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A  Medialitás és gyerekirodalom című tanul-
mánykötet a cím által is jelölt két fogalom kapcso-
latát nem csupán tematikus szinten tartja összetar-
tozónak, vagy ahogy az előszóban a szerkesztők 
írják, „esettanulmányok segítségével” igyekszik 
bemutatni, hanem egy tágabb értelemben vett ku-
tatási kör egészének tekinti. A  kötetben szereplő 
tanulmányok a gyerekirodalom medialitása körül 
egyfajta párbeszédet igyekeznek kialakítani, olyan 
dialógust, amelyben a kortárs és a klasszikus gye-
rekirodalom és gyerekkultúra mediális aspektusa-
ira adott reflexiók rajzolódhatnak ki. A  tanulmá-
nyok tehát egy, a háttérben meghúzódó, szerteága-
zó diskurzusra mutatnak rá, amely ahelyett, hogy 
a gyerekirodalomról való irodalomtudományos 
beszédmódot egységgé igyekezne szervezni, an-
nak heterogenitására, sőt a tárgykör definiálható-
ságának nehézségeire, ezzel együtt fontosságára  
figyelmeztet. Az egymást követő írások vagy a 
gyerekirodalom mediális terének különböző lehe-
tőségeit jelenítik meg, vagy rekonstruálni igyekez-
nek ezeket a történetileg átalakult mediális tere-
ket. Nemcsak klasszikus művek irodalomtörténeti 
és műfajtörténeti elemzési módozatait mutatják 
fel, hanem aktuális kultúratudományos szempon-
tok mentén kortárs műveket is elemeznek, sőt a 
gyerekirodalom tanításának, olvasásának bizo-
nyos lehetőségeit is újragondolják.

Már a kötet első szövegétől világossá válik, 
hogy az oktatás és nevelés nemcsak a gyerekiroda-
lom-értelmezések egyik, történetileg is fő szem-
pontjaként jelenik meg, hanem nyilvánvalóan a 
vizsgált szövegek keletkezéstörténetében, általá-
ban a gyerekirodalom definiálhatóságában is ki-
emelt szerephez jut. Ugyanakkor a kötet első olyan 
tanulmánya, amely expliciten ad számot a vizsgált 
témakör definitív lehetőségeiről, nem a kötet ele-
jén kapott helyet, hanem annak második harmadá-
ban. Ez kompozíciós szempontból azért lehet ér-

dekes döntés, mert elképzelhető, hogy ellenkező 
esetben az olvasó figyelmét olyan olvasási stratégi-
ához vezetné, amelyben a kérdéses tanulmány 
mintegy előszövegként, a kötet „prolepsziseként” 
értelmeződne, és így a gyerekirodalomhoz való 
értelmezői közelítés heterogenitása kizárólag a ta-
nulmány (egyébként termékeny) irányaira korláto-
zódna. A  kérdéses tanulmány Kucserka Zsófia 
írása, amely tehát a gyerekirodalom definiálható-
ságáról értekezik, és ennek kapcsán a szöveg első 
oldalán megállapítja: „a gyerekirodalom olvasás-
szociológiai műfajfogalom” (177). Ezzel az állítás-
sal a tanulmány azt mondja ki, hogy egy mű gyerek-
irodalomként való besorolása olvasói meghatáro-
zottság függvénye, és nem  írható le formai és 
strukturális jegyek alapján. Mint ilyen, a gyerek-
irodalom a tanulmány szerint „mindig a nevelés (a 
pedagógia és a didaxis) kontextusában értelmezhe-
tő”, tehát a már létező gyerekirodalmi alkotásnak 
nem az elemzői/kritikai munka tulajdonítja a ne-
velés értelmezhetőségi lehetőségét, hanem feltéte-
lezhető, hogy ez már a megírás szándékában is 
benne rejlik mint a gyerekirodalom premisszája. 
Mindez egyrészt felveti a magasirodalom és a gye-
rekirodalom kapcsolatának problematikusságát 
(ahogyan erre a tanulmány is reflektál), másrészt 
pedig egy adott szövegnek az aktuális nevelési 
trendekkel való kapcsolatára is képes rámutatni. 
Ehhez kapcsolódhat Pataki Viktor írásának egyik 
állítása, amely szerint a gyerekirodalom kutatásá-
nak irányai gyakran megragadnak ezeknél a kér-
déseknél, és ez ahhoz vezet, hogy az irodalomtu-
domány például a gyerekversekhez nem közelít 
esztétikai-poétikai szempontból is megközelíthető 
szövegekként.

