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Tündérmeseháló: 21. századi adaptációk 
és a rácsodálkozás politikája

2005-ben a New York-i Bloomingdale nagyáruház karácsonyi kirakatát 
nyolc népszerű tündérmeséből kölcsönzött jelenet díszítette, a Hamupipőkétől 
az Aladdinig. A különféle – narratív, ünnepi, kereskedelmi és turisztikai – ha-
gyományok kavalkádját megtestesítő dekorációk legemlékezetesebb részletei 
egy tízrészes képsorozat formájában ma is fellelhetők az interneten, az About.
com Utazz New Yorkba! városi kalauzában. A  Hamupipőke-jelenet felirata: 
„Képzeld el, hogy meghívtak a bálba!”, míg az Aladdin kísérőszövege: „Kép-
zeld el életed nagy utazását!” Az üzlet kirakataiban a kívánságokat valóra vál-
tó varázslatos segítőfiguráknak, a tündérkeresztanyának és a dzsinnek jelen-
tős szerep jut. A kiválasztott jelenetek az izgatott várakozás és az elérhető be-
teljesülés érzeteit közvetítik. A  Békakirályfi-kirakatban a béka egy átlátszó 
gömböt nyújt át a szerencsés hajadonnak. Mindketten koronát viselnek, ezzel 
is azt jelezve, hogy királyi rangjuk egy párrá hivatott kovácsolni őket. S hogy 
milyen módon? Bár a Grimm testvérek meseváltozatában erről szó sincs, a 
béka vörös ajkai azt jelzik, hogy a boldogság kulcsa a populáris kulturális kol-
lektív emlékezetben kitüntetett jelentőségű „igaz szerelem csókja”.

A béka ajka teltebb és vörösebb a hercegnőénél, kemény és csillogó „teste” 
gigantikus művi bizsuhalmaz, nem eleveníti fel a nyálkás, természeti őserőt. 
Hozzá képest a mesehősnő semmitmondó, kifejezéstelen arcú, jól öltözött, de 
fénytelen próbababa. Köztük az aranygolyó túlméretezett igazgyöngyre vagy 
a jövendőmondók kristálygömbjére emlékeztet. A tündérmesék varázslatát az 
ünnepi időszak ajándékozó rituáléira való utalással egészíti ki a békalovag és a 
hercegnő között stratégiailag elhelyzett, ugyanakkor inkább a háttérben áll-
dogálló arany rénszarvas. A jelenet előre elrendezett fantáziasémája romanti-
kus végkifejletet ígér mindkét szereplő számára, és a rénszarvas jelenléte meg-
erősíti, hogy kölcsönösen önkéntes részvételről, szabad cserekereskedelmről 
van szó az ajándék ökonómiájának logikája jegyében. Természetesen a tün-
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dérmeséknek az ünnepi időszakkal való társításának nagy hagyománya van, 
elég, ha a brit pantomime tündérmeserevükre vagy a gyerekeknek szóló va-
rázsmesék karácsonyi kiadásaira gondolunk. De, köszönhetően mesterkéltsé-
ge fantasztikus színreállításának, van ebben a jelenetben valami hiperreális, 
egy sosem létezett eredetit szimulál, nemcsak kívánatosnak, de valóra váltha-
tónak is láttatva azt. Csupán egy bankkártya szükséges az álom megvalósítá-
sához. A  tündérmese-jelenetben a hercegnőnek öltöztetett kirakati bábu a 
„boldogan éltek, míg meg nem haltak” fantáziájának fogyasztója, amit a kapi-
talizmus kétéltű képviselője kínál fel neki.

A  globalizált fogyasztói társadalmak kapitalista rendjében a műfaj kész-
pénzre váltása jól bevált gyakorlat: a mesékkel társított cselekmények, meta-
forák, elvárások valósággal átszövik a populáris kultúrát, megjelennek minde-
nütt, a viccektől a reklámokon át a televíziós műsorokig és a dalokig. Mindez 
azt bizonyítja, hogy a mesék ma is nagy hatást gyakorolnak gyerekekre és 
felnőttekre egyaránt. Tulajdonképpen sokféle hatásmechanizmusról van szó, 
hiszen  a mesék a történelmi múlttól  napjainkig jó néhány változatban létez-
nek és sokféleképpen értelmezhetők, különböző társadalmi problémákra, 
konfliktusokra, vágyálmokra reflektálnak. Valójában még a Bloomingdale 
nagyáruház Békakirályfi-jelenete is többet mond a „pénzért megvásárolhatod 
a szerelmet és a boldogságot” történetnél. Az online fotón láthatjuk, ahogy a 
leendő vásárló arca visszatükröződik a kirakatüvegben, a hamis „gyöngy” de-
rengő fényében, azonban nem feltétlenül szükséges, hogy ez a csillogás magá-
val ragadja a befogadót. Végtére is nem passzív fogyasztók vagyunk, és ez csak 
egy jelenet a meséből – elképzelhetünk magunknak más döntéseket és egé-
szen másfajta végkifejletet is, és ezt meg is tesszük.

Jack Zipes szerint „[a] tündérmesék az ember cselekvésre való hajlandósá-
gát ragadják meg, azon késztetésünk, hogy átalakítsuk a világunkat, hogy az 
jobban igazodjon az emberek igényeihez, miközben magunkon is próbálunk 
változtatni, hogy mi jobban illeszkedjünk ebbe a világba.”1 Ahogy Zipes azt 
leírja a The Irresistible Fairy Tale (Az ellenállhatatlan tündérmese) című könyvé-
ben, a fenti tézis nem meríti ki a tündérmese lényegét, de a műfaj hatásmecha-
nizmusa szempontjából meghatározó, hogy a legtöbb mese változást idéz elő 
vagy helyez kilátásba. Zipes-hoz hasonlóan engem is az foglalkoztat, hogy a 
tündérmesék miképp határozzák meg a szubjektum létrejöttének folyamatát, 
a magunkról és a világról alkotott képünket. Egyetértek abban, hogy a válto-
zásról való gondolkodás – a mesék világában, a műfaj folyamatos alkotásának, 

1 Jack Zipes, The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre (Princeton: 
Princeton University Press, 2012), 2.
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befogadásának, újramondásának, feldolgozásának és fordításának folyamatá-
ban, a tündérmesék más műfajokhoz fűződő viszonyát illetően, vagy általá-
nosságban a társadalmi életre kifejtett, aktivista hatására vonatkozóan – tágas 
és gyümölcsöző teret nyit a kérdés feltérképezésére.

