
Ami nem derült ki ebbôl a rövidre zárt esettanulmányból, az az, hogy lehet-e
kétirá nyú az eddigiekben vizsgált presztízshatás. Az egyelôre számomra is kérdés
ma rad, hogy a szerzô nevével reklámozott brand generálhat-e érdeklôdést az élet -
mû ve iránt – azaz a Moleskine jól csengô sztorijától eljut-e a márka rajongója az
Álom ösvény ennél még több szellemi izgalmat tartogató történeteiig. 
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KESERÛ JÓZSEF

Brandek a magyar fantasy-irodalomban

Könyvpiaci adatokkal is alátámasztható az az egyre gyakrabban hangoztatott kije-
lentés, hogy a fantasy manapság népszerû mûfajnak számít, sôt talán vezetô mû faj -
nak a populáris irodalom mûfajai között. Mindazonáltal ez a megállapítás némi-
képp csalókának bizonyulhat, ha figyelembe vesszük a fantasy mûfajának sok szí -
nû ségét és rétegzettségét. Gondoljunk csak arra, hogy ide sorolnak olyan, egymás -
tól sokszor színvonalban is igen távol álló mûveket, mint George R. R. Martin A
tûz és a jég dala címû ciklusa, Neil Gaiman urban fantasy regényei (Amerikai iste-
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nek, Sosehol), R. A. Salvatore Sötételf-sorozata, megjegyzésre kevésbé érdemes
szer  zôk paranormális-vámpíros könyvei, hogy a különbözô video- és szerepjáték-
ala pú termékekrôl már ne is beszéljünk. A fantasy-olvasó ideáját már csak azért is
ne héz meghatározni, mert nagyon kevés olyan olvasó van, aki a felsoroltak közül
min dent egyformán fogyaszt. Ezt a tényt érdemes szem elôtt tartani, a magyar
nyel vû fantasyrôl szólva ugyanis elôbb-utóbb bele fogunk ütközni abba a kérdés-
be, hogy annak egyes ágazatai mennyire számítanak rétegkulturális jelenségnek,
mi közben más területei nagyon is számot tarthatnak a szélesebb közönség érdek-
lôdésére.

Mindenekelôtt nem árt hangsúlyozni, hogy e mûfaj magyar nyelvû irodalomel-
méleti és irodalomtörténeti reflexiója jelentôs késésben van az angolhoz képest.
Míg angolul rengeteg kiváló szakmunka olvasható a fantasyrôl, addig magyar nyel-
ven csupán néhány tanulmány és egyetlen monográfia.1 Bizonyos szempontból te -
hát ingoványos, de legalábbis feltérképezetlen területre merészkedik az, aki a ma -
gyar fantasy-irodalomról akar beszélni. Viszonyítási pontként természetesen ott
van az angol nyelvû irodalom, ugyanakkor éppen az arra való túlzott ráhagyatko-
zás eredményezheti azt, hogy torz képet mutatunk a magyar fantasyrôl, amelynek
meg vannak a saját – a külföldön bejáratott mûfaji mintázatoktól olykor eltérô – jel-
lemzôi. Annyi mindenesetre kijelenthetô, hogy a fantasy elôtt az út Magyar or szá -
gon csak az 1989 után történt változásokkal nyílt meg. Míg néhány évvel koráb-
ban, a Galaktika negyvenötödik, fantasyt bemutató számában is jobb híján úgy je -
lent meg a mûfaj, mint a science fiction nem túl jó hírû unokatestvére, addig 1989
után sorra jeletek meg a különbözô színvonalú fantasy-regények, és – ettôl nem
tel jesen függetlenül – virágzásnak indult a szerepjáték-kultúra. A fantasy expanzió -
ja a kilencvenes évek elejétôl kezdve szorosan összefügg a szerepjáték-kultúrával,
és nem teljesen függetleníthetô az angol nyelvû fantasy-irodalom magyar recepció   -
jától. Nem véletlen, hogy a korszak legmeghatározóbb fantasy-írói (Nemes István,
Gáspár András, Kornya Zsolt) az idô tájt szerkesztôként, mûfordítóként és asztali
szerepjátékosként egyaránt tevékenykedtek.