Vojnics-Rogics Réka tanulmányában éppen ez 
a jelenség követhető: a szerző a Pesti Napló gyer-
mekrovatában megjelent szövegeket csoportosí-
totta aszerint, hogy milyen  nevelési funkció tu-
lajdonítható az egyes szövegeknek, kiemelve a 
 ténylegesen „magatartáskorrekciós” funkciókat. 
Kérchy Anna tanulmánya a gyerektest mint médi-
um, mint sajátos tematika vonatkozásában érteke-
zik a test „korszellem-specifikus globális aggálya-
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iról”, és a gyerektest poétikáját a nevelés és a 
 ne velési ideológiák szatirikus kigúnyolásának 
aspektusai mentén is tárgyalja. Azáltal, hogy e 
szempontokat nem (kizárólag) kortárs vagy mo-
dern szövegeken keresztül érvényesíti, azzal ösz-
szefüggésben is meggyőzően érvel, hogy a 19. szá-
zadi gyermekeknek szánt irodalmat miként terri-
torizálja (és terrorizálja!) a nevelő, szocializáló 
funkció akkor is, ha bizonyos írások esetén e funk-
ció kigúnyolása jelenik meg csupán, tehát a neve-
lési stratégiák és ellenstratégiák láthatóan már a 
19. századi gyerekirodalomban is jelen voltak. 
Szintén a 19. század gyerekirodalmához kapcsoló-
dik Hansági Ágnes írása is, amelyben a már emlí-
tett Pesti Napló gyerekirodalmi rovatának kialaku-
lásáról ír abból a szempontból, hogy mennyiben 
játszott szerepet a könyvpiac átalakulása a gyer-
mekolvasó „előállításában”, és ezzel együtt a gye-
rekirodalom populáris nyilvánosságában. 

Ezt a tematikát Hermann Zoltán tanulmánya 
járja körül részletesebben, amely gyakorlatilag ab-
ból az állításból indul ki, hogy nincs, nem lehetsé-
ges ideológiamentes irodalom. Ez az evidens és 
fontos megállapítás premisszaként van jelen a ta-
nulmány egészében, akkor is, amikor egyfajta ál-
talános ideológia-meghatározást, és akkor is, ami-
kor az aktuális hatalmi rendszerek természetét és 
ezek ellendiskurzusait tárgyalja, többek között 
A  krasznabecsi háború, valamint Az ágasvári csata 
című szövegekben. Ez utóbbi elemzői szempont az 
írás nagyobb részét felölelő, az úgynevezett tábo-
rozós, „bandázós” gyermekregényekben felépülő 
alternatív valóságnak, a gyerekszereplők által 
szervezett társadalmak ismertetésével mutatja be, 
hogy a szövegekben megalkotott és bemutatott al-
ternatív gyerektársadalmak mindenképpen vala-
miféle ideológiák mentén épülnek fel, és ezeket 
közvetítik még akkor is, ha ez a közvetítés az ép-
pen aktuális politikai hatalom nevelési, beilleszke-
dési szándékaival helyezkedik szembe (erre az el-
lenpontozásra a tanulmány szerzője a modern 
gyerekirodalom alapvető funkciójaként tekint). 
A tanulmány konklúziója, hogy az aktuális nevelé-
si trendek folyamatos változásával folyamatosan 
változik az ideológia és az azzal szembehelyezkedő 
szellemiség reprezentálása is.

A definiálhatóság nehézsége és a meghatározó 
szempontok szerteágazó egymásra hatása nyomán 
látható, nem véletlen az sem, hogy a kötet írásai 
történeti és elméleti szempontok szerint is egy-