A tündérmesék egyszerre a változás fogyasztóiként és kitermelőiként is po-
zicionálnak minket. 2009-ben például, ugyanabban az évben, mikor A herceg-
nő és a béka című rajzfilm főszereplője, Tiana belépett a Disney hercegnők 
sorába, Dina Goldstein kanadai fotóművésznő közzétette az interneten a Fal-
len princesses (Bukott hercegnők) című fényképsorozatát, melyben a tündérme-
sék hősnőit modern jelenetekben, mindennapos tevékenységek közepette áb-
rázolta, a „boldogan éltek, míg meg nem haltak” befejezést egy egészen más-
fajta, hiperrealista végkifejlettel helyettesítve. „Hamupipőke egy útszéli 
bárban üldögél Vancouver hírhedt Hastings streetjén. Hófehérke otthona 
rémálomba fordult, gondozatlan gyerekekkel, lusta, munkanélküli herceggel 
a háttérben”.2 Vitathatlan a Goldstein-fényképek által megjelenített „kritikus 
kiábrándulás” (critical disenchantment)3 szemléletmódosító hatása – melyről 
Catriona McAra és David Calvin is ír Anti-tales: The Uses of Disenchantment 
(Anti-mesék: A kiábrándulás haszna) című könyvében.4 Hasonlóan elsöprő ere-
jű volt a fotósorozatra válaszul érkező közönségreakció, a Marie Claire női 
magazin 2009. novemberi újságcikkjétől kezdve a számtalan blogbejegyezésig 
és rajongói levélig. Még hevesebb volt talán a Goldstein-projekt kiváltotta 
online vita: egyesek a Disney-varázsnak a személyes valós élettapasztalataikra 
kifejtett pozitív hatásáról számoltak be, mások viszont különböző okokból 
kritikával illették a meséket és fotófeldolgozásukat is. Goldstein fotói látható-
an érzékeny pontra tapintanak, amikor az Angela Carter által kritikus szem-
mel „mitikus Nőként” aposztrofált ideál és a mindennapos női küzdelmek – a 
magány, az öregedés, a betegség tapasztalatai – közti ellentmondást jelenítik 
meg. A vita ugyanakkor tisztázza azt is, hogy a nőkről alkotott képünk újra-
gondolása vagy a műfaj elvarázstalanítása mellett a több ezer hozzászóló érin-
tettség-élményének fényében más tündérmesei változásokkal is számot kell 
vetnünk. 

2 Lásd www.fallenprincesses.com.
3 Szó szerint: varázsvesztés, elbűbájtalanodás. (A ford.)
4 Catriona mcara and David calvin, Anti-Tales: Uses of Disenchantment (Newcastle upon 

Thyne: Cambridge Scholars, 2011). A kötet címe Bruno Bettelheim A mese bűvölete és a bon-
takozó gyermeki lélek (The Uses of Enchantment) című, a klasszikus európai meseirodalmat gye-
rekpszichológiai szempontból elemző monográfiájának címét fordítja ki, s a „varázsvesztést” a 
posztmodern meseátiratok elidegenítő narratológiai stratégiájának tekinti. (A ford.)
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Néhány éve a Postmodern Fairy Tales (Posztmodern Tündérmesék) című 
könyvemben azt írtam, hogy „[a] tündérmesék ideológiailag variábilis vágy-
gépezetek.”5 Ezt az állításomat fenntartom, bár tisztában vagyok vele, hogy ez 
tulajdonképpen minden történet kapcsán elmondható, csak talán nagyobb 
tétje van egy olyan műfaj esetében, mely ennyire hangsúlyozottan tematizálja 
a változás iránti vágyat, és túl gyakran korlátozódik a kívánságok valóra váltá-
sának állítólagosan univerzális toposzának narratív artikulációjára. Ahogy 
Salman Rushdie gyerekhőse fogalmazza meg a Hárún és a mesék tengere című 
regényében: „Ugyan mi haszna azoknak a történeteknek, amik még csak nem 
is igazak?”6 Voltaképp ugyanezt a kérdést teszik fel a mesekutatók is: „Mi 
haszna a mesének?” (What does the fairy tale do?) A műfaj pontos körülhatá-
rolása egy olyan konceptuális keretben, amely elismeri társadalmi funkciójá-
nak sokrétűségét, nehézkes és szükségszerűen önellentmondásos. A  mesék 
 meghatározó jelentőségűek a berögzült vagy alaptermészetté vált szokások 
megerősítésében – ilyen a Pierre Bourdieu-féle habitus (gondolkodássémák, 
megküzdési stratégiák, életmódmintázatok, szokásrendszerek) vagy az Ed-
ward Said-i „érzelemstruktúrák”–, ugyanakkor azok elbizonytalanításában is. 
Marina Warner szavaival élve „a fantasztikumban lelt öröm” és „a valóság 
iránti kíváncsiság” ötvözete jellemzi a mesét,7 amely történetileg a vágyak 
széles skáláját ragadja meg, ugyanakkor soha nem szakad el a hétköznapi tár-
sas élet valóságától. Problémamegoldó potenciáljuknál fogva a mesék legalább 
bizonyos változatai az előjogok és előítéletek lebontására való ösztönzésként 
értelmeződnek – mind az alkotó, mind a befogadó szempontjából.

Továbbgondolva Jack Zipes gondolatát, miszerint a mesék „mozgatórugója 
az emberi tettrekészség”, fel kell tennünk a kérdést, hogy a mesék vajon mi-
képp keltik fel bennünk a változtatásra irányuló vágyat: hogyan buzdítanak 
arra, hogy megváltozzunk mi magunk, hogy jobban a világhoz idomuljunk, 
vagy épp a világot változtassuk meg úgy, hogy az jobban igazodjon hozzánk. 
Vannak, akik számára a tündérmese pótcselekvéses menekülés a valóságból, 
míg másoknak a bölcsesség forrását jelenti. A tündérmese ugyanakkor közve-
títhet kollektív tévhiteket is, amelyek rabigában tartanak bennünket, de a ki-
látástalanul kicsi, szegény vagy más módon elnyomott szereplők sikertörténe-
tét elbeszélve igazságérzetünknek is eleget tehet. Maria Tatar a közelmúltban 
szépírók és közszereplők meséhez fűződő gondolatait fonta össze patch work-

5 Cristina baccHilega, Postmodern Fairy Tales: Gender and Narrative Strategies (Pennsyl-
vania: University of Pennsylvania Press, 1999), 7.

6 Salman rusHdie, Haroun and the Sea of Stories (London: Granta, 1990), 22.
7 Maria Warner, From the Beast to the Blonde: On Fairy Tales and Their Tellers (New York: 

Farrar, Strauss, Giroux, 1994), XX.
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jellegű szövegszövetté: „olyan szövegeket, melyek gondolkodásra késztetnek a 
mese mélyebb értelméről és a magunk és a mások életére kifejtett hatásáról”.8 
A  műfaj poétikájáról alkotott vélekedésünket nagyban befolyásolja, hogy a 
tündérmesét milyen szimbolikus aktussal társítjuk, hogy vágybetöltő, szerep-
játszó, idealizáló, túlélési célzatú, vagy egyéb funkciót tulajdonítunk-e a mű-
fajnak – más szóval, hogyan használjuk ezt a műfajt. Az elmúlt kétszáz év so-
rán – a Grimm testvérek Kinder- und Hausmärchen kötetei először 1812 és 
1815 között jelentek meg – a tündérmese sokféle szociokulturális szerepet 
töltött be.

