is az, hatalmas és tiszta. Az ágy üres, és a párnák teli finom pehellyel”. Az 
orosz hagyományban rendkívül jellegzetes mese, amely a parasztról szól, aki 
kiötlötte, felmászik az égbe; és mit talál ott: kemence, a kemencében sült liba, 
szopós malac, finom pástétomok, tészták, sütemények, ami szem s szájnak 
ingere. Igaz, a paraszt kirándulása úgy ér véget, hogy beleesik az árnyékszékbe. 
Szánalmas visszatérés ez a nyomorúságba, ahogyan Jevgenyij Trubeckoj 
élcelődve kimutatja. Ám e  mese rímbe szedett epilógusa megadja a tündérálom 
funkcióját: 
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„Nem az az igazi csoda 
Hogy a  muzsik leesett az égből.  
Az a csodák csodája, 
Hogy oda felmászott ” 

 

A marxista fantasy szersző  China Miéville, aki mű veibe becsempézte az 

osztályharc állandó jelenlétét, tulajdonképpen a müfaj népszerű ségét, 

sokrétű ségét használja, nyíltan osztályharcot hirdet a fennálló ellen. Itt meg  

Sci-Fi és Fantasy olvasatokat ajánl nekünk, fogadjuk el meghivását csak bátran 

! Ne ijedjünk meg hát a  szükségszerű ség birodalmából a szabadság 

birodalmába áthatolás ő s-képeitő l…. 

 

 

 

DE TE FABULA NARRATUR 2016 decembere 

Jegyzetek : 

1,  DE TE FABULA NARRATUR OSZTÁLYHARCOS JÁTÉKOK RÉKA MANÓNAK 

illetve lásd  F. Baykurt :Tarkatollú (meseregény ) 

http://gondolkodo.mypressonline.com/elemek/fabula/osztalyharcos_jatekok_1.pdf illetve a   

 

China Miéville 

 

 
 

 

50 Sci-Fi és Fantasy mű, amelyet minden szocialistának ismernie kéne  

 

http://gondolkodo.mypressonline.com/elemek/fabula/osztalyharcos_jatekok_1.pdf
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Amikor szocialistává váltam, épp szociológiát és filozófiát tanultam akadémiai szinten. 

Megtapasztaltam valamit, ami számos (habár biztosan nem az összes) mese közös vonásának 

tűnik az előtt, aki ezeket a világokat kutatja: a fiction iránti érdeklődés hirtelen elvesztését. 

 

Az elmúlt időben csak non-fiction munkákat olvastam, és felfedeztem valami hiányt. Az 

újbóli fiction-olvasás nagy hatással volt rám, stimulálta az agyam azon részeit, amelyek 

többnyire szunnyadtak (vagy egyszerűen filmeken és TV show-kon kívül nem tapasztaltak 

meg semmit). Érzem, felbukva belőlük visszanyertem az erőmet, és felkészültebbnek érzem 

magamat, hogy e kérdésekkel mint szocialista (és mint  szociológus és filozófus) 

foglalkozzam.  

 

Ez nem a „legjobb” fantasy-k vagy sci-fi-k listája. Rengeteg nagyszerű munka létezik, 

amelyek nincsenek rajta a listán. Az itt következők nem csupán minőségük miatt kerültek 

kiválasztásra – hogy melyik a legjobb, az változó -, hanem (szándékosan vagy sem) 

beágyazott politikai tartalmuk miatt, amelyek érdekesek lehetnek szocialisták számára is. 

Természetesen más munkákat – ugyanazoktól vagy más íróktól – is lehetett volna választani: 

az egyet nem értést és az alternatív javaslatokat szívesen fogadjuk. Én magam is óráról órára 

változtatom saját ilyen irányú nézeteimet.  

 

 

Iain M. Banks: Fegyver a kézben  (1990) 

Szocialista Sci-fi a szűkösség-utáni társadalomról. A kultúra narratívájában és politikai 

fogalmaiban egészében mindössze "javacskákká" fejlődik vissza, de a kultúrák közötti 

bűntudat és manipuláció következtében a történet sokkal többé válik, mint egy egyszerű 

utópia. 

 

Edward Bellamy: Visszapillantás 2000-böl az 1887 . évbe  (1888) 

Egy nagyhatású, de inkább bürokratikus egalitárius/naiv kommunista utópia. Nagyon jól 

bánik a „modern” (19. századi) főhős megdöbbenésével egy olyan világban, amelyet nem ő 

segített létrehozni (lásd Bogdanov).    

 

Alexander Bogdanov: Vörös Csillag (1908) 

Ez a bolsevik sci-fi egy forradalmárt küld a Marsra, hogy meghonosítsa ott a szocializmust. A 

könyvet (némi igazsággal) azzal kritizálták, hogy proto-sztálinista, de összességében ez 

rágalom. Jól szembesít azzal a problémával, amikor valaki megpróbál alkalmazkodni egy 

olyan társadalomhoz, amelynek létrehozásában ő maga nem segédkezett (lásd Bellamy). 