mástól nagymértékben eltérő anyagból válogat-
hattak. Nagy Gabriella Ágnes állatmesékkel fog-
lalkozó tanulmánya, mielőtt konkrét szövegelem-
zésekbe bocsátkozna, több fejezeten keresztül 
mutatja be az állatmesék különböző műfaji és te-
matikus aspektusait, ezzel megmutatva, hogy az 
állatmese maga is sokkal összetettebb műfaj, mint 
első megközelítésre tűnhet. Ez a műfaji komplexi-
tás leginkább az értelmező 21. századi perspektí-
vájából látszik, és leginkább a medialitás kérdését 
érinti. Érdemes lehet a tanulmányban az Ezó-
pusz állatmeséitől a Facebook felületén megjelenő 
 Pusheen cica karakteréig (és narratív működés-
módjának leírásáig) tartó folyamatot egyetlen tör-
téneti ívként tekinteni. A narrációnak ez a sajátos 
alakulástörténete a szóbeliség-írásbeliség felületé-
től eljut a puszta képiségig, ezzel együtt bevonja az 
értelmezésbe a tanító funkció átalakulását is, 
amennyiben előbbi esetében kifejezetten fontos 
volt a történeteken keresztül megvalósuló erkölcsi 
(át)alakulás, utóbbi esetében pedig a puszta képi-
ség és a narratív kontextus csaknem teljes hiánya 
által a hétköznapi érzelmi állapotok, mindennapi 
helyzetek fejezhetők ki (16). A tanulmány megmu-
tatja, hogy a fabula műfaj gyakorlatilag kialakulása 
óta miként képes – a gyermekeket tanító, nevelő 
funkción túlmutatva – társadalmi témák, problé-
mák bemutatására. Dániel András A nyúl formájú 
kutya című meséjének elemzése például a kortárs 
tudományos és hétköznapi gender- és identitásdis-
kurzus elemeire hívja fel az olvasó figyelmét.

Vincze Ferenc és Mészáros Márton tanulmá-
nyaiban a gyerekirodalom medializáltságának kér-
dése a szóbeliség és írásbeliség kettőse köré épül 
fel, teljesen különböző módokon. Vincze Ferenc 
tanulmánya, amely Az eltűnt papirusz című Aste-
rix-képregényt vizsgálva mutatja be a szóbeli-
ség-írásbeliség kettősének folyamatos, ironikus 
fókuszból leírt egymásra hatását, tulajdonképpen 
a képregény műfajának ismeretterjesztő jellegére 
mutat rá. Vincze szerint az Asterix-képregény se-
gítségével a szóbeliség-írásbeliség kérdésköre in-
terdiszciplináris, ráadásul a didaxist az iróniával 
üdítően keverő módon kerülhetne át a pedagógiai 
gyakorlatba, az oktatásba. Bár a szóbeliség és írás-
beliség Vincze Ferenc tanulmányában elemzői 
szempontként jelenik meg, ez a kettős a gyerekiro-
dalom hagyománytörténetéhez és ezzel együtt 
mai „használatához”, illetve működéséhez szoro-
san kapcsolódik. Mészáros Mártonnak a kötetben 

Helikon_2021_4_Könyv.indb   690Helikon_2021_4_Könyv.indb   690 2022. 03. 01.   12:17:022022. 03. 01.   12:17:02



KÖNYVEK 691

szereplő első tanulmánya általában véve a líra és a 
szóbeliség kapcsolatát tárgyalja, amely bár a líra 
alakulástörténetében megfigyelhető módon ma 
már nem mutat olyan szoros összefüggést a szóbe-
liséggel, ezzel együtt a hangos olvasással, a gye-
rekversek esetén ma is immanens módon kapcso-
lódik össze. Mészáros szövege Kovács András Fe-
renc Árdeli szép tánc című multimediális kötete 
köré szerveződik, és e kötet kapcsán a gyereklí-
ra-értelmezés, valamint a szövegolvasás (ezzel 
együtt a hangos olvasás) rítusának médiumok álta-
li befolyásoltságát tárgyalja. Mészáros vizsgálatá-
nak eredményei az irodalomoktatás szempontjából 
is produktívnak tekinthetők, ugyanis a tanulmány 
a vizualitás és a szöveg transzmediális értelmezhe-
tőségének három lehetőségét és módját is kijelöli, 
amelyek a szöveg és kép közötti asszociatív kap-
csolat különböző távolságaival bírnak. Ezek a le-
hetőségek az irodalomóra keretein belül megvaló-
suló líraértelmezésbe olyan szempontokat nyit-
hatnának meg, amelyek a megszokott szerző és 
szöveg kapcsolatától eltávolodva járulhatnának 
hozzá a gyermekkori versértelmezésekhez. Fontos 
ezen kívül megemlíteni, hogy mind Vincze, mind 
Mészáros tanulmányaiban a szövegelemzést képi 
anyag is kíséri, amely Vincze Ferenc tanulmányá-
ban a képregény narratíváját követi, Mészároséban 
pedig az ismertetett illusztrációk közül válogatva 
járul hozzá a könyv megismeréséhez és jobb meg-
értéséhez.

