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Kortárs angolszász gyerekirodalom-tudományi körkép

Clémentine beauvais and Maria niKolajeva, eds. The Edinburgh Companion 
to Children’ Literature. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. 384.

Kezdetben volt a gyermek, aki tudatlan és gyámoltalan volt, így tanításra 
és védelemre szorult. Az ember tehát evolúciós fejlődése során kifejlesztette a 
történetmondás képességét, hogy tudását elbeszélésekbe foglalva örökítse to-
vább, ezzel növelve utódai túlélési esélyeit. Az elbeszélt történeteket írottak, 
majd nyomtatottak követték. Új kezdetet jelölt a könyv és a gyermek találko-
zása, melyet gondosan igyekezett felvigyázni a könyv szerzőjeként és a gyer-
mek nemzőjeként/gondviselőjeként magának autoritatív értelmezői pozíciót 
tulajdonító felnőtt. 

A gyerekirodalom érett elméleti megközelítései között először a 20. század 
elején a pszichológiai orientáltságú olvasatok mutattak rá, hogy a gyerek-
könyv egyszerre hivatott hitelesen ábrázolni és terapeutikusan, szublimatori-
kusan feldolgoztatni a gyermeki lélek elfojtott vágyait és szorongásait, miköz-
ben a fikcióban körvonalazódó gyerekképet épp annyira árnyalják a szerző 
nosztalgikus fantáziái, mint az olvasó megélt tapasztalatai a gyermekség meg-
foghatatlan, „valódi” mibenlétét illetően. Míg az 1960–70-es évek formalista, 
strukturalista, új kritikai szövegközeli olvasatai a gyereket mint textuális 
konstrukciót (a recepcióesztétikai vizsgálódások pedig a gyereket – legtöbb-
ször leginkább a gyermeksége emléknyomait magában őrző felnőttet – mint 
a jelentéslétrehozásért felelős konstruktív ágenst) helyezték érdeklődésük kö-
zéppontjába, az 1990-es évek kultúrkritikai inspirációjú megközelítései mak-
roperspektivikus olvasataikban a gyerekirodalomnak az ideológiai és kulturá-
lis normák fenntartásában vagy felforgatásában rejlő szerepét tanulmányoz-
ták, ihletet merítve olyan elméleti irányzatok eszköztárából, mint a 
posztkolonializmus, a neomarxizmus, a feminizmus, a queer studies, a fogya-
tékosságtudomány vagy az ökokritika. 

SZEMLE
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A 2000-es évekre kulminálódott a gyermek(ség)nek és a gyerekirodalomnak 
a hegemón hatalmi viszonyok, a társadalmilag előírt identitáskategóriák (a nem, 
a rassz, az osztály, a kor, az épség) és az ezek hierarchikus elrendeződéseinek 
folyományaként fellépő kirekesztési mechanizmusok vagy inkluzivitásra, integ-
rációra tett kísérletek vetületében való értelmezésének igénye. A hatalmi viszo-
nyok ideológiai implikációit, gazdasági, politikai érdekeit, történelmi változá-
sait, etikai, morálfilozófiai vonatkozásait boncolgatták a család szociológiai 
struktúrájában, az irodalom kanonizációs gyakorlataiban, a felnőtt és a gyerek 
gondoskodás és fegyelmezés szervezte, óhatatlanul hierarchikus relációjában. 
A gyerekirodalom-tudományt a poétika és politika összefonódásának felisme-
rése, a kutatások társadalmi érzékenyítő szerepének és etikai tétjeinek hangsú-
lyozása jellemezte. A gyerek irodalmat gyakran társították a radikális esztétika 
és politika szervezte kisebbségi irodalmakkal.