 

Emma Bull & Steven Brust: Szabadság és szükségszerüség  (1997) 

Bull egy balliberális és Brust egy trockista fantasy író. A Szabadság és szükségszerüsség a 

chartistákkal és osztálynyugtalansággal teli 19. században veszi kezdetét. Úgy lehetne 

jellemezni, mint „az első marxista steampunkot” vagy „egy ifjú hegeliánusoknak szánt 

fantasyt”.  

 

Mihail Bulgakov: Mester és Margarita (1938; ford. 1967) 

Ez a bámulatba ejtő fantasy a ’30-as évek Moszkvájában veszi kezdetét, s szerepelteteti az 

Ördögöt, Pontius Pilátust, az Örök Zsidót, egy nagyon éles szatírája és kritikája a sztálinista 

Oroszországnak, ami hihetetlen, hogy képes volt átjutni a cenzorokon. Egészen briliáns. 

 

Katherine Burdekin (aka Murray Constantine): Swasztika éj v. Horogkereszt éj(1937) 
Egy kitűnő példa a sci-fi-n belüli „Hitler győzött” al-műfajra. Szokatlan benne, hogy a Left 
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Book Club adta ki, és még akkor írták, amikor Hitler hatalmon volt, így a náci jövőtől való 

félelem közvetlen volt.  

 

Octavia Butler: Túlélö (1978) Afroamerikai szerző, akit a mainstream évekkel azután 

fedezett fel magának, amikorra a sci-fi területén már korábban elismerték kortársai. A 

Vértestvérek volt a legnyíltabb politikai regénye, Patternist series – Mintaszerkesztő pedig a 

legnépszerűbb. A Túlélő  kitűnően keveri a sci-fi műfajt a kolonializmus és a rasszizmus 

kérdéseivel.  

 

Julio Cortázar: Az elfoglalt ház (1963) 

Egy rémisztő elbeszélés aláássa a házról, mint szentségről és menedékről alkotott 

fogalmainkat. Szövevényes pusztítása a közösségi/privát és belül/kívül közötti burzsoá 

szembeállításoknak.  

 
Philip K Dick: Kamera által homályosan (1977) 

Minden könyve közül szinte a legjobb. Hasonlóan azokhoz, ez is identitással, hatalommal és 

árulással foglalkozik, itt sokkal direktebben rögzíti a társadalmi struktúrákat, mint más egyéb 

munkáiban (Visszafelé világ-ban és Az ember a fellegvár-ban). Hihetetlenül megindító.  

  
 

Thomas Disch: A pap (1994) 

Az antiklerikalizmus egészen kegyetlen darabja. A GBH dark fantasy egyik alkotása a 

katolikus egyház ellen (többek között a pápának dedikálva…) 

Gordon Eklund: Minden időben lehetséges (1974) 

Tanulmány alternatív világokról, magában foglalva feltételezett baloldali mozgalmak 

vizsgálatát az alternatív USA-ban. 

Marx Ernst: A kedvesség hete, vagy Egy hét kedvesség (1934) 

Döntően szürrealista kollázs regény. Az olvasó részt vehet egy képsorozat dekódolásában. 

Detektívtörténet előkelő divatmagazinból vett szereplőkkel, amely kevés halállal és sok 

kalanddal foglalkozik.  

Claude Farrère: Haszontalan kezek (1920) 

Szociáldarwinizmus és a „búcsú a munkásosztálytól” érvelés keverékének prototípusa. A 

„haszontalan kezek” – a munkások – lázadása szánalmasnak tűnik fel a kérlelhetetlen 

technológia előtt. Egy hideg, reakciós, érdekfeszítő könyv.  

 

Anatole France: A fehér kő (1905) 

Részben egyfajta cáfolata a rasszista, korunk „sárga veszedelem” lázára – egy könyv a „fehér 

veszedelemről”, és a szocializmus felemelkedéséről. Szintén érdekes Az angyalok lázadása, 

amely a mára elkoptatott szocialista témával foglalkozik, miszerint Lucifernek igaza van, 

mikor a despota Isten ellen fellázad. 

 

Jane Gaskell: Fura gonosz (1957) 

Akkor íródott, amikor Gaskell 14 éves volt, így magán viseli ennek minden hibáját. Mégis 

rendkívüli.  Egy kegyetlen tündérmese, amely terhes szexualitástól, Toma Paine-ről és 

Marxról való elmélkedésektől, forradalmi felfordulástól, amit rokonszenvesen, de 

érzelemmentesen festett le; plusz a regényirodalom legnyugtalanítóbb rosszfiújától."   
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Mary Gentle - Patkányok és vízköpők (1990) 

 A történet olyan városban játszódik, amely aláássa a legtöbb fantasy „feudalista 

romantikáját”. A nem szokványos női főszereplő kalandokon megy keresztül  komplett 

városképpel,  osztályharccal, korrupcióval és faji elnyomással. 

 

Charlotte Perkins Gilman— A sárga tapéta (1892) 

Hatalmas munkája ennek a radikális gondolkodónak. Rémisztő elbeszélés, amely megmutatja, 

hogy a kegyetlen nemi elnyomás épp olyan könnyen formálója a „szerető” kapcsolatoknak, 

mint az nyilvánvalóan abúzív párkapcsolatokban. Lásd továbbá az ő feminista/szocialisztikus 

utópiáit, a "Moving the Mountain" (Eltolni a hegyet), (1911) és a Herland-et (1914). 