Ugyanakkor szerintem bátran leszögezhetjük, hogy amióta a Grimm test-
vérek mesegyűjteménye elnyerte ma is számottevő népszerűségét, több okból 
kifolyólag a mágia és az elvarázsolódás (magic and enchantment) lett a tündér-
mese műfajához kapcsolódó meghatározó vagy uralkodó képzettársítás. Az 
egyik ok a mesének a gyerekszobába való száműzetése, ahol a „varázslat” a 
világ rejtélyes, a kicsinyek számára még érthetetlen működésének természe-
tesnek tettetett része, mely azonnali örömérzetet nyújt, habár az elvarázsoló-
dás ugyanakkor a bűbájos fegyelmezés eszközeként is szolgál azáltal, hogy 
pontosan „a felnőttek által meghatározott helyre pozicionálja a gyereket”.9 
A másik ok, hogy egyetemes érvényt nyer a „boldogan éltek, míg meg nem 
haltak” végkifejlet mint a tündérmese megkérdőjelezhetetlen védjegye, mi-
közben a tömegkultúra a mesét a minden vágyunkat valóra váltani ígérő fo-
gyasztói cikkek reklámjaiban hasznosítja újra,10 és a mese látványossággá, 
amerikai kapitalista utópiává,11 „fogyasztók románcává”12 silányul a Dis-
ney-filmeknek és más mesetermékeknek köszönhetően.

Amennyiben az elvarázsolódás poétikájának célja a mágia termékként való 
tételezése, a tündérmese elvarázstalanítását sürgető kortárs felhívás közvetle-
nül abból az egyre általánosabb elégedetlenségből fakad, melyet a trükké, 
megtévesztéssé silányított mágia mint népámítás kelt a kiábrándult közönség-
ben, és amely tükrözi a kanonizált varázsmesék által idealizált társadalmi vi-

 8 Maria tatar, „The Magic of Fairy Tales”, in The Classic Tales of the Brothers Grimm, ed. 
Maria tatar, 305–325 (New York: W.W. Norton & Company, 2010), 305.

 9 Donald Haase, „Yours, Mine or Ours? Perrault, the Brothers Grimm and the Owner-
ship of Fairy Tales”, in The Classic Fairy Tales: The Norton Critical Edition, ed. tatar Maria, 
353–364 (New York: Norton, 1999), 363.

10 Linda dégH, „Magic for sale: Märchen and Legend in TV Advertisement”, in Linda 
dégH, American Folklore and Mass Media, 34–53 (Bloomington: Indiana University Press, 
1994).

11 Jack Zipes, „Breaking the Disney Spell”, in tatar, The Classic Fairy Tales…, 332–352.
12 Haase, „Yours, Mine or Ours?…”, 354.
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szonyokban való csalódottságot is. Azonban – akár történetileg visszatekintve, 
akár jelen korunkra koncentrálva – a mágia és a megnyugtató elvarázsolódás 
mellett más mesepoétikákat is megkülönböztethetünk. Ahogy a középkorász 
Jan M. Ziolkowski felhívja rá a figyelmünk, „[a] csoda, a csodálat (wonder) 
a mese által kiváltani kívánt hatás, míg a mágia (magic) az e cél elérése érdeké-
ben felhasznált módszer.”13 Nem véletlen, hogy a tündérmesék varázsmese 
(wonder tale) néven is ismertek. A csodás hatásmechanizmusának része az áhí-
tattal vegyes bámulat és a kíváncsiság. Marina Warner találóan írja: 

A csodának nincs ellentettje, mindig már önmagában megkettőződve, 
meghasonulva serken fel, a rémület és a vágyakozás, a vonzódás és a 
viszolygás együtteseként, izgalmat szítva és a gyönyör és félelem bor-
zongását elegyítve. Lényege a varázslat, a bűbáj, a meglepetés, s az álta-
luk kiváltott reakciók, az elragadtatás és a tudásszomj: a megtapaszta-
lásra motiváló cselekvőkészség aktív lendületét és a lenyűgözöttség 
passzív immobilitását közvetíti.14

A tündérmesék arra hívnak, hogy adjuk át magunkat a döbbenetnek, fe-
dezzünk fel új lehetőségeket, hogy feledkezzünk bele a (rá)csodálkozás és a 
csavargás élményeibe (wondering and wandering). A lehetőségek ilyen szimbo-
likus színrevitele, a „mi lenne, ha” alternatíváival való szembesülés, a megszo-
kott utunkról, a társadalmilag kijelölt irányvonaltól való eltérítés, a társas és 
közösségi lét más módjainak feltárása, a remélt esélyek, új választási lehetősé-
gek megcsillantása miatt mondhatjuk el, hogy „az óhajtó mód”15 és a csoda 
kitermelése a mese alapvető sajátossága. Mindamellett, hogy a csoda a mese 
bonyolult hatásmechanizmusának szerves folyománya, a műfaj csodához 
fűződő viszonya összetett kultúrtörténeti hagyományra vezethető vissza; 
gondoljunk csak a középkori Európa vallásos legendáinak és mirákulumtörté-
neteinek szekularizációjára,16 az ősi pogány mesék feldolgozásaira és a Donald 
Haase által más kultúrák „csodaműfajainak” nevezett műfajok fordítás révén 

13 Jan m. ZiolKoWsKi, Fairy Tales from before the Fairy Tales: The Medieval Latin Past of 
Wonderful Lies (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006), 64.

14 Maria Warner, „Introduction”, in Wonder Tales: Six French Stories of Enchantment, ed. 
Maria Warner, 1–18 (New York: Oxford University Press, 2004), 3.

15 Warner, From the Beast to the Blonde…, XX.
16 ZiolKoWsKi, Fairy Tales from before the Fairy Tales…, 232–234; Jack Zipes, „Cross-cul-

tural Connections and the Contamination of the Classic Fairy Tale” , in The Great Fairy Tale 
Tradition: From Straparola and Basile to the Brothers Grimm, ed. Jack Zipes, 845–869 (New 
York: Norton, 2001), 847. 
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történő kulturális appropriációjára – erre Az Ezeregyéjszaka meséi a legismer-
tebb példa. 

Meglátásom szerint a kiüresedő mágia poétikája (poetics of magic) és a cso-
da/rácsodálkozás megújuló, ám korántsem homogén poétikája és politikája 
(poetics and politics of wonder) kerül tudatos ütköztetésre a kortárs kulturális 
színtéren a tündérmesék megalkotása és befogadása során. Elsősorban az 
észak-amerikai és európai tündérmesék létrehozásának körülményei foglal-
koztatnak, de ezt a hipotézist tágabb elméleti keretbe kívánom helyezni, a 
tündérmesék mai adaptációit és azok változást előidéző potenciálját vizsgálva. 