A különféle magazinok és fanzinok mellett – amelyek irodalomtörténeti feldol-
gozása még várat magára – különösen két kiadó, a Cherubion és a Valhalla Páholy
vál lalt nagy szerepet a mûfaj népszerûsítésében; mindkettô egyaránt jelentetett
meg külföldi klasszikusokat (Robert E. Howard, Fritz Leiber, Michael Moorcock,
Ter ry Pratchett stb.) és – ami szempontunkból fontosabb – teret biztosított magyar
fan tasy-brandek létrejöttének is. A Nemes István vezette Cherubionnál indult hódí-
tó útjára a magyar fantasy ikonikus alakja, a rettenthetetlen félork, Skandar Graun,
és vele életre kelt Worluk, azaz a Káosz világa. Az akkoriban a Valhalla Páholynál
te vékenykedô Gáspár András és társai pedig létrehozták a másik népszerû (sokak
sze rint a legnépszerûbb) fantasy-világot, a M.A.G.U.S.-t. Nem mellékes továbbá az
a körülmény sem, hogy mindkét brandnek volt (és van) szerepjáték-változata is.
Már csak azért sem, mert e kiadványok népszerûsége nem minden esetben magya-
rázható a mûvek irodalmi színvonalával, sokkal inkább olvasóik azon igényével,
hogy minél többet tudjanak meg az általuk kedvelt fiktív világokról. Bár a regé-
nyek és a szerepjátékok kapcsolata ebben az esetben nem olyan szoros, mint so -
kan feltételezik (különösen a M.A.G.U.S. esetében különül el idônként nagyon

92



éle sen az irodalmi és a szerepjátékos világ), tagadhatatlan, hogy a szerepjátékos
ol vasók számára a mai napig ihletforrást jelentenek ezek a mûvek.

A marketing szempontjából figyelmet érdemel az a stratégia, hogy a magyar
szer zôk nem a saját polgári nevükön, hanem idegen – leggyakrabban angol, de
né ha francia/kanadai vagy egyéb – álneveken jelentették meg mûveiket, folytatva
a populáris irodalom rejtôi hagyományát. Ennek elsôsorban piaci okai voltak; az
an golszász név a kilencvenes években sokkal eladhatóbbá tette a terméket. Az in -
ternetkorszak elôtt ugyanis nem volt olyan egyszerû kideríteni, hogy kit rejt a John
Cald well név (Nemes Istvánt), vagy kicsoda valójában Raoul Renier (Kornya Zsolt).
Nemes István így vall errôl egy nemrég megjelent interjúban: „1989-ben, Tret hon
Judit felkérésére írtam meg A Káosz Szava címû regényemet, és mivel Ju dit jelez-
te, hogy a Zrínyi Nyomda kiadója magyar néven 5000 példányban adná ki, an -
golszász álnéven pedig 30 000-ben, túl sokat nem haboztam.”2

Az írói álnevek kérdése azonban nemcsak a marketing szempontjából lehet ér -
de kes, de némi rálátást enged a korszak fantasyregény-írói gyakorlatának egy ér -
de kes vonására: a kollektív szerzôségre. Csupán a két leghíresebb példát említem:
a Wayne Chapman nevet sokáig Gáspár András és Novák Csanád használták, majd
mi  után utóbbi távozott a honi fantasy-életbôl, a Wayne Chapman név egyedüli
örö   köse Gáspár András lett. Azt azonban, hogy elsô közös mûvükben, A Halál ha -
vá ban címû regényben mit írt az egyikük és mit a másik, talán csak ôk tudnák
meg mondani. Ebbôl a szempontból még érdekesebb a Jeffrey Stone által jegyzett
Az éj trilógiája, amely Cherubion világának alapjait fektette le. Bár köztudott, hogy
Jeffrey Stone valójában Nemes István egyik írói álneve a sok közül, ám éppen tôle tud -
juk, hogy a trilógiát valójában hárman írták (rajta kívül Kornya Zsolt és Rácz Mi hály).

A logós fantasy külön kategóriának számít a mûfajon belül. Olyan mûveket so -
rolnak ide, amelyek kapcsolatban állnak más médiumokkal, általában a számítógé -
pes és az asztali szerepjátékokkal. Mivel nyugaton az ilyen könyvek felkérésre
íródnak (nem ritka az olyan eset, amikor az író leszerzôdik egy-egy trilógiára, oly-
kor pedig ennél is több regényre), a szakma részérôl nem számítanak megbecsült
al kotásoknak. A rangos fantasy-díjak jelöltjei között – nyilván nem véletlenül – so -
sem találunk logós fantasyket, és a fantasy-szakirodalomban sem igen hivatkoznak
rá juk. Egyszerûen szólva: aki logós fantasyt ír, átkerül egy másik kategóriába, azok
kö zé az írók közé, akik feladják írói szabadságukat (hiszen nemcsak idôre kell
szál lítaniuk a könyveket, de alkalmazkodniuk kell az adott játék szabályaihoz is).
Ez nem jelenti azt, hogy a logós fantasyk között ne találnánk – nem logós mércé-
vel mérve is – jó fantasyket, de nem ez az általános.