 

Lisa Goldstein: Az álomévek (1985) 

Időutazás történik az 1920-as évek, a szürrealista mozgalom időszaka alatti és az 1968-as 

felkelés alatti Párizs között. Egy népszerű és fantasztikus módot használ a  szersző , hogy 

megvizsgálja a szürrealizmus, mint kiváltképpen fantasztikus módszer és a forradalmi 

mozgalmak közti viszonyt (még ha homályosan is képzeli el azt).  

 

 

 

 

Stefan Grabiński: A sötét birodalom (1918–22;) 

A lengyel író briliáns horrorja. A lengyelországi modernizálódó indusztrializmus 

szimbólumaiban szokatlanul helyezkedik el a titokzatosság és a rémület: vonatok, 

elektromosság, stb. A mindennapok instabilitásának ez a tudatossága különbözteti meg őt a 

hagyományos, „nosztalgikus” kísértethistória-íróktól. 

 

George Griffth: A forradalom angyala  (1893) 

Meglehetősen idejétmúlt, de szokatlan benne, hogy hősei forradalmi terroristák. 

Nagymértékben különbözik Chesterton körmönfont anarchista gazembereitől. 

Imil Habibi: Saeed, a pesszimoptimista titkos élete (1974; ) 

A teljes címe jóval hosszabb. Habibi tagja volt a Palesztin Kommunista Pártnak, az 1940-es 

évek britellenes harcainak veteránja, és néhány évig a Kneszet tagja volt. Ez a 

szeretetreméltó, szürreális könyv egy palesztin életéről szól Izraelben (szürreális betétekkel és 

idegenekkel…). 

M. John Harrison: Viriconium éjszakák (1984) 

Egy pompás író, aki iszonyú erővel fejezi ki a modern mindennapok elidegenedését. Fantasy, 

amely könyörtelenül felfedi a vágyak elidegenedett természetét" a fantasztikus megmenekülés 

érdekében, illetve, hogy megmutassa, hogy a fantasy mindig elérhetetlen marad. Bünteti az 

olvasókat és a szereplőket a fantasyvel való együttműködéséért. Lásd még: The Course of the 

Heart (A szív útja) 

 

Ursula K. Le Guin: A kisemizettek  (1974) 

Ezen anarchista író kitűnő munkái közül ez a legnyíltabban politikai. Vizsgálódás egy gazdag, 

kizsákmányoló kapitalista világ és egy szegény, szinte terméketlen (habár magas technikai 

színvonalú) kommunista világ között. 

 

Jack London: Vaspata (1907) 
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London mesterműve: tudósok egy 27. századi szocialista világból dokumentumokra 

bukkannak, amelyek egy fasiszta oligarchiát festenek le az USA-ban, és egy 

proletárforradalmat. Emellett azonban London vitathatatlan szocializmusa a 

legvisszataszítóbb rasszizmussal van átitatva. 

 

Ken MacLeod: A csillagarány (1996) 

Brit trockista (erős liberter hajlammal), mindegyik (nagyon jó) munkája a baloldali politikát 

vizsgálja jelmondatok használata nélkül. A The Stone Canal (A kővájat) például vitákat mutat 

be a marxizmus elferdítéséről. A Csillagarány pedig azért lett kiválasztva, mert a Virtuális 

Valóság baloldali hőseit mutatja be, név szerint – egy egész sor valódi forradalmárnak 

újraformázása digitális alakban. 

 

Gregory Maguire: A boszorkány (1995) 

Pompás revizionista fantasy arról, hogy a győztesek írják a történelmet. A vesztes, aki a 

Nyugat Gonosz Boszorkányainak oldalán állt, egy emancipációs politikáért harcoló személy 

Oz despotikus birodalmában. 

 

 

 

 

J. Leslie Mitchell (Lewis Grassic Gibbon): Gay Hunter (1934,) 

A skót nemzeti irodalom klasszikus darabja a marxista író tollából. A Scots Quair és a 

Spartacus olyan regény, amely megmutatja, hogy a propaganda is lehet művészet. Ez egy 

nagyszerű science fiction. Egy kicsit elfogult talán a „vadászó-gyüjtögetők” iránt, de 

kétségkívül fergeteges. További adalékként még olyan címe is van, amely ma is 

szórakoztatóan hangzik. Vessünk pillantást kisregényeire, amely egy seregnyi sci-fi/fantasy 

elemet tartalmaz. 

 

Michael Moorcock: Sólyomhold (1967–77) 

Moocrock egy művelt balos anarchista és a fantasy irodalom egyik óriása. Szinte minden, 

amit írt, érdekes, de ide most a Sólyomhold lett kiválasztva, tisztelegve az előtt, amit 

Moorcock mondott róla: „Egy olyan szellemben, amely tudatosan szemben áll a sovinizmus 

napjával, én egy németet választottam hősnek és egy britet gazembernek.” Az 1960-as/1970-

es évek politikájával kapcsolatos szatirikus célzásokból és gagekből is akad bőven, amik az 

olvasó által megfejtésre várnak.  