A legújabb, 21. századi gyerekirodalom-kutatás nemzetközi színterén a ma-
teriális, testi fordulat bizonyult meghatározónak. A gyerekszereplők és -olva-
sók sokszínű, mégis sajátos, a felnőttekétől eltérőnek tételezett, testi létélmé-
nyei iránti felfokozott érdeklődés a kiskorú szubjektum megtestesülésének a 
jelentésalkotási folyamatokra gyakorolt hatásmechanizmusát tette meg a meg-
újult fenomenológiai faggatózás tárgyául. Két emancipációs gesztus összefo-
nódásával fokozott teret nyert egyrészt az a szándék, hogy elismerjük a gyer-
meki nézőpont autonóm létjogosultságát, másrészt a test rehabilitációja, azaz 
annak szorgalmazása, hogy a testtapasztalatokra már ne – a hagyományosan 
szomatofób, karteziánus, bináris logika szerint – az érett értelem ellenpontja-
ként, hanem a másikkal való empatikus találkozás lehetőségének, az interszub-
jektív kapcsolatiságba ágyazottságunk felszabadító felismerésének zálogaként 
tekintsünk. Megújult figyelem irányult a könyvtárgy mint materiális entitás, 
az analóg és digitális szövegek működésének összevetése, az olvasás mint vir-
tualizálódó világunkban is affektív, szenzoriális, taktilis élmény irányába is. 

Az objektum és szubjektum anyagiságának (könyv és gyerek materialitá-
sának) párhuzamos vizsgálata elősegíti a fosszilizált, fals dichotómiák lebon-
tását és végső soron elvezet a Bruno Latour-féle felismeréshez: a gyerek 
olyan „tökéletesen-szörnyűségesen hibrid kreatúra”, akinek köztessége ösz-
szezilálja a modernitás által mereven mozdíthatatlannak vélt választóvona-
lakat természet és kultúra; test, lélek, értelem; társaslét és individualitás; 
szabadság és másrautaltság határain innen és túl. Az új materialista irányza-
tok innovatív gondolatiságára jellemző, hogy assemblage-okat – élő és élette-
len entitások (emberek, non-humán létformák és tárgyak) kollázsszerű egy-
máshoz illeszkedéseiből fakadó interakciókat – térképeznek fel, rejtett ösz-
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szefüggéseket keresnek, a gyermekség narratíváinak elgondolásakor új 
ágenseket vesznek figyelembe: egy tévékészülék, egy tál mesterséges színe-
zékben gazdag zabpehely, egy Szezám utca-epizód és egy szemüveges, hét-
éves gyerek, aki az alvó macskája mellett a kanapén kucorogva, a müzlit 
majszolva merül el a képernyőn sugárzott mesében, mérhetetlenül jelentés-
gazdag konstelláció. Az ilyen, mindennapjainkban megélt vagy irodalmi 
művészi ábrázolásban felbukkanó, heterogén együttállások elbizonytalanít-
ják a humán, az animális, a technológiai, a medikális, a szintetikus és natu-
rális kategóriái közti hierarchikus különbségtételt. Az antropocentrikus 
nézőpont vakfoltjainak eliminálását célzó poszthumán attitűd – a szimbioti-
kus kapcsolatiságot propagálva – tulajdonképpen kiterjeszti fajunk határain 
túlra a gyerekirodalom műfajának pedagógiai üzenetét hagyományosan 
meghatározó humanista erkölcsfilozófiai értékrendet.

Clémentine Beauvais és Maria Nikolajeva szerkesztői előszava a fentiek-
ben parafrazált történeti áttekintéssel és példákkal vezeti fel az Edinburgh 
University Press gondozásában 2017-ben megjelent, The Edinburgh Compa-
nion to Children’s Literature című, a gyerekirodalom műfajának és kutatásá-
nak kortárs irányzatait enciklopédikus jelleggel áttekintő, nagy lélegzetű 
tanulmánykötetét. Ahogy bevezetőjükből kiderül, a tudományterület főbb 
állomásainak felvázolása szükséges ahhoz, hogy megértsük, honnan jövünk, 
s merre tartunk: hogyan jutottunk el a kezdetektől a kurrens kritikai tren-
dekhez, amelyek a gyereknek a környezetével, embertársaival és más létfor-
mákkal való testi-lelki, szenzoriális interakcióira összpontosítanak, miköz-
ben megpróbálnak kizökkenteni a normatív, felnőtt perspektíva kizáróla-
gosságából, nem esszencialista redukcionizmust, hanem pragmatista 
látásmódot implikálva, a bölcselet elvont elméleteit a mindennapok megélt 
valóságával összekötve. 