A magyar nyelvû logós fantasyk helyzete és megítélése egészen más jellegû, s
ez a fantasykönyv-kiadás nyugatitól eltérô jellegével magyarázható. Mindenek -
elôtt: a magyar fantasy-írók nem professzionális írók, azaz nem az írásból élnek,
ha nem általában szabadidejükben, szórakozásból és a szórakoztatás céljából írnak.
Ez magától értetôdôen jelent némi hátrányt az amerikai kollégáik munkakörülmé-
nyeihez képest, másfelôl azonban nem vonatkozik rájuk számos olyan megkötés,
amelyekkel a nyugati íróknak szembe kell nézniük. Ami közös mindkét esetben,
az az, hogy a logó lehetôséget biztosít a kevésbé minôségi (és mondjuk ki: eseten -
ként silány) produktumok megjelentetésére. Bár a magyar fantasy-irodalom mára
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ki termelte a maga klasszikusait, sok olyan tollforgatónak is esélyt adott a megjele-
nésre, akik az írás elemi szabályaival sem voltak tisztában. Az elit irodalom szem-
pontjából ez is hozzájárulhatott a magyar fantasy lenézéséhez. 

Sem a Káosz, sem pedig a M.A.G.U.S. játékvilága nem ír elô olyan szabályokat,
amelyeknek mindenképpen meg kellene felelniük az íróknak, sôt egyáltalán nincs
olyan intézményes autoritás, amely beleszólna abba, mit és hogyan írhatnak. Ez
ter mészetesen nem jelenti azt, hogy aki e világok valamelyikéhez kíván írni, kötet-
lenül megteheti, hiszen itt is érvényesül a kompatibilitás elve (vagy legalábbis ér -
vé ny esülnie kellene neki). Ha valaki nem biztos a dolgában, a legautentikusabb
for  ráshoz fordulhat, magukhoz e világok kiötlôihez, hiszen mind Nemes István,
mind Gáspár András aktív fórumozók, és szívesen válaszolnak a nekik feltett kér-
désekre és véleményezik a felvetett ötleteket (különösen Gáspár András fóruma
min taszerû ebbôl a szempontból). Vannak tehát elvárások az írásokkal kapcsolat-
ban, ezek azonban nem üzleti szempontúak, hanem poétikai jellegûek. 

Mindkét fiktív univerzum kialakította a maga világképét, amely – érdekes mó -
don – nem alkalmazkodik a manapság divatos fantasy-trendekhez. A Worluk ese-
tében ennek alapjait Nemes István fektette le korábban már említett regényével, A
Ká osz Szavával. A Káosz-ciklus elsô darabja, csakúgy, mint számos regény abból
az idôbôl, még nem tudott teljesen elszakadni a szerepjátékos gyökerektôl. Maga
az író is elismerte, hogy a regényben egy ténylegesen lejátszott partit mesélt újra
né mi módosítással. Ez a tendencia a ciklus második kötetében, A Káosz Szívében
is érzôdik. A harmadik résztôl kezdôdôen azonban háttérbe szorulnak a mechani-
kus elemek, és már nem hallatszik ki a sorok közül a kockacsörgés. Ugyanez meg-
figyelhetô egyes korai M.A.G.U.S.-regények esetében is, de itt is elmondható, hogy
az írók fokozatosan maguk mögött hagyták a rossz beidegzôdéseket. (Kiváló pél -
da ebbôl a szempontból a Jan van den Boomen néven publikáló Gáspár Péter,
aki nek korai regénye, a Jó széllel toroni partra még erôsen szerepjátékízû, majd a
Mor gena könnyeivel kezdôdôen nála is tapasztalható egy minôségi ugrás.)