 

William Morris: Hírek Seholországból  (1888) 

Egy szocialista utópia (még ha naívan idillikus is), Bellamynak (lásd fentebb) írva válaszul, 

szokatlan módon nem szégyellve s nem távolmaradva az olyan kemény politikai kérdésektől, 

mint hogy hogyan érjük el az áhított utópikus-proletár forradalmat. Lásd még (The Well at the 

World's End) más fantasy-jeit.  

 

Toni Morrison: Szeretve (1987) 

Közismert, hogy a Szeretve egy nagyszerű könyv a rasszról és a rabszolgaságról és a bűnről, 

de kevésbé általánosan elfogadott, hogy ez egy fantasy. Pedig az. Egy kísértethistória, amely 

fantasztikus elemek nélkül kötelességének felét sem tudná teljesíteni.  

 

Mervyn Peake: A Gormenghast regények (1946–59) 

A halálrituálé és a szükségszerű átalakulás szigorú ábrázolása. Ne higgyetek azoknak, akik azt 

mondják, hogy a harmadik könyv kiábrándító. 
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Marge Piercy: Nő az idő élén (1976) 

Egy elmegyógyintézetben fogságba esett mexikói nő kapcsolatba kerül egy üzenettel, ami egy 

jövőbeli utópiából származik, amely egy „teljesen feminista forradalom” után született.  

 

Philip Pullman: Északi fény  (1995) 

Pullman kiábrándít minket. Ez a könyv azért került ide, mert morális/politikai 

összetettségekkel foglalkozik, és érzelemmentes tisztelettel viszonyul saját (fiatal felnőttekből 

álló) olvasóihoz és karaktereihez. Feltárja a szabadságot és a társadalmi közbenjárás 

problémáit, és megkérdőjelezi, hogy a felszabadítás mint cél szentesíti-e az eszközt. Felteszi a 

lehető legnagyobb kérdéseket, és nem próbálja elhitetni velünk, hogy léteznek rájuk egyszerű 

válaszok. A trilógia második darabja, a Titokzatos kés, egy tökéletesen jó áthidaló kötet… és 

aztán a harmadik kötetben, az a borostány látcső-ben valami félresiklik. Vannak kitűnő 

darabjai és versenytársainál még így is klasszisokkal jobb… de érzelgősség, hezitálás és 

formalizmus van benne, ami kiábrándít minket. De ettől függetlenül az Északi fény egy 

mestermű.  

 

 

 

 

Ayn Rand: Atlas vállat von (1957) 

Ismerd az ellenséged! Ez a baljós nietzcheanizmus teljes vértezete nagy hatással volt az 

amerikai sci-fi-re. Rand egy megszállott „objektivista” volt (libertariánus kapitalizmus-párti 

individualista), akinek szocializmus- és bármiféle „kollektivizmus” iránti gyűlölete 

megjelenik ebben a fontos és hatásos – még ha aljas és nehézkes - regényében. 

 

Mack Reynolds: A Lagrange Ötös (1979) 

Reynolds 25 éven keresztül volt tagja az USA Szocialista Munkáspártjának. Politikai 

kérdésekkel kapcsolatos radikális nézetei visszatükröződnek munkái során. Ez a könyv – 

szentimentalizmus nélkül bemutatva egy kvázi-utópiát - csak egy javaslat. Szintúgy igen 

érdekes az A holnap talán más lesz, (1960) és a The Rival Rigelians (A rivális rigeliánusok 

(1960) is, melyek kifejezetten a kapitalizmus és a sztálinizmus közötti hasonlóságot mutatják 

be. 

 

Keith Roberts: Pavane (1968) 

Ezek az összefonodó történetek akkoriban játszódnak, amikor I. Erzsébetet megölték és 

Spanyolország elfoglalta Britanniát. Sorsokat mutat be egy olyan világban, ahol a harcias 

feudális katolicizmus ténykedik, mint a társadalmon és a termelési viszonyokon csüggő 

béklyó. Ámbár, Roberts egyáltalán nem volt balos, és lehet, hogy forogna a sírjában, ha magát 

ezen a listán látná… 

 

Kim Stanley Robinson: A mars trilógia  (1992–96) 

Valószínűleg a leghatalmasabb súlypontja a baloldali sci-fi számára az 1990-es években. Egy 

burjánzó és elmélkedő vizsgálódás a társadalmi viszonyok változatosságáról betáplálva és 

elvezetve a forradalmi változáshoz. (Néhány Gramsci tréfát is tartalmaz.) 

 

Mary Shelley: Frankenstein (1818) 

Nem egy figyelmeztetés, hogy „ne vacakolj olyan dolgokkal, amelyeket magukra kéne 

hagyni” (amely egy reakciós anti-racionalista üzenet lenne), hanem ragaszkodás a kirobbanó 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fo%2FASIN%2F0345440919%2Ffantasticme0b-20&t=YTdiMzMwODZmYjJhZTJiMDNkZTNkYTVmMDFlOTZmZGVmNjg4NTkxOCwzTDkzaFVuWQ%3D%3D
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erőkkel való viaskodás szükségességéhez, és a tényhez, hogy nincs „természetes” emberi 

természet, csak  társadalmi konstrukciók léteznek. 

