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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. 

meisZterics adrienn

Anna KércHy and Björn sundmarK, eds. 
Translating and Transmediating Children’s  Literature. 
New York: Palgrave MacMillan, 2020. 337.

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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féle kultúrák irodalmi és a multimédia-felületein 
létrejövő művek más társadalmi és nyelvi közegek-
be való átültetését foglalja magában. A gyerekiro-
dalom azáltal válik a fordítás és a transzmediáció 
számára remek anyaggá, hogy a maga nyelvi és vi-
zuális játékosságával, valamint az írói és olvasói 
képzelet szabad mozgása által könnyedén teremt 
kapcsolatot a kultúrák, a korosztályok és az etni-
kumok között – mi több, a gyermekekről szóló 
történeteket és azok adaptációit éppen az e művek-
ben működő nyelvi és képi játékok teszik a kultú-
rák közötti politikai és társadalmi közvetítés hite-
les eszközeivé. 

A Kérchy Anna és Björn Sundmark által szer-
kesztett Translating and Transmediating Children’s 
Literature (Újragondolni a gyermekirodalmat: fordí-
tás és transzmediáció) esszéi e megfontolások sze-
rint tárgyalják a fordítás és a transzmediáció kü-
lönféle gyakorlati megvalósulásait a gyerekiroda-
lomban és az ifjúsági könyvekben. A két fogalom 
meghatározásakor szó esik arról a döntő kérdésről, 
hogy a klasszikus művek digitalizációja, valamint 
az újabb generációk változó olvasási igényei mi-
ként befolyásolják az adaptáció folyamatát. Ennek 
megfelelően e kötet rendkívül innovatívan mutat 
rá a gyerekirodalom újabb digitális platformjai 
nyújtotta kihívásokra, illetve a nyelvi és kulturális 
határok átlépésének nehézségeire. 

A kötet öt része újszerű megközelítésekkel vi-
lágít rá a gyerekirodalom fordításának és a transz-
mediációjának formáira és kérdéseire. Köztudott, 
hogy a fordítás mint a médiumok közötti közvetítő 
erő világokat tár fel és lehetőséget biztosít a kultu-
rális határok áthidalására. E kérdésfelvetések kü-
lönösen a 2015-ben Európában bekövetkezett 
 társadalmi és politikai menekültválság tükrében 
lényegesek, amelyek többek között a kultúrakö-
zöttiség és a kulturális transzfer fogalmainak újra-
gondolására késztetett. Ahogy esszéjében Clé-
mentine Beauvais rávilágít, a gyermekirodalom 
fordításának különös társadalmi felelőssége van, 
hiszen a fordított szöveg az olvasó tekintetét a re-
flexió erejével irányítja más kultúrák felé és ser-
kenti a nemzedékek közötti szellemi és érzelmi 
kapcsolatot. Beauvais a svájci Selina Chönz Uorsin 
című klasszikus gyerekkönyvével foglalkozik, 
vizsgálja annak folytatásait, illetve elemzi e köny-
vek történetének intrakulturális változásait is. En-
nek megfelelően e művek kiadásának különleges-
sége az, hogy míg Chönz az eredeti mesét a főleg 

Dél-Tirolban beszélt ladin rétoromán dialektus-
ban írta, a folytatásokat németül publikálták. 
E  fordítás- és kiadástörténeti mozzanat felveti a 
kulturális, a nyelvi és az esztétikai elsőbbség kér-
dését, különösen a másodlagos fordítások és az il-
lusztrációk tekintetében. 

A tanulmánykötet első részének harmadik fe-
jezetében Joanna Dybiec-Gajer E. T. A. Hoff-
mann meséinek újabb lengyel fordításait annak 
tükrében vizsgálja, hogy miként változott az ere-
deti művek szövegkörnyezete, stílusa és a narrátori 
hang, és hogy a különféle változtatások hogyan 
befolyásolják a gyermekolvasók viszonyát az elbe-
szélőhöz. Dafna Zur esszéje – ez a kötet következő 
írása – fontos politika- és ideológiatörténeti távla-
tokat nyújt, elsősorban a koreai háború utóhatása-
it elemzi, amelyek egyfelől az észak-koreai gyerek-
könyvekben megjelenő nacionalizmus ismételt 
megerősödésében nyilvánulnak meg, másfelől ab-
ban, hogy a tudományos-fantasztikus gyermeki-
rodalomban és az útikönyvekben a már eleve meg-
lévő, a szocialista erkölcsöt hangsúlyozó látásmód 
még dominánsabbá vált. E probléma Zur szerint 
különösen abban éreztette hatását, hogy az 
észak-koreai írók, miközben a háború okozta 
pusztítást követően minden erejükkel próbálták 
helyreállítani nemzeti identitásukat, kénytelenek 
voltak alkura lépni a megerősödő hatalommal. 