A hasonlóságok a Káosz világa és a M.A.G.U.S. között ezzel nagyjából ki is me -
rül nek. A Káosz-történetek a könnyedebb, olykor humoros vonulatot képviselik.
Ne mes Istvánra, saját bevallása szerint, leginkább olyan írók hatottak, mint Jack
Vance és Philip José Farmer. A John Caldwell-féle humor ezzel együtt nem teljesen
iden tikus például Vance-éval, annál jóval vaskosabb, idônként pedig kifejezetten
al pári. Emellett nem ritkán ütközhetünk a brutalitás nyílt ábrázolásába is, ami vi -
szont nem számít mûfajidegen elemnek.3 A történetszövést gyakran a többszörös
csa varok és a szereplôk közötti identitáscserék jellemzik, Caldwell ugyanakkor szí-
vesen használ fel történeteiben krimiszerû elemeket is. Ezeknek az írásoknak a
nyel vezete kifejezetten egyszerû, nem állít különösebb akadályokat a befogadó
elé. Jellemábrázolás terén sem tör irodalmi babérokra. Mind a cselekmény, mind a
jel lemek bizonyos alapsémákat követnek. Ezzel együtt a legjobb Káosz-szövegek
oly kor túlmutatnak a primér szórakoztatáson, és néha ebben a kontextusban meg-
lepô szövegjátékokat alkalmaznak. Colin J. Fayard (Hüse Lajos) például több írá-
sában is képes reflexív viszonyt kialakítani nemcsak a Káosz világával, hanem a
fan tasy-hagyománnyal általában. A Káosz Szava kalandozócsapata egyes tagjainak
ere dettörténetét elmesélô antológiában, a Káosz hôseiben Fayard Alkony címû szö-
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vege az egyetlen, amely képes maga mögött hagyni a kliséket, és Felius atya törté -
ne tét az eredet eltörlésének allegóriájaként viszi színre. Megemlíthetô továbbá a
szer zô Apám nevében címû elbeszélése is, amely érdekes intertextuális játékot
kez  deményez Douglas Rowland (Tölgyesi László) A halál színháza címû szövegé-
vel, miközben a színház kiterjedt metaforikáját mûködtetve újraírja saját korábbi
(Ásó, kapa, lélekharang) történetét is. Ezek a mûvek azt bizonyítják, hogy nem
sze rencsés egy kalap alá venni – és elôítéletek miatt megbélyegezni – a Káosz-uni-
verzum minden írását.

A Káosz-ciklus sikere további ösztönzést adott Worluk világának bôvítésére. A
ki lencvenes évek második felében számos regény és antológia jelent meg, ame-
lyek a világ más és más területeit térképezték fel. Elôzménytörténetek íródtak a
Ká osz-ciklushoz, és a sorozat nyolcadik kötetében, A Káosz Sárkányaiban már
egy terjedelmes világleírással is találkozunk, amely szisztematikus összefoglalását
nyúj tja mindannak, amit a Káosz világáról tudni érdemes. A keménytáblás, ún. ex -
kl uzív kiadványok mellett pedig elindult a kis formátumú, puha kötéses Osiris-köny -
vek sorozat, amelynek sikerét az is bizonyítja, hogy több mint száz kötetig bírta.

A sorozat megtorpanása – és kis híján teljes bukása – intézményes körülmé-
nyekkel is magyarázható. A már idézett interjúban Nemes István elmeséli, hogy a
ki lencvenes évek elején (olyan frenetikus álneveken, mint Hombre Jimenes vagy
Pa checo Fernandes) rendszeresen írt megrendelésre romantikus ponyvaregénye-
ket (kezdetben a Megveszem ezt a nôt címû brazil szappanopera alternatív folytatá -
sát, majd egyéb hasonló témájú írásokat), és ebbôl fedezte a Cherubion kiadó költ-
ségeit. Amikor azonban az ezredfordulón a televízióban újabb lendületet kapott a
dél-amerikai szappanopera, hatalmasat zuhant a romantikus ponyvák iránti érdek-
lôdés, és a kiadó a csôd szélére került. Nemes István így emlékszik vissza erre:
„Ma már kettôs érzéseim vannak ezzel (és a többi romantikus ciklussal – Bo ros -
tyán, Rabszolgalány, Kisasszony stb.) kapcsolatban. Ha ezek nincsenek, koncent-
rálhattam volna sokkal jobban a Káosz-ciklusra, a Cherubionra, esetleg Fürge Cal -
ver további kalandjaira, más olyanokra, amik szívbôl jönnek… Ám ugyanakkor,
hogy ha a LAP-ICS-nak írt romantikus ciklusok nincsenek, lehet, hogy már a kilenc-
venes évek közepén megrogyott volna a Cherubion kiadó, csôdöt jelentek, és ott
ért volna véget a kiadói, írói pályafutásom.”4 A Cherubion kiadót 2006-ban magá-
ba olvasztotta a Delta Vision kiadó, s lényegében ennek köszönhetô, hogy tovább-
ra is jelennek meg Káosz-kötetek, igaz, sokkal kisebb mennyiségben, mint a ki -
lenc venes években.