A vaskos tanulmánykötet huszonnyolc esszéje három nagy fejezetre tago-
lódik. Ezek címeiből (1. Kortárs irányzatok a gyerekirodalomkutatásban, 2. A gye-
rek és ifjúsági irodalom kurrens trendjei, 3. Feltérképezetlen területek) világosan 
kiderül, hogy a gyűjtemény inkább a „Merre tartunk?” kérdésfelvetésre össz-
pontosít, posztmilleniális körképet kíván vázolni a gyerek- és ifjúsági iroda-
lom legmeghatározóbb elméleti megközelítéseiről, friss – műfaji, mediális, 
narratológiai – aspektusból formabontó fikcionális alakváltozatairól, valamint 
az interdiszciplinaritásukban forradalmian eredeti reprezentációs, interpretá-
ciós irányzatairól. A jövőbe mutató trendeket a gyerekirodalom-kutatás múlt-
jával való összekötésről a kötet végén függelékként szereplő tanulmány gon-
doskodik: Juliet Dusinberre három évtized távlatából olvassa újra Alice to the 
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Lighthouse: Children’s Books and Radical Experiments in Arts című, a gyerekiro-
dalom(-kutatás) nagykorúsításához jelentősen hozzájáruló monográfiáját,1  
amely párhuzamot vont a gyerekolvasóknak szánt viktoriánus mesefantáziák 
és a komoly felnőttszövegként kanonizált klasszikus modernista nagyregé-
nyek nyelvfilozófiai, szubjektumelméleti megfontolásai, experimentális tex-
tuális stratégiái között. 

Ahogy a szerkesztők az előszóban megállapítják, mára olyan mértékben 
megnőtt a gyerek- és ifjúsági irodalommal tudományos igénnyel foglalkozó 
folyóiratok, tanulmánykötetek, kutatócsoportok, konferenciák és kiadók szá-
ma, hogy lehetetlen teljes körű, kimerítő áttekintést nyújtani a szakmai fejle-
ményekről. A kötet tudatosan vállalja a részleges nézőpontokból fakadó kor-
látoltságát, ám a fragmentált tudások kreatív kombinációjából eredő sok-
színűséget a vállalkozás tagadhatatlan érdemeként tartja számon. Üdítő 
vívmányként, a diszciplína kanonizálódásának jeleként említik, hogy manap-
ság már nincs szükség a gyerekirodalom meghatározását célzó vagy a gyerek-
irodalom-kutatás létjogosultsága mellett érvelő fejezetekre, ugyanakkor ma-
gától értetődik maga a „gyerek” és az „irodalom” fogalmainak inkluzív felfo-
gása a több korosztályt megszólító crossover irodalmi alkotások, mint a Harry 
Potter-sorozat, a nyomtatott szövegek egyeduralmát megkérdőjelező digitális 
irodalom vagy épp a szerzőség fogalmát újragondoltató rajongói fikciók foko-
zott térnyerése nyomán.

Az első fejezet a gyerekirodalom-kutatás prominens kortárs irányzatait, 
innovatív elméleteit, metodológiáit kívánja bemutatni. A szerkesztői koncep-
ció szerint a sokat elemzett, részleteiben feltárt teoretikus megközelítések 
(a gyerekirodalom és a feminizmus, a gyerekirodalom és a pszichoanalízis, a 
gyerekirodalom és a zsánerelmélet) tárgyalása szándékosan kimarad a kötet-
ből. Ám rögtön az első fejezet Karen Coats tollából a kulturális diverzitás és 
társadalmi sokszínűség közösséggyarapító erejének pozitív gyerekirodalmi 
ábrázolását elemezve, a faji (rassz) és etnikai kisebbségek konfliktusainak fik-
cionalizálási lehetőségeinek megvitatásán túl kitér a queer, a neuroatipikus és 
a testi fogyatékkal élő szereplők megjelenítéseinek fejlődéslélektani, szocioló-
giai, esztétikai vonatkozásaira, gyermeki személyiségformáló, érzékenyítő 
szerepére is. 