Hogyan képződnek meg, milyen célokat szolgálnak a 21. századi mesefel-
dolgozások? Ebben a könyvben ezek a fő kérdéseim, illetve ezen dilemmák 
folyománya, hogy miért kell, hogy ez érdekeljen minket. Arthur W. Frank 
szögezi le Letting Stories Breath: A Socio-Narratology (Engedjük levegőhöz a tör-
téneteket: Szocio-narratológia, 2010) című könyvében, hogy „nem minden tör-
ténet szólít meg minden embert.”17 Ez azért lényeges megállapítás, mert rá-
mutat arra, hogy a történetek nemcsak összekötik az embereket, hanem jól 
tükrözik és tovább színezik különbségeinket is; ugyanakkor számtalan kü-
lönféle történet mozgatja, ösztönzi, irányítja és szervezi cselekménnyé az 
emberek életét. Frank történetekkel kapcsolatos szociológiai meglátásai kö-
zül kettő különösen lényeges számomra. Az egyik a narratív cselekmény el-
rendezésére és felfejtésére vonatkozik, a fikcióra és a való világunkra egy-
aránt értelmezhetően:

A történetek lehetséges jövőket vetítenek előre, vízióik hatással vannak 
arra, mi történik meg valójában, bár a valóság ritkán esik egybe a törté-
net által projektált jövőképpel. A történetek szövik az élet cselekmény-
szálát: olyan cselekményt körvonalaznak, amely egy bizonyos jövőt 
nem csak lehetségesnek, de kívánatosnak is láttat. […] Mi, emberek 
egykor hallott történetek […] adaptálásával töltjük életünket. […] Az 
ember egyik fontos szabadságjoga, hogy másképp is elmondhat egy tör-
ténetet, és elkezdheti az új történet nyomán felépíteni az életét.18

A  cselekményszövés (emplotment) dinamikájának elgondolása különösen 
nagy segítségünkre lehet a tündérmesék társadalmi gyakorlatként való értel-
mezésében. A mesecselekmény hegemón módon kisajátítva, a heteronormatív 

17 Arthur W. franK, Letting Stories Breath: A Socio-Narratology (Chicago–London: Uni-
versity of Chicago Press, 2010), 4.

18 Uo., 10.
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kapitalista gazdaság szabályrendszerébe feszíti életünk, ugyanakkor az adap-
táció és a szubverzió, a feldolgozások és felforgatások sora hosszú múltra nyú-
lik vissza és végtelen jövőbeli lehetőségekkel bír, a műfaj „óhajtó módban” 
való működésének köszönhetően.

Frank második meglátása egy kérdéssor, mely a bahtyini dialogizmus fo-
galmára építve gondolja el a történetmondást emberek és történetek közötti 
szimbiotikus és dinamikus munkaként, egymással, egymásról és egymásért 
folytatott interakcióként. Frank azt feszegeti, hogy 

Mi forog kockán, és kinek a számára? Miképpen érintett a történetmon-
dó, a történet főszereplője, a történetmondáskor jelen lévő közönség, 
s azok, akik nincsenek ott, mégis valamiféleképp a történet részét ké-
pezik? A történet maga, vagy elbeszélésének módja hogyan határozza 
meg vagy definiálja újra ezeket az érintettségeket és kockázatokat – 
súlyosbítja-e vagy enyhíti-e őket? A történet miképp befolyásolja az 
emberek vélekedését arról, hogy mi lehetséges, mi megengedett, mi 
felelős vagy felelőtlen cselekedet?19

A  tündérmese-kutatásban jártas olvasók bizonyára felismerik, hogy épp 
ezek azok a kérdések, melyeket Jack Zipes kritikai munkássága feszeget a tün-
dérmese-műfaj kultúr- és társadalomtörténetének felvázolása során, a Brea-
king the Magic Spell (A varázsige megtörése, 1979) című könyvétől a The Irresis-
tible Fairy Tale (Az ellenállhatatlan tündérmese, 2012) című művéig. Ebben a 
tágabb kontextusban jómagam konkrétabb kérdéseket kívánok feltenni az „itt 
és most”-ra vonatkozóan: mi a tündérmese-adaptáció tétje a 21. század elején? 
Kikhez szólnak ezek a történetek? A mai mesefeldolgozások mennyiben hat-
nak arra, hogy mit tekintenek az emberek lehetségesnek, melyik változásra 
számítanak, melyiktől félnek és melyiket tartják kívánatosnak? Mivel a műfaj 
népszerűsége töretlen és átható, és mivel az egyéni cselekvőkészség és társa-
dalmi átalakulás kérdései meghatározzák a mesék narratív permutációit, a mai 
meseadaptációk tanulmányozása – mind az alkotás/előállítás, mind a befoga-
dás folyamataira koncentrálva – új megvilágításba helyezi és formálja, hogy 
miképp hozzuk létre jelenlegi emberi kapcsolatainkat és térképezzük fel a jö-
vőbeli lehetőségeinket. Ezek a kérdések motiválják a műfajt érintő vizsgálódá-
saimat, a mágia, az elvarázsolódás, a csoda változatos poétikáinak és politiká-
jának tanulmányozását. 

[…]

19 Uo., 74–75.
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Értelmezésemben a tündérmeseháló szükségszerűen 21. századi képződ-
mény, mely összefügg a világháló hatásmechanizmusával, sőt bizonyos mér-
tékben függ is tőle. A „tündérmeseháló” látszólag divatos terminológiára épít, 
és könnyen megfogható fogalmat kínál, azonban a tündérmesék interneten 
való terjesztésénél sokkal többről van szó. Az a 21. századi tündérmese-háló-
zat, amire én gondolok, inkább metodológiai mező, mint puszta tényállás. 
Analitikus értelemben történettel, sőt történetekkel bír – úgy is mint metafo-
ra és úgy is mint olvasási gyakorlat – és, mint arra majd rámutatok, a kritikai 
potenciálnak sincs híján. Kettős célja van annak, hogy a tündérmesehálót 
tesszük meg a műfaj működését elemző kritikai vizsgálódás terévé: egyrészt a 
műfaj történetének és sajátosságainak újrafeltérképezése során figyelembe 
vesszük azok hatalmi struktúrákkal, kapitalista, kolonialista, gyarmatosító, 
fegyelmező küzdelmekkel való összefüggéseit; másrészt a kortárs tündérme-
sei kulturális gyakorlatokat olyan kölcsönös intertextuális dialógusban gon-
doljuk el, melyet nemcsak a szórakoztató- és a kulturális ipar érdekei és a 
globalizáció dinamikája alakít egy „posztfeminista” légkörben, hanem épp-
úgy tarkítják a műfaj többhangú, kevésbé kiszámítható alakváltozatai is.