A  kötet második része a fordított szöveg és 
a  képi megjelenítések kapcsolatát kutatja. Anees 
 Barai James Joyce egyetlen gyermektörténetét, 
A macska és az ördögöt elemzi. Joyce ezt a történetet 
eredetileg egy 1936-os, unokájának három nyel-
ven írt levelében vetette papírra. Barai arra az eljá-
rásra hívja fel a figyelmet, ahogy Joyce szövegében 
a francia nyelvet és a folklórt vegyíti saját ír identi-
tásának nyelvi és kulturális jellegzetességeivel. 
A  kutató hasonlónak tartja ezt az eljárást ahhoz, 
ahogyan a francia fordítások a mesét meghonosí-
tani igyekeztek. Míg a francia kiadások képein vé-
gig a francia folklórhoz való ragaszkodás érződik, 
addig a szövegeket kivétel nélkül a képi megjelení-
tésekhez igazították. 

Björn Sundmark esszéje J. R. R. Tolkien Hob-
bitjának 1962-es svéd fordítását és illusztrációit 
veszi górcső alá. Célja a Tolkien munkáiban rejlő 
képi megjelenítések újszerű vizsgálata. Kérchy 
Anna Alice-tanulmányában a Lewis Carroll által 
tökélyre fejlesztett nonszensznek a szövegben és az 
olvasói tudatban megvalósuló ikonotextuális meg-
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jelenítését elemzi. A szerző az Alice Tükörországban 
Jabberwocky-verse alapján kimondja, hogy az ol-
vasói jelentésképzés nagyban támaszkodik a szö-
veg és az illusztráció közötti kapcsolatra, valamint 
arra, ahogyan az eredeti szöveg a fordítások által a 
célnyelvi közegben befogadhatóvá válik. Ez külö-
nösen igaz a vers magyar fordításaira (Kosztolá-
nyi, Weöres, Varró), amelyek, bár látszólag na-
gyon hasonló megoldásokat alkalmaznak, a ma-
gyar líranyelvben használt költői eszközök 
segítségével más jelentésképződési folyamatokat 
indítanak be az olvasás során. 

A tanulmánykötet harmadik része, miközben 
számon tartja a vizuális megvalósítás lehetséges 
korlátait, a képek más képekre való fordításának 
kérdéseibe enged betekintést. Ez a rész megkérdő-
jelezi a szöveg és a kép között fennálló hierarchi-
kus rendszert, s inkább a szöveg- és a képnyelv 
közötti kapcsolódásokra összpontosít. Hatvan-
nyolc gyermek- és ifjúsági könyv görög nyelvre 
való fordításairól és kiadásairól írt esettanulmá-
nyukban Petros Panaou és Tasoula Tsilimeni a 
könyvek borítóit és szövegeit veti össze egymással. 
Ezt a fejezetet azért tekinthetjük fontosnak, mert 
nem pusztán a külföldi irodalomnak a görög írók-
ra tett befolyását vizsgálja, hanem pontos képet 
fest arról is, hogy a jelentés miként vándorol és 
formálódik a különféle fordítói eszközök hatására. 
A  jelentés honosítását taglalja Karolina Rybicka 
esszéje, amelyben a szerző Olga Siemaszko illuszt-
rátor John Tenniel Alice-képei alapján készült, a 
lengyel olvasóközönség számára befogadhatóbb-
nak vélt illusztrációit helyezi a középpontba. Ry-
bicka kiemeli, hogy Siemaszko négy változatban is 
készített Alice-illusztrációkat, amelyek mindegyi-
ke nagymértékben támaszkodott Tenniel képeire, 
ezzel igazolva, hogy az eredeti angol kiadás képi 
anyaga bármely kulturális közeg számára feldol-
gozható. Siemaszko illusztrációi így egyszerre a 
lengyel folklór- és ikonográfiai hagyományokra 
támaszkodva honosították meg Tenniel rajzait, 
miközben mindegyik Alice-változaton érződik 
Tenniel illusztrációinak hatása. 