 

Lucius Shepard: Élet háborúban (1987) 

Borzasztó vízió a jövő (szemérmetlenül vietnámira ütő) háborújáról. A háború és az USA-

külpolitika valóságának kegyetlen bemutatása mellett Shepard kivizsgálja a sci-fi, fantasy és 

„mágikus realizmus” közötti kapcsolatot, és ezek sajátos módszerét használja, hogy 

szenvedéllyel tekintsen vissza a jelenbe. 

 

Norman Spinrad: A vasálom (1972) 

Egy Adolf Hitler által írt sci-fi regény… Spinrad tréfája, zavaró és kegyetlen vádirat a fasiszta 

esztétikáról a legtöbb sci-fi és fantasy műfajban. Mi történne, ha Hitlerből egy sci-fi író válna 

New Yorkban? Nem egy könyv ennek a lehetőségéről, hanem egy könyv közvetlenül ebből 

kiindulva. „Ugyanettől a szerzőtől: Az Akarat Diadala és a Szvasztika Lordja.” Bátor és 

komisz. 

 

Eugene Sue: A bolygó zsidó (1845) 

A radikális szocialista Sue óriási könyve, a legendabeli Örök Zsidó családjának kalandjairól. 

Szimbolikus fantasy elemek: a zsidó a kisemmizett munkás és a pártja az elesett nő. Marx 

többízben kritizálta Sue-t mint írót (szentimentalistának tartotta), hát aztán, ez egy remek 

könyv!  

 

Michael Swanwick: A fémsárkány lánya  (1993) 

Nagyszerű munka, amely teljesen lerombolja a fantasy műfaj érzelmes formáit. A műfajon 

belül maradva - tündérek, elfek és mindenki más – Swanwick bemutatja az ipari forradalmat, 

a vietnámi háborút, rasszizmust és szexizmust, és a fantasy műfaj kiútkereső álmait. Egy 

igazán nagyszerű anti-fantasy. 

 

 

Jonathan Swift: Gulliver utazásai (1726) 

Kegyetlen támadás a képmutatás és a szenvelgés ellen, amely sohasem hígítja fantasy-jét 

szatírájával: a két elem tökéletesen kiegészíti egymást. 

 

Alexei Tolstoy: Aelita (1922;) 

Távoli rokona a másik Tolsztojnak. A „javított” verzió a kevésbé jó, mivel a sztálinizmus 

zord környezetében íródott. A Vörös Hadsereg egy tisztje a Marsra utazik és az őslakos 

marsiak körében lázadást szít. Remek buzdító munka, de érdekes a forradalom „exportjával” 

kapcsolatban is. Lásd még a nagyszerű, 1924-ből származó avantgarde filmverzióját.   

 

Ian Watson: Lassú madarak (1985) 

Baloldali szerző, akinek novellagyűjteménye magában foglalja Thatcher és a thatcherizmus 

fagyos pusztítását. Az elnyomásábrázolása – a kognitív és a politikai – minden meglehetősen 

puritán, intellektuális írását átitatja. 

 

H. G. Wells: Dr Moreau szigete (1896) 

Mint Wells sok munkája, ez is egy nyugtalanító keveréke a progresszív és a reakciós 

elképzeléseknek. Hozzátartozik minden idők legnagyszerűbb horror történeteinek egyikéhez. 

Egy kolonializmussal, tudománnyal, eugenikával, elnyomással és vallással megterhelt 

vizsgálódás: egyfajta fantasy-visszhangja Shakespeare Viharjának . 

 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fo%2FASIN%2F1589633741%2Ffantasticme0b-20&t=OWJkNWE1MzE5MDJmZWEzMWMyYmU0NDI1YmQ1NTNlNTJiNmZlNTVlYywzTDkzaFVuWQ%3D%3D
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E. L. White: “Lukundoo” (1927) 

Egyike a leginkább rendkívüli (és szinte biztosan öntudatlan) kifejezéseknek a gyarmatosítói 

aggodalomról és a bűnről az irodalom történetében. 

 

Oscar Wilde: A boldog herceg és más mesék (1888) 

Gyermeki képzelgések ettől a romantikus, szocialista szerzőtől. A szentimentalizmus erős 

hiánya, egy alaposan felforgató cinizmus jellemzi, amely nem tompítja el az arra való 

képességét, hogy igazán megindító legyen. 

 

Gene Wolfe: Kerberosz ötödik feje  (1972) 

Wolfe egy vallásos republikánus, de az ő tragikus-katolikus perspektívája a társadalmi 

valóság mélyen dicstelen és realista tudatosságához vezet el. Ez a könyv egy nagyon szomorú 

és rendkívül sötét, komplex meditáció a kolonializmusról, identitásról és elnyomásról. 