A történetmondásnak a szövés vagy fonás gyakorlatával, metaforájával való 
társítása természetesen jelentős irodalmi hagyományra tekint vissza. Felidéz-
hetjük Ovidius klasszikus műveit Athéna istennő és [a később bosszúból pók-
ká változtatott] Arachne szövőversenyéről, vagy [a kivágott nyelvű] Filoméla 
esetéről, aki egy szőttesbe hímezve leplezte le az őt megbecstelenítő sógorát, 
de gondolhatunk az indián teremtéstörténetek éneklő Pók Nagyanyó figurá-
jára is. Az angol nyelvben a „meseszövés”, „történetfonál”, „varázsigefonás” 
(spin tales, threads, weave a spell) metaforáit használjuk. Ugyanez a képes beszéd 
köszön vissza a gyerekirodalomként tételezett tündérmesék kapcsán, a regélő 
vénasszony Lúdanyó (Mère l’Oie) lenszövő, mesegombolyító figurájában, il-
letve a narratológia is eljátszik a szó etimológiájával, amikor Roland Barthes 
érvel amellett, hogy a szöveg/szövet (texte) „pluralitása nem tartalmának 
többértelműségétől függ, inkább az azt összeszövő jelölők sztereografikus 
pluralitásától”,20 a mesekutatásban pedig Karen Rowe fogalmazza meg To spin 
a yarn (Fonalat szőni) című korszakalkotó esszéjében, hogy „a tündérmese igaz 
művészete szálról szálra szövődik, mint Filoméla szövőszékének vagy Lúdanyó 
kézimunkájának terméke”.21 Eltérő hangsúllyal, de a metafora a történetmon-

20 Roland bartHes, „A műtől a szöveg felé”, ford. Kovács Sándor, Pompeji 2, 3. sz. (1991): 
90–98, 93. 

21 Karen roWe, „To Spin a Yarn: The Female Voice in Folklore and Fairy Tale (1986)”, in 
tatar, The Classic Fairy Tales…, 297–308.
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dást következetesen a nőkkel, az intertextualitással, az egyenlőtlen erőviszo-
nyok ellen lázadó takácsokkal, a jelentések fabrikációjával, a médiumköziség-
gel, a kézművességgel társítja. A  tündérmesei háló felfed(ez)ése során szem 
előtt kívánom tartani ezeket a kapcsolódási pontokat, s hozzájuk kötöm a pók-
háló természetben betöltött szerepével kapcsolatos gondolataimat. A pókháló 
befogja a zsákmányt, éppen úgy, ahogy bennünket is rabul ejtenek a történe-
tek. A pókháló tündököl a napfényben, épp úgy, ahogy a tündérmesei varázs-
lat teszi azt a sikeres történetmondás során. Azonban a pókhálónak csak egy 
szövője van, így koncentrikus mintázata eltér a tündérmeséétől vagy bármely 
más intertextuális hálóétól, melynek alakulása számos különböző egyén és 
intézmény tevékenységeinek, emlékeinek, elhelyezkedésének, válaszainak 
függvénye.

A történetmondás gyakorlatát illetően mára általánosan elfogadott tézis, 
hogy minden szöveg – legyen az szóbeli, írott, vizuális vagy társadalmi szöveg 
– intertextuális kapcsolatok hálójában helyezkedik el. Az intertextualitás át-
hatja az orális poétikát és a textuális kritikát „a 17. század második felétől 
kezdve, amikor a szájhagyomány meghatározó jelentőségűvé vált a premo-
dern és modern korszak találkozópontjának kijelölésekor a nyelvi és kulturális 
fejlődés során”.22 Emellett az intertextualitás hálóként való elgondolása a Mi-
hail Bahtyin „multivokalitás” fogalmára építő Julia Kristeva-féle kritikai kon-
cepcióra támaszkodik. Kristeva szerint a verbális intertextualitás nem rögzí-
tett jelentések vagy fix szövegek egymással folytatott párbeszéde, hanem szá-
mos beszédaktus és diszkurzus (az író, a beszélő, a befogadó, a korábbi szerzők 
és szónokok közléseinek) metszéspontja, ahol a jelentés folyamatában artikulá-
lódik, annak függvényében, hogy hogyan, hol, kinek és milyen más kijelenté-
sek kontextusában beszélik el és értékelik, értelmezik. „A történetek más tör-
téneteket visszhangoznak, s ezek a visszhangok adják a jelenvaló történet ere-
jét. A  történeteket azért is mesélik, hogy majd jövőbeli történetek 
visszhangozzák őket. A történetek egész kultúrákat idéznek fel.”23 Más szóval 
„a szövegalkotás minden egyes aktusa előzetes szövegeket feltételez és leendő 
szövegeket helyez kilátásba”,24 és ennek működési módja bizonyos fokig az 
egyén vagy a kollektíva hatáskörén kívül esik. Nem tudjuk teljesen megjósol-
ni vagy szabályozni, hogy mely történetek keverednek egymással, lesznek ha-
tással egymásra, miképp előlegzik, szakítják meg, írják át, egészítik ki egy-

22 Richard bauman, A World of Others’ Words: Cross-Cultural Perspectives on Intertextuality 
(Malden: Blackwell, 2004), 1.

23 franK, Letting Stories Breath…, 37.
24 bauman, A World of Others’ Words…, 4.
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mást, mert minden mesemondó és mesehallgató a saját történeteit adja hozzá 
a szövegeseményhez. Hasonlóképp, azt sem lehet bizonyosan előre megmon-
dani, hogy egy történet, függetlenül attól, hogy írója vagy elbeszélője milyen 
jelentést tulajdonít neki, milyen hatást fejt majd ki hallgatójára/olvasójára/
nézőjére. Ennek megfelelően a tündérmese-adaptációk szükségszerűen szub-
jektívek, helyhez kötöttek és ideiglenesek. Szerepük nem az adaptáció jelenté-
seinek véglegesítése, hanem a (kiterjesztett hálóban szükségszerűen szelektív 
szövegek által aktivált) konkrét – történelmi, kulturális, műfaji, szimbolikus, 
ideologikus – kapcsolatokra vonatkozó kérdések és kritika megfogalmazása.

A 21. századi tündérmesei szövegháló olvasási gyakorlatként térben és idő-
ben több különböző meseszövő hagyományra vezethető vissza. Ahogy azt 
mára már számos kutató feltárta, francia, német és brit nőírók (Marie- 
Catherine d’Aulnoy, Madame L’Héritier, Jeanne-Marie LePrince Beaumont, 
Gabrielle-Suzanne de Villeneuve, Bettina Von Arnim, Jeanette Hassenpflug, 
Christina Rossetti, Jean Ingelow) meséi rejtőznek búvópatakként, alárendelt 
hagyományként a műfaj irodalomtörténetében, mely Charles Perrault, a 
Grimm testvérek és Oscar Wilde kanonikus figurái köré szerveződik. A mű-
faj történetének tanulmányozása során fény derült Giambattista Basile és 
Gio vanni Francesco Straparola úttörő szerepére a tündérmese nyomtatott 
műfajként való meghonosításában a 16. századi Velencében, illetve a 17. száza-
di Nápolyban, de fontos tanulságokat hoz annak vizsgálata is, hogy az antik 
világban és a középkori latin szövegekben ante nominem miképp cirkuláltak a 
tündérmesék. Más kutatók arra vonatkozóan vontak le értékes következteté-
seket, hogy a mesék szóbeli hagyományai a 19. századtól napjainkig hogyan 
népszerűsítik az irodalmi műmeséket, vagy épp hogyan feleselnek vissza ne-
kik, esetleg térnek el tőlük. Az Ezeregyéjszaka meséit a transznacionális kutatás 
„hatalmas narratív kerékként” értelmezte újra, melyben a történetek „keresz-
tüláramoltak az iszlám és a kereszténység határán, és rávilágítottak arra, hogy 
ez a határvonal kereskedelmileg és kulturálisan is sokkal kevésbé éles válasz-
tóvonalat alkot, mint azt a hadi katonai és ideológiai politikai történelemírás 
valaha beismerné”.25 Manapság az a sokrétű és többnézőpontú tündérme-
se-olvasat, amivel Angela Carter Kínkamra (Bloody Chamber) című mese-
átirat-gyűjteményében az elsők közt kísérletezett, meghatározza az egyre ön-
tudatosabb felnőtt olvasók elvárásait.26 A hagyományok és hangok sokfélesé-