A M.A.G.U.S. jogai több kiadónál is megfordultak (Valhalla Páholy, Inomi, Tu -
an), mígnem 2007-tôl szintén a Delta Visionhöz kerültek. Az intézményes háttér
in stabil volta ellenére a M.A.G.U.S. a mai napig aktív brand. Úgy tûnik, az utóbbi
évek hullámvölgye után egy újabb termékeny idôszak következhet, legalábbis erre
utal nak a közelmúltban kiírt novellaírói pályázatok, a legjobb mûvekbôl összeállí-
tott kötetek, valamint a friss megjelenések is. Mindezek mellett a kilencvenes évek
ma már klasszikusnak számító alkotásaira is igény van, amit mind a Káosz világa,
mind a M.A.G.U.S. esetében a folyamatban lévô újrakiadások is bizonyítanak.

A könnyedebb hangvételû Káosz-történetekkel szemben a M.A.G.U.S. legin-
kább a fantasy heroikus vonulatát képviseli. Természetesen itt is fellelhetôk köl-

95



csönzött elemek: a poszttolkieni fantasyk kliséi (elfek, törpék, orkok, valamint
Tol  kientôl ismert vagy azokhoz hangzásban közel álló nevek), ezektôl azonban
már egy ideje igyekszik a brand eltávolodni. A M.A.G.U.S. világképe mindazonál-
tal nem tekinthetô teljesen egysíkúnak; a Wayne Chapman-féle heroikus látásmód
mel lett jelen van egy sötétebb világkép is, amelyet fôként Raoul Renier írásai kép-
viselnek. Ezenkívül elmondható, hogy egy roppant részletesen, valóban tolkieni
igényességgel megrajzolt világgal állunk szemben. Ynev fiktív kontinensén számos
or szág található, amelynek fajai és nemzetei mind-mind saját kultúrával és történe-
lemmel rendelkeznek. Igaz ugyan, hogy e kultúrák kidolgozottsága nem egyenle-
tes, de az alaposan megrajzoltak egészen impozáns benyomást keltenek.5

A részletek gazdagsága ugyanakkor járhat némi hátránnyal is. A fiktív világban
uralkodó viszonyok idônként olyannyira szövevényesek, hogy jóformán csak azok
lát ják át ôket, akik napi szinten foglalkoznak a M.A.G.U.S.-sal. A világgal ismerke-
dôket elriaszthatja továbbá a speciális kifejezések gyakorisága is. A regények és az
an tológiák ugyan általában tartalmaznak szószedetet, amelyben megtalálhatók a
szö vegekben felbukkanó legfontosabb ynevi kifejezések és a világ jobb megérté-
sét elôsegítô egyéb kulturális ismeretek. Az oda-visszalapozgatás azonban sokszor
ké pes megakasztani a belefeledkezô olvasáshoz szokott fantasy-olvasót, s ily mó -
don rombolja az olvasmányélményt. Éppen ezért néhányan úgy vélekednek, hogy
nincs szükség ilyen szószedetekre. Ha ugyanis a történet nem áll meg a lábán
enélkül, akkor ott az író elrontott valamit. 

Nyelvi szempontból a M.A.G.U.S.-szövegek általában összetettebbek a Káosz-
szö vegeknél. Jól érzékelhetô az írók azon szándéka, hogy ne csak világot építse-
nek és kalandos történeteket meséljenek, hanem mindezt igényes formában te -
gyék. Meggyôzôdésem, hogy a legjobb M.A.G.U.S.-írók nem csupán fantasy-írók,
ha nem jó írók is egyben (a kettô ugyanis egyáltalán nem zárja ki egymást, sôt).
Gás pár András, Kornya Zsolt, Gáspár Péter és Galántai János – hogy csak a régi
gár dából emeljek ki néhány nevet – mesterségbeli tudása vitathatatlan. Sajnos
azon ban az ô nyomdokaikban járók nem mindegyikérôl mondható el ugyanez.
Szép számmal akadnak olyan M.A.G.U.S.-szövegek, amelyekben a barokkos meg-
fogalmazás öncélúságba csap át, a szépirodalmi ambíciók pedig megrekednek az
irodalmiaskodás szintjén. Ugyanúgy, ahogyan a Káosz-szövegekrôl, a M.A.G.U.S.-írá -
sokról sem érdemes tehát általánosságban beszélni. Vannak közöttük olyanok, ame-
lyek felveszik a versenyt a legjobb külföldi fantasykkel,6 ugyanakkor akad kö zöttük
olyan is (nem is kevés), amely nem tud kilépni a mûfaj és a világ klisérend szereibôl.