 

Jevgenyij  Zamyatin: Mi (1920) 

Egy bolsevik, aki félhivatalosan nyugtalanságot gerjesztett a Szovjetunióban a korai 1920-as 

években, ezzel a felkavaró disztópiával, ami az abszolút totalitarizmust láttatja. Napjainkban 

gyakran retrospektívan, történelmietlenül és félrevezetően úgy ítélik meg, mint a sztálinizmus 

egy kritikáját.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.horrormasters.com%2FCollections%2FSS_Col_White.htm&t=NzUzN2MzYThjYWFkY2JlODI5MDc2YmVjOTY2MmYxYzViNTgzYmE3ZCwzTDkzaFVuWQ%3D%3D
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China Miéville 
 

Tolkien – Középfölde és a Középosztály 
 
"1954-55-ben egy oxfordi irodalomprofesszor kiadott egy hosszú, kacskaringós tündérmesét 

három kötetben, kemény kötésben. Aztán nemigen történt semmi. Egyfajta 1905 volt ez a 

fantasztikus irodalom számára – az igazi forradalom főpróbája. Az viszont csak tíz hosszú év 

múltán jött el, mikor a Gyűrűk ura olcsó kalózkiadásként, majd azután gyorsan hivatalos 

változatban is megjelent az Egyesült Államokban. És vitték, mint a cukrot. Diákok, hippik, 

füvesek egész generációja kezdett rejtett jelentések után kutatni a hatalom, bölcsesség, 

varázslat és titkos tudás legendáiban. Újrarendezték a szövegeket, és a különös, baljós ötvenes 

évekbeli mesét a hatvanas évek egyik ellenkulturális kulcsszövegévá változtatták – Tolkien 

professzor legnagyobb rémületére. John Ronald Reuel Tolkien az Oxbridge-i kifinomult 

légkörhöz tartozott – itt írta meg tanulmányait, miközben pipázott és képzeletbeli világát, 

Középföldét alkotta. Nehéz lenne elképzelni még egy olyan embert, aki annyira nem érezte 

magát otthon olvasói –„őrült különcei” – között, mint ő. 

A Gyűrűk ura hatása a modern irodalmon egyszerre volt rendkívüli és vitatott. Szimbolikája 

szinte mindenhol utolérhető, nap-nap után lopják el és használják fel újra. Ám amikor 

nemrégiben elkezdték az „évszázad könyveként” emlegetni, sok értelmiségi megdöbbent 

azon, hogy egy ilyen „gyerekes” könyv ekkora elismerést kapott. Az irodalmi társaságok 

összefüggéstelen kritikáiban sznob megvetés érződik, ami a popkultúra történelmietlen 

nyárspolgársága felé irányul. A fantasztikumot kórosnak, divatosnak, és épp ezért 

mulandónak látja, nem pedig a kifejezés egyik módjának. Mindannyiunknak, akik a 

könyvesboltok feltűnő polcai közt lapultunk, megmondták, hogy úgyis ki fogunk nőni ebből, 

vagy esetleg éppen arról faggattak: mikor kezdünk végre igazi könyveket olvasni. Létezik 

baloldali változata is ennek az elutasításnak, ami a marxista kritikus, Lukács gondolatát 

követi, aki a fantasztikumot dekadensnek, illetve társadalmi felelőtlenségnek látja. Azonban 

ha mi (mind burzsoá értékrendnek, mind sztálinista agitátciónak radikális kritikusai) 

megvédjük a sci-fi és fantasy irodalmat, akkor az már azt jelentené, hogy a „Szocialisták 

Tolkienért” lobogó alá kellene gyülekeznünk? Aligha. 

 

Politika és esztétika 
 

Tolkien nem volt politikai szövetségesünk. Elkötelezett katolikus volt, aki szüntelenül a 

modern világra panaszkodott – nem a kapitalizmus vagy a kizsákmányolás bántotta, sokkal 

inkább a modernitás maga, ami számára a vészjósló gépek győzelmét jelentette. Perspektívája 

igen visszamaradott volt, mivel az egy olyan vidékies idillen alapult, ami soha nem létezett – 

ilyen volt például a könnyed feudalizmus. Mi, szocialisták, nem ítéljük el a művészetet csak 

az alkotó politikai látásmódja miatt – hiszen Trockij is szerette Céline-t, Marx Balzac-ot, és 

ezen írók egyike sem volt kimondottan balos. Azonban amikor a politika és az esztétika 

keresztezi egymást és ez a találkozás megbénítja a művészetet, akkor ez nem kerülheti el a 

olvasó.figyelmét.  

 

A Narnia könyvek írója, CS Lewis mellett, Tolkien is tagja volt a „Tintafiak” csoportjának, 

amely keresztény írókból állt; találkozóikon vallásról, történelemről és fantasyről vitatkoztak. 

Munkásságukat lehetetlen általánosítani. A spektrum egyik végén ott volt Lewis, akinek 

nőgyűlölő anglikanizmusa állandóan gúnyos stílusában fejeződött ki – különösen a 

lányszereplőknél. Az olvasót ez leginkább az iskolai bántalmazásokhoz hasonló érzésre 

emlékezteti. Lewis-szal szemben a sokkal ismeretlenebb Charles Williams állt, akinek okkult 

keresztyénsége rejtéllyel és erővel ruházta fel műveit. Ezek sokszor zavarosak, ám rendkívül 
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megkapóak és megindítóak voltak. Tolkien inkább Lewis-hoz állt közelebb, mint Williams-

hez, bár ő már nem kifejezetten kellemetlen és rosszindulatú. Szándékosan igyekezett 

antiknak és epikusnak hangzani. A közhelyek, azonban, egy idő után felgyülemlenek és már 

levegőt sem lehet kapni tőlük. A nevetések zuhatagként érkeznek, a patakok csacsognak, míg 

a kardok felvillannak. A párbeszédek erőtlenek és nevetségesek, mintha operát hallgatnánk, 

zene nélkül. Még ötven évvel ezelőtt is, ez a felépítés a wagneri nagyképűsködéssel 

mesterkéltnek és esetlennek hatott. „Varázslatosnak ő tűnt”, mondta Tolkien – Középföldén 

az a tagmondat ritka, amelyben a szórend nincs felcserélve.  