A kötet negyedik része arról számol be, hogy a 
klasszikus gyermek- és ifjúsági irodalmi művek 
digitalizálása hogyan vetíti előre a fiatal generáció 
folyamatosan változó olvasási igényeit és alakítja át 
olvasási szokásait. E rész első tanulmányában 
Cheryl Crowdy mindenekelőtt azokról az aggo-
dalmakról ad pontos képet, amelyek szerint a digi-

tális korszak befagyasztja a Z és az alfa-generáció 
empatikus olvasásra tett bármely törekvéseit: az 
empatikus olvasást, olvasási módot számos kutató, 
pedagógus, szülő szerint a habkönnyű művek fel-
színes élvezete váltja fel. Miközben a szerző vitába 
száll ezekkel az aggodalmakkal, az „ellenálló olva-
sás” fogalmának bevezetésével olyan metodológiát 
alkalmaz, amelynek segítségével érzékletesen mu-
tatja be, hogy ez az új olvasási mód hogyan teszi 
lehetővé a gyermekek számára saját érzelmeik ki-
fejezését és traumáik feldolgozását.

Az ezt követő tanulmányban Dana Cocargeau 
Beatrix Potter Nyúl Péter-történeteinek népszerű-
ségét tárgyalja a rendszerváltás utáni Romániá-
ban, különös figyelmet szentelve Potter műveinek 
a román rajongók által készített online fordításai-
ra, amelynek oka elsősorban az internet-használók 
megugró számában és a Potter művei iránti fel-
élénkülő érdeklődésben keresendők. 

A kötet záró írásában Cybelle Saffa Soares és 
Domingos Soares a Star Wars-franchise kortárs 
fordításainak etikai kérdéseivel foglalkoznak, kü-
lönös hangsúlyt helyezve a problémára, hogy a 
„világos” és a „sötét” miként jelenik meg a transz-
média platformjain a különféle fordítások által. 
E kérdések leginkább annak tükrében érdekesek, 
hogy felszínre hívják a mesékkel mint kulturális 
termékekkel kapcsolatos kollektív elvárásokat, 
amelyek szerint a gyermekirodalom egyik legfőbb 
feladata a gyermekek számára nyújtott erkölcsi ta-
nulságok közvetítése. 

Az ötödik rész az egymástól eltérő generációk 
interkulturális olvasatainak, képalkotásainak és a 
médiumok közötti közvetítéseknek a gyakorlatait 
elemzi. Maurice Sendak Ahol a vadak várnak című 
könyvének – a képeskönyvet maga a szerző illuszt-
rálta – olasz fordításai kapcsán Annalisa Sezzi a 
fordító és a gyermekének felolvasó szülő közötti 
több fókuszból álló kapcsolatot taglalja. (Sendak 
könyvéről lásd e lapszámban Serge Martin tanul-
mányát – A szerk.) A „vizuális kontextus adaptáci-
ója” fogalom ismertetésével Agnes Blümer a fordí-
tás során az eredeti művekben rejlő többértelmű-
ség elvesztését és konvencionálissá válását 
vizsgálja. Carl F. Miller a gyermekkönyvek kor-
társ latin fordításait veti górcső alá. E tanulmány 
témaválasztása furcsának hat, ugyanakkor Miller 
állítása, hogy az élő és a holt nyelvek közötti dis-
kurzus lényeges reformot hajthat végre az iroda-
lom oktatásában azáltal, hogy megdönti a konven-
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ciókon nyugvó narratívákat, hogy gondolkodásra 
késztet. A kötet utolsó írásában Caisey Gailey há-
rom olyan táblakönyvet (boardbook) tárgyal, ame-
lyek célja a tudományos ismeretek fordítása és köz-
vetítése a csecsemők számára. Esszéjében Gailey 
kérdésesnek tartja, hogy e kezdeményezések célra-
vezetők-e, tehát, hogy a tudományos ismeretek 
kognitív módon elsajátíthatók-e a kora gyermek-
korban, ugyanakkor elismeri e törekvések újszerű-
ségét. 

Ahogy a tanulmányokból kitűnik, a kötet a 
felvetett témákat és tartalmát tekintve igen sok-
színű, széles kutatási spektrumot érint. A transz-
mediáció és a fordítás kérdéseinek feszegetésével 
az írások mindegyike a kultúrák és a generációk 
közötti kapcsolatok elmélyült vizsgálatára ösztö-
nöz, egyúttal pedig összetett társadalmi-kulturá-
lis problémákat is láthatóvá tesz. 

sZőKe dávid sándor

Дж. Б. платт. Здравствуй, Пушкин! Сталинская 
культурная политика и русский национальный поэт. 
перевод подольный Яков. Эстетика и политика 4. 
Санкт-Петербург: Издательство Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, 2017. 352.