Egy brand kiépítése nem egyszerû feladat, ezt bizonyítják az olyan kísérletek
is, mint a Cherubion és az Ammerúnia. Bár mindkét esetben olyan írók állnak e vi -
lágok mögött, akik a Cherubion kiadónál kezdték pályafutásukat, mind Che ru bi -
on, mind Ammerúnia világa különbözik a Káosz világától. Elôbbi – elsôsorban a
má gia és a technológia érdekes összekapcsolása révén – sajátos színfoltját képezi
a hazai fantasy-irodalomnak. Meg kell azonban jegyezni, hogy sajnos kevésbé ak -
tív brandrôl van szó. A világ alapjait megteremtô trilógiák (Az éj trilógiája, A haj-
nal trilógiája) után csak egyetlen antológia (Cherubion legendái) és egyetlen so -
ro zat (Cherubion alkonya) jelent meg, utóbbi lezárása ráadásul már évek óta várat
ma  gára. A Berke Szilárd vezette Ammerúnia igyekszik a Káosz világa és a
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M.A.G.U.S. közé pozicionálni magát. A kezdeti nehézségekrôl sokat elárul, hogy
ez a brand is átesett már egy restarton, jelenleg azonban aktív, amit az idei könyv-
hétre megjelenô kiadványuk, az Árnyelf is igazol, amelynek érdekessége, hogy ez
az elsô ún. megosztott karakter kötet a magyar fantasy-irodalomban.

Mindezzel együtt elmondható, hogy a poétikai újítások a mûfaj terén nem
ezek tôl a brandektôl várhatók.7 A mûfaji konvenciókhoz és a világ sza bály sze rû sé -
geihez való alkalmazkodás nem igazán teszi lehetôvé, hogy ezek a fantasyk vala-
mi újjal rukkoljanak elô. Feltehetôen egyébként nem is ez a céljuk. Olyan olvasó-
közönséget szólítanak meg ugyanis elsôsorban, amely alapvetôen az ismerôsség
ta pasztalatát, illetve az élmény megismételhetôségét tartja fontosnak. Ezzel is ma -
gya rázható, hogy miért számítanak e könyvek rétegolvasmánynak, és ez adhat
egy  úttal magyarázatot arra is, hogy miért nem tartanak számot különösebb ér dek -
lôdésre e mûvek a mainstream kritika felôl. Azt azonban mindenképpen látnunk
kell, hogy – ha poétikai szempontból általában nem is bizonyulnak érdekesnek –
e szövegek egy sajátos kulturális gyakorlatként nagyon is fontos szerepet töltenek
be a mai magyar szórakoztató irodalomban. A fantasy túlmutat az irodalmon, hi -
szen más mediális platformokon (szerepjátékok, videojátékok, cosplay stb.) is
meg jelenik, és ezek egymáshoz való viszonya érdekes összefüggésekre enged rá -
lá tást. Nem választható el továbbá az internetes kultúrától sem, mivel a fórumokon
gyak ran nagyon élénk párbeszéd folyik a mûfajjal kapcsolatos kérdésekrôl is. Igazi
zsá nerkritikáról ugyan nem beszélhetünk, de különbözô blogokon, illetve fórumo-
kon rendszeresen olvashatóak értékelések a megjelent mûvekrôl. A mainstream-
mel ellentétben itt nem ritka az a jelenség, amikor maga az író is bekapcsolódik a
mû vérôl folyó diskurzusba. Végezetül pedig megemlíthetô, hogy a fantasyk olyan
ol vasási gyakorlatokat is mûködtetnek, amelyek olykor teljesen eltérnek a szépiroda-
lom befogadásának gyakorlatától, s talán éppen ezért lehetnek mégis – akár el méleti
szempontból is – érdekesek azok számára, akik fogékonyak a populáris kul túrára.
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