 

A nyelvi közhelyek kéz a kézben járnak a tematikusokkal. A történeteket erkölcsbíró 

szerepébe bújva, absztrakt logikával építette fel ahelyett, hogy szervezetten megalapozta 

volna. Tolkien egy olyan szöveget írt a fantasy számára, amely jelentős fejlődét indított – ezt 

kizárólagos moralitás jellemzi, ahol az politikai összetettség könnyedén elillan. A csaták 

dicsőségesek, a halál egyenesen 

nemes. A jó tündököl gyönyörűségében, a gonosz csúfságában rohad. A tündék született 

arisztokraták, a hobbitok a föld sója és – hogy a tündérországi determinizmus folytatódjék – 

az orkok már születésük pillanatától kezdve az állatiság megtestesítői. Ez nem más, mint egy 

konzervatív himnusz, ami a rendnek és az méltánynak szól – ez a status quo.  

 

A hobbitok „Megyéje” leginkább egy kisvárosra hasonlít – leginkább olyanra, mint ami a 

londoni megyék környékén terül el – mely tele van igavonó parasztokkal és boldog 

kézművesekkel. Bár eszményesítí a vidéki kis-burzsoáziát, Tolkien ennek ellenére rendkívül 

lekezelően bánik „félszerzeteivel”. „Súlyos csapás lenne” mondja, ha a Sötét Erők 

megszereznék a Megyét – tehát ha a vidéki munkásokat iparosítanák. Hiszen a remek 

professzor csak kézi malmaikkal és nevetséges, vidékies stílusukkal szereti őket. Nem mintha 

ő szeretne egy lenni közülük, isten ments! Hiszen diplomás emberről van szó, kedves Olvasó.  

 

A Gyűrűk ura kis túlzással a legmeghatározóbb fantasy mű, ami nem csak hogy önmagában 

befolyásoló, hanem még a high-fantasy műfaját is megteremtette – ezeknek kötelező kellékei 

a varázslat és a mágia, a sárkányölő harcosok és a gyönyörű királylányok. Nagy része 

borzalmas, de vannak közte remek munkák. Habár e befolyás javarészt a könyv jó időpontban 

való megjelenésének köszönhető, ostobaság lenne azt állítani, hogy semmit sem lehet csodálni 

ebben a műben. Az állandó melankólia érdekes légkört teremt. Remekül kidolgozott és igazán 

félelmetes szörnyek várnak a gyanútlan olvasóra, valamint a hatalmi intrikákra is fény derül. 

 

Ám Tolkien eddigi legfontosabb hozzájárulása az ellenkultúrához egy második, működőképes 

világ megteremtése volt, amivel az igazi forradalmi irodalom szívébe lopta be magát. Bár a 

fantasy műfajban rengeteg világ létezett már, ezek többsége ködös és kidolgozatlan volt, 

ráadásul az olvasó csak a történet előrehaladásával tudhatott meg többet – ez leginkább csak 

annyi volt, amennyit a helyzet megkívánt. Tolkien, ezzel ellentétben, megfordította a 

sorrendet. Ő először a világgal kezdett, amit már-már megszállottan épített ki, majd felvázolta 

a történelmet, a földrajzot és a mitológiát, mielőtt rátért volna a cselekményre. Műfajában 

kivételes szigort alkalmazott a részletek terén.  

Ezt az eljárást a fantasy kritikusai gyakran lekicsinylik. Ennek ellenére egy egyedi, páratlanul 

lebilincselő olvasásélményt biztosít. Az olvasók valósággal belakhatják ezeket a világokat, 

ráadásul még a létrehozásukban is segédkezhetnek, amely során kétkedésük a 

fantasztikumban fokozatosan megszűnhet. Épp ezért tartozunk sokkal Tolkiennak. Bármily 

kritikusak is vagyunk mi, a fantasztikum keresői, mégis, számunkra Tolkien nem más, mint 

egy oidipuszi papa. Összességében nem a másodlagos világ mérete, alakja vagy alapossága 

számít – sokkal inkább az, hogy mihez kezd vele az illető. Tolkien saját bevallása szerint 
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fantáziájának a vigasztalás volt az egyedül szerepe, Más szavakkal: az olvasó babusgatása 

irodalmának alapelvévé válik. Tolkien és tisztelői (többségük balos) a felszabadulás mázát 

kenték a világból való elvágyódására – állításuk szerint, ugyanis, a börtönőrök gyűlölik az 

eszképizmust. Ám ezt egy másik, igen ismert, anarchista fantasy író, Michael Moorock, 

cáfolta meg: a börtönőrök a szökést és nem az elvágyódást gyűlölik. Tolkien naiv volt, ha azt 

gondolta, hogy bármitől is megszabadult. Ő maga alapozott meg egy teljes körű 

kötelezettséget egy érett kísérletezésre, ezt azonban arra használta, hogy banális, nosztalgikus 

ábrándokat képviseljen. Az idillikus múlt mítosza nem a kapitalizmus ellentéte, sokkal inkább 

a vigasz maga. Gondterhelt a világ miatt? Csak hunyja le a szemét és gondoljon 

Középföldére! 