25 Maria Warner, Stranger Magic: Charmed States and the Arabian Nights (Cambridge: 
Belknap of Harvard University Press, 2012), 9, 12.

26 Angela carter, The Bloody Chamber and Other Stories (London: Vintage, 1979). (A kor-
társ magyar gyerekirodalomban Zalka Csenge Virág kísérletezik ezzel a műfajjal. – A szerk.)
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gére való ráébredés nemcsak a tudományos körök új ismeretanyagának része, 
alapvetően meghatározza a populáris kulturában megjelenő különböző mese-
gyakorlatokat is [a mesefeldolgozások megalkotását és befogadását].

Ugyanakkor, bár a 21. század tündérmesei szöveghálója igen összetett, 
ahogy azt fentebb említettem, nem minden szála egyenértékű: a társadal-
mi-gazdasági és kulturális különbségek fenntartása a kulturális termelés 
profitorientált, globalizálódó ökonómiájának része és érdeke. A  kis kiadók 
képviselte szerzők, a független filmesek és szabadúszó művészek, valamint – a 
tündérmesével egyre inkább társított – zsánerirodalom kulturális tőkéje lé-
nyegesen kisebb közönséget ér el, mint a multinacionális nagyvállalatok mé-
diabirodalmai. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez az egyenlőtlenség hatással 
van a tündérmese-hálózatok történetének konstrukciójára és tudástartalmai-
nak geopolitikájára is. Amennyiben „a tündérmesét a fikció természetes mig-
ránsának” tekintjük,27 megállapíthatjuk, hogy útját historikusan a piaci érde-
kek, a vallási meggyőződések és a társadalmi előítéletek tényezői irányították 
– ezt nem mindig veszik figyelembe, viszont mindez a mesék egyenetlen 
áramlásához, a különféle mesemondók lokalizált tudásának egyenlőtlen érté-
keléséhez vezetett. Metodológiai mezőként a háló „csak a cselekvésben, a lét-
rehozásban tapasztalható meg”,28 azaz az olvasási tevékenység során/nyomán 
érthetjük meg, nem előregyártott késztermékként. A  végeredményt jelen-
tősen befolyásolja, hogy az intertextuális háló konstrukciója és rekonstrukci-
ója során sikerül-e láthatóvá, elmondhatóvá tennünk a műfaj történeti válto-
zatainak sokrétűségét, például hogy hogyan körvonalazzuk a tündérmesék és 
a népmesék kapcsolatát.

A The Virago Books of Fairy Tales mesegyűjtemény bevezetőjében Angela 
Carter provokatívan a „végtelenül változatos narratívák hatalmas halmazá-
hoz” fűződő meseszövést tűzi ki célul:29

Erősen individualizált kultúrában élünk, szentül hiszünk a műalkotás 
páratlan egyediségében, a művész eredetiségében, aki Istenhez hason-
latos, ihletett teremtőként hozza létre páratlanul egyedi alkotásait. De 
a tündérmesék nem így működnek, ahogy az alkotóik sem. Ki találta fel 
először a húsgombócot? Melyik országban? Van-e a krumplilevesnek 
27 Andrew teverson, „Migrant Fictions: Salman Rushdie and the Fairy Tale”, in Con-

temporary Fiction and the Fairy Tale, ed. Stephen benson, 47–73 (Detroit: Wayne State Uni-
versity Press, 2008), 54.

28 bartHes, „A műtől a szöveg felé”, 91.
29 Angela carter, „Introduction”, in The Virago Book of Fairy Tales, ed. Angela carter, 

IX–XVIII (London: Virago, 1990), IX.

Helikon_2021_4_Könyv.indb   572Helikon_2021_4_Könyv.indb   572 2022. 03. 01.   12:16:562022. 03. 01.   12:16:56



573CRISTINA BACCHILEGA / TÜNDÉRMESEHÁLÓ

egy megkérdőjelezhetetlen receptje? Használjuk csak a házimunka mű-
vészetének metaforáit. Én így főzöm a krumplilevest.30

Valójában a tündérmese manapság a népmesétől eltérő gyártási és márka-
elnevezési folyamatok során jut el hozzánk. Ahogy Jan M. Ziolkowski írja, „a 
tündérmesék a nyugati, sőt a globális kultúrában jelenleg elfoglalt piaci he-
lyüket olyan kötetekben való megjelenésüknek köszönhetik, melyeket egyál-
talán nem köthetjük anonim vagy csoportos szerzőséghez (ahogy az a népme-
sék esetében lenne), hanem nagyon is konkrét írók neve jelzi az írói brande-
ket.31 A  Charles Perrault, Jacob és Wilhelm Grimm vagy Hans Christian 
Andersen nevével társított mesekiadások testesítik meg azt, hogy általában 
mit értünk a tündérmese műfaja és „univerzális” vonzereje alatt, az idejétmúlt 
és egyszeri népmesékkel szemben, amelyeket inkább valamiféle (etnikai, 
nemzeti, társadalmi nemi) csoportidentitásokkal szokás társítani. A közhie-
delem szerint az irodalmi tündérmesék a népmesékből fejlődnek ki, úgy, hogy 
egy séf egy bevett narratív alapreceptet különleges specialitássá alakít, s ez a 
séf – függetlenül attól, hogy az eredeti alaprecept honnan származik – rendre 
az értelmiségi osztályból, pontosabban az európai művelt írástudók osztályá-
ból kerül ki. 