Egy moszkvai elitcsalád kiskamasz fia, Gorik 
(Igor) 1937 telén az iskolai Puskin-ünnepségre ké-
szül. Otthon a család a téli szünet alatt megrende-
zi a „Ki tud több sort memorizálni Puskinból?” 
versenyt, amelyet Igor – aki „reggeltől estig verse-
ket magol”, és az állandó memorizálási kényszer 
miatt, a szorongástól éjszakánként felriad – meg-
nyer. A kisfiú a magolás mellett a lehető leglelke-
sebben, minden erejét összeszedve egy jubileumi 
albumot is összeállít, amellyel az iskolai Pus-
kin-kiállításra akar benevezni, hogy megnyerje 
vele az első díjat, ami nem más, mint egy bronzból 
készült Puskin-mellszobor. Hosszú hónapokon át 
újságokból, könyvekből vagdos ki Puskin-verse-
ket, a költőről szóló cikkeket, a műveihez készített 
festmények, szobrok fotóit, hogy beragassza őket a 
nagyalakú rajzfüzetébe. Édesanyja biztos benne, 
hogy az ő A Bajukov család Puskin halálának 100. 
évfordulójára! című albumuk hozza majd el az első 
díjat.

Jurij Trifonov (1925–1981) szovjet író  Iszcsez-
novenyije (Eltűnés, 1975/1987) című, utolsó, töre-

dékben maradt regényében drámai módon eleve-
nedik meg a sztálini, 1937-es terror és a minden 
idők legnagyobb Puskin-jubileumának nyomasz-
tó, fullasztó légköre egy tizenegy éves kisfiú szem-
szögéből. Trifonov önéletrajzi regényében ennek a 
bizonyos télnek egyik éjjelén Igor édesapját elviszi 
az NKVD. „Az a tél a Puskin-évforduló jegyében 
telt. Minden az ő verseivel volt tele. A hó, az ég, 
a befagyott folyó, az iskola előtti erdő csupasz, fe-
kete fái […]. A hangszóró minden nap, reggel-este 
valamelyik Puskin-művet harsogta. Az újságok-
ban, a Francóról és Hitlerről rajzolt karikatúrák, a 
kitüntetett írók és a Grúz Művészet Hetére 
Moszkvába érkezett grúz táncosok fényképei, meg 
az ilyen haragos címeket viselő cikkek mellett, 
hogy »Nincs kegyelem az árulóknak!«, meg »Sö-
pörjük el a föld színéről az árulókat és gyilkoso-
kat!«, ott lehetett látni a göndör fürtű ifjú vagy a 
padon pihenő, vagy a Mojka partján sétáló, cilin-
deres úr portréját.” ( Jurij trifonov, Eltűnés, ford. 
sZabó Mária, Világkönyvtár [Budapest: Magvető 
Könyvkiadó, 1988], 53.)

Jonathan Platt az Üdvözlégy, Puskin! A sztálini 
kultúrpolitika és az orosz nemzeti költő című 
monográfiájában úgy véli, hogy Trifonov e regé-
nye plasztikusan eleveníti meg azt a költő iránt 
megnyilvánuló, a költő helyét-helyzetét definiáló, 
ambivalens viszonyt, amely a sztálini Puskin-jubi-
leum hibrid időfelfogását jellemzi: jelen van egyfe-
lől az élő Puskin, a 19. századi, a cilinderes, aki 
kortársunkként sétál köztünk, akivel a gyerekek 
mint pajtásukkal beszélgethetnek (lásd „Üdv ne-
ked, ifjú nép!” Puskin: Hazatérés, 1835, ford. Szabó 
Lőrinc), akinek az iskolai tantermek sarkában 
nagy áhítattal Puskin-sarkot építenek (az ikon, a 
szentség tere), másfelől itt van Puskin mint a fö-
lénk magasodó bronzszobor, a sziklaszilárd monu-
mentum, a megmerevedett mester, próféta, aki 
megjósolta a proletárforradalom eljövetelét (lásd 
„elvtársam! / Hidd el: felragyog tiszta, szép / 
Fénnyel csillagunk nemsokára” pusKin, Csaada-
jevhez, 1818, ford. lotHár László), és akinek a 
(volt) birtokait – amelyek ma már emlékhelyek-
ként működnek – tankirándulás és egyfajta időuta-
zás keretében gyerekek látogatják meg.

Platt Jurij Trifonov tárgyias prózája mellett 
Fazil Iszkander szovjet (orosz nyelven alkotó ab-
ház) író (1929–2016) szintén önéletrajzi ihletésű, a 
Trifonovéhoz képest azonban líraibb ifjúsági no-
vellaciklusában is a sztálini Puskin-jubileum, 
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