Sághy Miklós tanulmánya a Légy jó mindhalá-
lig filmadaptációi és színpadi átiratai által mutatja 
be, hogy a feldolgozások során a mediális tér váltá-
sának következtében miként alakul át és stilizáló-
dik Nyilas Misi karaktere. Az idealizálás mintha a 
regény recepciójában is sokat hangoztatott bibliai 
allúziók kizárólagosságának irányába tolná el a 
műértelmezést. Ezáltal, ha figyelembe vesszük 
Sághy állítását, miszerint „[a] filmadaptációk tehát 
különösen fontosak a kötelező irodalmi alkotások 
szempontjából, mert akár tetszik, akár nem, a diá-
kok számára nem ritkán a megfilmesített változat 
pótolja a kötelező irodalmat”, akkor feltételezhető, 
hogy a gyermekbefogadó egyszerűsített, biblikus, 
ideologikus értelmezéshez fog csupán jutni a re-
gény olvasásának hiányában. Az adaptációkban 
„Misi alakja leegyszerűsödik, azaz a rossz tulaj-
donságok (hazugság, lopás, lustaság a tanulásban) 
lehullanak róla, és […] a rendíthetetlen jóság kép-
viselőjévé válik” (137). Mindezek tekintetében 

Sághy Miklós írása azért kiemelten fontos, mert 
felhívja a figyelmet arra, hogy a kötelező olvasmá-
nyokat a filmadaptációk révén ismerik meg a gye-
rekek, és a különböző mediális változatoknak, fel-
dolgozásoknak az egyszerű ábrázoló vagy éppen 
az expresszionista jelentésrétegeit ismertetve a 
pedagógus teljesebb képet adhat a műről, ez a gya-
korlat pedig akár az irodalomoktatásban is aktua-
lizál(hat)ná az adott művet. Az aktualizálás és a 
gyakorlat fontosságáról ezen kívül Lovász Andrea 
írásában olvashatunk. Lovász írásában erős elmé-
leti hátteret vázol fel a gyerekirodalom terei és a 
hálózatelmélet összefüggéséről, úgy vélem azon-
ban, hogy tanulmányának legtermékenyebb része 
az, ahol nagy részletességgel bemutatja azokat a 
fizikális és virtuális felületeket, amelyeken ma le-
hetőség van bekapcsolódni a kortárs magyarorszá-
gi gyerekirodalmi diskurzusokba.

Összességében tehát, különböző gyerekiro-
dalmi szövegek vizsgálata során – az előszó ígére-
te, előzetes megállapítása alapján is – valóban elen-
gedhetetlennek tűnik nemcsak a medializáltság 
technikai oldalának, hanem általában kontextusá-
nak, terének vizsgálata is, akár az irodalmi kánon-
ról, műfaji előzményekről, akár intézménytörté-
netről legyen szó. Ezek együttes vizsgálata jelenik 
meg a Medialitás és gyerekirodalom című kötet egyes 
darabjaiban, de a kötet egészében is, hiszen akár az 
alapvetően klasszikus szövegeket vizsgáló, akár a 
kortárs alkotásokat elemző vagy elméleti irányza-
tokat tárgyaló tanulmányokat tekintjük, minde-
gyikük elválaszthatatlan egységként mutatja be a 
gyerekirodalom és a mediális tér kapcsolatát. 
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A fordítás és a különféle médiumok metszeté-
ben zajló történetmesélés, pontosabban a történe-
tek átvitele olyan társadalmi és kulturális gyakor-
latoknak tekinthetők, amelyek a különféle kultu-
rális, etnikai és gazdasági háttérrel rendelkező 
közösségek számára kaput nyitnak egymás felé. 
A történetmesélés így válik egy minden kultúrán 
és médiumon átívelő közvetítő erővé, amelynek 
értelmében a fordítás és a transzmediáció a külön-
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