A  tündérmese modern irodalmi műfajként való népszerű felfogása tehát 
megismétli az európai modernizmus kirekesztő mechanizmusait, amelyek „a 
19. század során a nem-európai emberek számára a »nem jött el még a ti idő-
tök« frázisba öltöztetett rendreutasításáról szóltak”, ahogy azt Dipesh Char-
kabarty írja.32 A tündérmesét általában még mindig európai, illetve észak-ame-
rikai műfajként tartják számon. A nyugati szemszögből orientalizált, fikcio-
nalizált Kelet-képpel társított Közel-Kelet termelte ki Az Ezeregyéjszaka 
meséit, az egzotikus mágiával és fantáziával társított varázsmesék gyűjtemé-
nyét, a világ többi részéről viszont csupán annyit szokás feltételezni, hogy 
voltak és vannak népmeséik, amelyek idővel tündérmesévé érhetnek, azonban 
ennek még nem jött el az ideje. A történetmondás minősége és általánosság-
ban véve a történet hatásfoka azok nézőpontjából kerül megítélésre, akik ké-
pesek voltak „eljutni” a népmese hallgatásától a tündérmesék (gyerekeknek 
történő) felolvasásáig. A mágia, a csoda és a varázslat etnocentrikus elgondo-
lása szerint bizonyos egyének és embercsoportok képzelete a művészet terem-

30 Uo., X.
31 ZiolKoWsKi, Fairy Tales from before the Fairy Tales…, 236.
32 Dipesh cHarKabarty, Provincializing Europe (Princeton: Princeton University Press, 

2007), 8. 
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tő erejével bír és a szimbolikus igazság nyomába ered; míg mások képzelete 
reménytelenül fantaszta vagy idejétmúlt, ezért végül valótlanságokban fullad 
ki. Mi több, az „egzotikus” helyekről és kultúrákból származó szóbeli törté-
netek európai nyelvekre való fordítása történetileg annyit tesz, hogy a szélső-
ségesen eltérő elbeszélési formák – köztük a nem-fikciós narratívák is – mind 
homogenizálva, a tündérmese címkéje alatt kerültek leegyszerűsítésre és for-
galmazásra. A tündérmese kulturális tőkéje manapság is a szóbeli/szájhagyo-
mányozott és nem-európai történetmondói tradíciók kommodifikációjának 
és appropriációjának kamatoztatására épít.

Amellett érvelek, hogy az irodalmi tündérmesének a népmese vagy más 
varázsmesei műfajok fölé helyezése akaratlanul is újratermeli azt a logikát, 
amely révén a modernizmus összefonódik a kolonializmussal és az orientaliz-
mussal, de a kolonialitással is, mint a kapitalizmus szükséges velejárójával. 
A „kolonialitás” kritikai fogalmát Anibal Quijano perui szociológus vezette 
be az 1980-as években, majd Walter Mignolo argentin irodalom- és kulturális 
antropológia professzor gondolta tovább. Arra a konceptuális és ideológiai 
„hatalmi mátrixra” utal, amely „a 16. században öltött formát az Atlanti- óceán 
partjaival határos birodalmakban, és összehozta egymással az imperializmust 
és a kapitalizmust”.33 A  kapitalizmus az Amerika, Ázsia, Afrika és később 
Óceánia régióiban, a tőkefelhalmozás okán és érdekében elkövetett, tömeges 
földterület és munkaerő eltulajdonításából eredeztethető. A kolonializmusnak 
a kapitalizmussal és a modernizmussal kapcsolatos összefüggésében való ér-
telmezése rávilágít arra, hogy „amit mi ma kapitalista gazdaság néven isme-
rünk, nem jöhetett volna lére Amerika felfedezése nélkül”.34 A kolonialitás az 
ideológiai motor, ami Dél-Amerika 15–16. századi gyarmatosítása során ab-
ban a hierarchikus elrendeződésben rögzítette a szóbeliség versus írásbeliség 
ellentétpárt, melynek folyományaként a gyarmatosított és úgynevezett írástu-
datlan népeket, embereket alsóbbrendűként könyvelték el. A hatalom kolonia-
litását átható rasszizmust ezen érvelés szerint nem annyira a bőrszín foglal-
koztatja, mint inkább az „emberség normatív meghatározása” és a „fejlődés 
teleologikus keretrendszere”, melyet Jack Zipes is kritizál Relentless Progress 
(Töretlen haladás) című könyvében (2009), mint olyan keretrendszert, amely 
megtagadja „a másik” társadalmi szerveződéseinek, kulturális-műveltségi 

33 Walter D. mignolo and Madina tlostanova, „The Logic od Coloniality and the Li-
mits of Postcoloniality”, in The Postcolonial and the Global, eds. Revathi KrisHnasWamy and 
John Charles HaWley, 109–123 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007), 109.

34 Uo., 111.
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gyakorlatainak és tudásainak méltó elismerését, kiradírozva azokat a történe-
lemből. 

Mindez véleményem szerint kihat a tündérmese műfajának kortárs értel-
mezéseire is. Míg a 17. századi európai tündérmese új, nyomtatott műfajként 
való megjelenése conte de fées formájában az európai arisztokrata hölgyek és a 
középosztálybeliek számára kedvező emancipatorikus társadalmi változásokat 
vetített előre, a változás együtt járt az elavult hitrendszerek és életmódok fik-
cionalizálásával – a „csoda” modern „mágiává” alakításával a tudományosabb 
szemlélet uralta Európában – s ezzel párhuzamosan az egyenlőtlenség politi-
kájának térnyerésével (Európán belül és kívül egyaránt), mely a szóbeliséget 
írástudatlanságként devalválta, a premodernitás csalhatatlan jeleként, s ugyan-
akkor a történetmondást papírra vetve vagy fordításokon keresztül kísérelte 
meg appropriálni és szimulálni. Egyfelől Ruth B. Bottigheimer 2009-ben 
megjelent, a tündérmese szigorúan irodalmi műfajtörténetét körvonalazó Fairy 
Tales: A  New History (Tündérmesék: Egy új történelem) című monográfiája,35 
másfelől pedig az a feltevés, miszerint a „népmese egyetemes és őshonos elbe-
szélési formaként” szükségszerűen „kulturális diverzitást” közvetít, még akkor 
is, ha az egy 19. századi, angol nyelvű gyűjteményes kötetben került publiká-
lásra,36 a két végletet jelenítik meg abban a diszkurzusban, amely szem elől té-
veszti a két műfaj materiális, ideológiai és szimbolikus egymásrautaltságát (va-
lamint további műfaji rendszerekkel való kapcsolódásait). Ez a diszkurzív re-
zsim akaratlanul is megismétli és felerősíti a nyelv, a narratíva és a kultúra 
ideológiai keretezését, mely a modernet élteti a premodernnel szemben, mind-
annak rovására, ami a premodernnel társul, legyen szó az írástudatlan, szegény 
európai paraszti rétegekről,37 vagy az Európán kívül a kereskedelem, háború, 
emberkereskedelem, orientalizmus és kolonializmus révén megismert embe-
rekről. Ezért is gondolom, hogy az európai és amerikai irodalmi tündérmese 
„provincializálása” fontos kritikai feladata a tündérmese-kutatásnak.