 

Fantasy őrült szolgálja ki igényeinket 

 

Mi történik akkor, ha egy új-zélandi film és fantasy rajongó és Tolkien klasszikusa találkozik? 

Valami igazán jó. Peter Jackson, a rendező, aki az 1994-es Mennyei teremtményekkel várt 

ismertté (a film egy megtörtént gyilkosságot dolgoz fel). Hírhedtséget, azonban, a legjobb 

fajta szeméttel szerzett: elkészítette a világ legjobb zombie vígjátékát, a Hullajó!-t. Sokan 

csodálkozással és nem kis elvárásokkal fogadták a tényt, hogy egy nem hollywoodi rendező 

kapta meg a lehetőséget a Gyűrűk ura filmre vitelére. Természetesen a Tolkien-rajongók 

minden egyes „szent szövegükön” esett változtatást tajtékzó dühvel fogadtak. Ám ezek a 

változtatások szinte kivétel nélkül – mondjuk ki – előrelépések voltak. Jackson felrázta 

Tolkien harmatgyenge női szereplőit és igazi karaktereket formált belőlük. A dalok és a 

borzalmas Bombadil Toma kihagyásával pedig egyenesen kegyelmet gyakorol a nézőkön – 

hiszen ennek a művészlelkű, természetimádó motyogásai leginkább csak egy városi idiótát 

juttathatnak az eszünkbe. Eddig tehát az átalakítások Jackson malmára hajtották a vizet. 

Azonban nem minden beavatkozása volt ennyire sikeres. Különös tempót ad a filmnek azzal, 

hogy egy erős és gyors ütemű háttértörténettel indít. Bár ez vizuálisan rendkívül megnyerő, 

ezek a részletek nem hagynak esélyt a lassításra. A könyvet, ezzel szemben, egy lassan 

kibontakozó ómen építi fel, fokozatosan, a film ebben sajnos teljes hiányt szenved. Csakhogy 

ez Jackson egyik legdicséretesebb tulajdonsága: fontosnak tartja, hogy a nézőnek meglegyen 

a megfelelő háttérismerete, mivel a későbbiekben igen nagy komolysággal fog bánni a kapott 

anyaggal.  

 

A Guardian kritikusainak sikerült ezt teljesen félreérteniük – leginkább a bizalom hiányára 

panaszkodtak, ami a néző részéről szükséges annak érdekében, hogy belakja a film világát. 

Arra is panaszkodnak, hogy színészek rezzentelenül értekeznek a tündékről és az orkokról. 

Valójában ez a film erőssége. A színészek nem csupán faarccal mondják el a rájuk szabott 

sorokat, hanem játsszák a szerepüket, miközben elmerülnek 

Tolkien világában. Jackson nagyszerűen hagyta maga mögött azt a jól bevett hollywoodi 

szokást, amit minden eddigi rendező alkalmazott: a film közben rejtett poénokkal 

kacsingatnak az olvasott közönségre, amivel a „tudatlan” nézők kedvét végképp elveszik a 

filmtől. Ez nem más, mint a filiszteri magatartás posztmodernizmusa, amitől Jackson 

elhatárolja magát. Ehelyett kész elköteleződni még egy olyan, sok helyen hibás műért, mint 

amilyen Tolkien munkája, és hajlandó kitartani mellette. Épp ezért a filmen lépten-nyomon 

érződik a tisztesség és tisztelet. 

 

Természetesen, ennek ellenére is, vannak problémák. Elijah Wood (Frodo) nem volt igazán 

birtokában annak az egyéniségnek, ami ehhez a szerephez kellett volna. Cate Blanchett a 

tünde Galadriel szerepét játssza, azonban leginkább úgy, mint egy kozmikus Diana hercegnő. 

Egyébiránt a további alakítások megfelelőek. Különösen Ian McKellen (Gandalf) és Sean 
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Bean (Boromir) remekeltek. A díszletek és a speciális effektek is kiválóak; ez is Jackson nem 

mindennapi megközelítésének köszönhető. Úgy gondolja, hogy a számítógépek csak 

segédkeznek a munkában, de nem ők végzik el a teljes munkafolyamatot. Így leginkább csak 

„csinosításokra” használja a programokat. Ez leginkább a Mória bányáiban lezajló 

csatajeleneteken látszik.  

 

Évekkel később, több fantasy film után, már nem a vicc kedvéért, hanem inkább hálából 

néztem meg a Gyűrűk urát. Ez az az érzés, amit mindannyian megérdemeltünk. Ez a film nem 

más, mint egy szenvedélyes kapcsolat Jackson és a könyv között. És mint minden igaz 

szerelmet, ezt is őszintén megható nézni még akkor is, ha nem igazán kedveljük az egyik 

szeretőt. 
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