A  tündérmesehálóban véghezvitt kritikus írás és olvasási gyakorlatok az 
elfedés helyett megvilágítják a tündérmesékhez való viszonyulásunkban rejlő 
hatalmi struktúrákat és geopolitikai relációkat. Épp ezért tartom elengedhe-
tetlennek, hogy az európai „tündérmesék,” az Ezeregyéjszaka mesefantáziái és 
a népmesék kulturális termelési folyamatai a többrétű műfaji rendszerekkel 

35 Ruth B. bottigHeimer, Fairy Tales: A New History (Albany: State University of New 
York Press, 2009).

36 Jonathan gottscHall et al., „Beauty Myth Is No Myth: Emphasis on Male-Female 
Attractiveness in World Folktales”, Human Nature 19, no. 2 (2008): 174–188, 177.

37 Richard bauman and Charles L. briggs, Voices of Modernity Language Ideologies and the 
Politics of Inequality (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
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való intertextuális összefüggéseikben, illetve az orientalizmus, a kolonialitás 
és a kapitalizmus globális dinamikájának vetületében kerüljenek elemzésre. 
Projektemmel más kutatókhoz csatlakozom. Sadhana Naithani néprajztudós 
kutatása például kiválóan bemutatta, hogy a kolonializmus és a kolonialitás 
hogyan hatotta át a gyarmatokról gyűjtött népmese-összeállítások szerkeszté-
si elveit a 19. századi európai könyvpiacon. A  The Story-Time of the British 
Empire (A Brit birodalom mesedélutánja) című kötetében dél-ázsiai és afrikai 
gyarmatosítók folklórgyűjtéseiről írva jegyzi meg: „A gyarmatosítottak szó-
beli elbeszélései teljes identitásváltoztatáson estek át, amikor az angol nyelvű 
kötetekben új nemzetközi avatárt kaptak”38 az európai gyűjtők motivációi, 
módszerei és elméleti megfontolásai következtében, s ezek az „avatárok” gyö-
kerestül kiszakították a meséket az élő kulturális közegükből, figyelmen kívül 
hagyták a mesék műfaji keretezését és társadalmi felhasználási módjait, majd 
megkérdőjelezhetetlenül hierarchikus elrendezésbe kényszerítették a szóbeli 
versus írott különbségtételt. Ezek a hatalmi struktúrák határozták meg a kari-
bi és a csendes-óceáni térségbeli népmesék és tündérmesék terjesztését is.39 
Az olyan nemzetközi tündérmese-gyűjtemények, mint Andrew Lang tündér-
mesés könyvei (Fairy Books) (1889–1910) „nem pusztán hitelesítik a 19. századi 
gyarmatosító diszkurzust […], hanem megtestesítik a gyűjtés, a birtoklás és a 
közszemlére tétel a korban meghatározó gyakorlatait is”,40 melyek a brit gyar-
matokon öltöttek jellegzetes formát.

Amíg Naithani hangsúlyozottan felhívja a néprajzkutatók figyelmét a 
nyomtatott népmesék előállításának és befogadásának transznacionális és glo-
bális értelmezési keretbe ágyazott megértésének jelentőségére, Donald Haase 
a „tündérmese-kutatás dekolonizációját” sürgeti, arra buzdítva, hogy utasít-
suk el „a kettős késztetést arra, hogy egyrészt egyetemes érvényűként olvas-
suk félre a hagyományos narratívákat az egyedi történelmi és szociokulturális 

38 Sadhana naitHani, The Story-Time of the British Empire: Colonial and Postcolonial Folklo-
ristics (Jackson: University Press of Mississippi, 2010), 96.

39 Lewis seifert, „Orality, History, and Creoleness in Ptarick Chamoiseau’s Creaole 
Folk tales”, Marvels & Tales 16, no. 2 (2002): 214–230; Cristina baccHilega and Arista noe-
lani, „The Arabian Nights in the Kuokoa, a Nineteenth Century Hawaiian Newspaper: Re-
flections on the Politics of Translation”, in The Arabian Nights in a Translational Perspective, 
ed. Ulrich marZolpH, 157–182 (Detroit: Wayne State University Press, 2007); Andrew te-
verson, „»Giants Have Trampled the Earth«: Colonialism and the English Tale in Samuel 
Selvon’s Turn Again Tiger”, Marvels & Tales 24, no. 2 (2010): 199–218; Rebecca do roZario, 
„Australia’s Fairy Tales Illustrated in Print: Instances of Indigeneity, Colonization, and Sub-
urbanization”, Marvels & Tales 25, no. 1 (2011): 15–31.

40 Sara Hines, „Collecting the Empire: Andrew Lang’s Fairy Books (1889–1910)”, Mar-
vels & Tales 24, no. 1 (2010): 39–56, 51.
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kontextusuk sajátosságait ignorálva, másrészt, hogy az európai tündérmesét 
ahistorikus globális műfajként általánosítsuk”.41 Egyetértek Haase-val, misze-
rint „az igazi kihívás szerintem az, hogy a tündérmesék és népmesék alkotását 
és befogadását fordítási tevékenységként, transzformációs, interkulturális 
kommunikációs aktusként” értelmezzük.42 Ezt a fajta megközelítést már gyü-
mölcsözően kamatoztatták Az Ezeregyéjszaka meséi transznacionális elemzései 
során,43 ám még bőven akad teendő, hiszen kiváltképp érdemes az átalakulási 
folyamatokat a változás társadalmi struktúráival összefüggésben historizál-
nunk, szem előtt tartva, hogy ha a „brit gyarmatosítás olyan globális kulturá-
lis hálózatot hozott létre, […], amely a jelenlegi hibrid kultúrák kritikus pont-
ja, és amely átalakította a különböző népek szóbeli önkifejezésmódját”, azt 
nem ezek érdekében vagy hasznára tette.44 Ma a változatos médiumokban 
szerepet vállaló egyes történetmondók törekednek a hálózat posztkoloniális 
és antikoloniális újraértelmezésére, új kapcsolódási pontokat keresnek a deko-
lonizációs és kreolizációs programjaikban, igyekeznek megszabadulni az ori-
entalizmus hagyományának öröklött mintázataitól, friss ismeretekkel és kri-
tikus perspektívával gazdagítják a tündérmesei szöveghálózatokat és azok tanul-
mányozását.

A  szöveg eredeti megjelenési helye: baccHilega, Cristina. Fairy Tales 
Transformed? Twenty-first Century Adaptations & the Politics of Wonder. Detroit: 
Wayne State University Press, 2013. A fordítás a kötet első, a The Fairy-Tale 
Web: Intertextual and Multimedial Practices in Globalized Culture, a Geopolitics of 
Inequality, and (Un)predictable Links című fejezetéből közöl szemelvényeket. 
A fordítás a szerző és a kiadó engedélyével jött létre.

Fordította: Kérchy Anna

41 Donald Haase, „Decolonizing Fairy Tale Studies”, Marvels & Tales 24, no. 1 (2010): 
17–38, 29.

42 Uo., 30.
43 Ulrich marZolpH, „Arabian Nights”, in EI: The Encylclopedia of Islam, 30–40 (Leiden: 

Brill, 2007); Warner, Stranger Magic…
44 naitHani, The Story-Time of the British Empire…, 7.
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