Victoria Flanagan esszéje a poszthumanizmus kritikai lencséjén keresztül 
szemrevételezi az emberség fogalmának változását a modern gyerekirodalom-
ban; a kiborg és a metamorfikus emberállat (humanimal) alakjai szolgáltatnak 

1 Juliet dusinberre, Alice to the Lighthouse: Children’s Books and Radical Experiments in Arts 
(London: Macmillan, 1987). 
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ürügyet egzisztenciálfilozófiai dilemmák körbejárására és olyan non-antro-
pocentrikus etika közvetítésére, mely búvópatakként tör elő a gyerek- és ifjú-
sági irodalomban az Alice Csodaországban-tól kezdve Marissa Meyer Holdbéli 
krónikák young adult sorozatáig. Hasonló nyomvonalat követnek Zoe Jacques 
és Alice Curry tanulmányai. Előbbi a kritikai állattudomány metodológiai 
megfontolásait ismertetve járja körül a „mindenki másképpen más” gondola-
tát a gyerek és az állat különleges érzelmi kapcsolatára koncentrálva, az állat-
kerti vad, a házikedvenc és a játékállat kulturális konstrukcióin és fiktív ka-
rakterein keresztül; példái közt szerepeltetve Anthony Brown Zoo című ké-
peskönyvét, Maurice Sendak Ahol a vadak várnak című mesekönyvét és a 
Harry Potter spin-off Legendás állatok és megfigyelésük filmeket. Curry a talán 
nem is annyira forradalmian új, de változatlanul aktuális feminista ökokritika 
jegyében vázolja fel a nők és a természet kizsákmányolása közötti párhuzamo-
kat, a futurista ifjúsági ökofantáziában kommunikált, a globális felmelegedés 
és a közelgő klímakatasztrófa mindennapi megélt valóságának korában húsba-
vágóan kurrens, környezettudatosságra nevelő üzenetét Julie Bertagna  Zenith 
című regénye kapcsán. 

Valós és imaginárius terek keresztmetszetét térképezik fel a térelméletek-
re, pszichogeográfiai teóriára alapozó cikkek. Jane Suzanne Carroll a gyerek 
és ifjúsági közönséget célzó fantasy irodalom tereit – a mágikus portálok, kin-
cses térképek, titkos zsebek, heterotopikus másholok liminális lokációit – 
 kutatja a Pán Pétertől Az éhezők viadaláig terjedő széles merítésű szövegkor-
puszban. Evelyn Arizpe a kép/szöveg/kultúrtext/ellennarratíva interakciói 
fényében vizsgálja recepcióesztétikai szempontból a tételezett és valós gyerek-
olvasónak a multikulturális képeskönyvekben kijelölt és az olvasásélményben 
betöltött helyét; a szöveges kíséretet mellőző, a történetmondásban pusztán a 
képekre hagyatkozó csöndeskönyvek (silent book), Shaun Tan és David Wies-
ner munkái példáján keresztül. Erin Spring pedig a kamaszidentitás konst-
rukciójának empirikus olvasatára vállalkozik a tizenéves olvasók inter pretációs 
stratégiáinak jellegzetességeit tér–idő konceptualizálásuk sajátosságaival ma-
gyarázva, többek közt Alexie Sherman Junior: Egy indián naplója példáját em-
lítve.

A fejezet egyik legeredetibb szövege Vanessa Joosen a kor/osodás tudomá-
nyába (age/ing studies) bevezető, gerontológiai orientációjú esszéje, mely az 
intergenerációs kapcsolatok változásainak, az öregség eltérő kulturális meg-
ítélésének nyomait tárja fel a gyerekirodalmi szövegekben, arra keresve a vá-
laszt, hogy a múlandóság fizikai élménye, illetve a korosodással, elöregedéssel 
kapcsolatos kulturális prekoncepcióink miképp befolyásolják a testünk, el-
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ménk, viselkedésünk, a szövegekhez és egymáshoz való viszonyulásunk a 
nyugati civilizáció egyre több idős embert számláló, korosodó, ugyanakkor a 
kor alapján kirekesztő (aging and ageist) társadalmaiban. Joosen Michelle 
Magorian Goodnight, Mister Tom! című regényét elemezve egy rigorózus vé-
nember és egy bántalmazott kisfiú kapcsolatán keresztül tárja fel a nemzedé-
kek közti szolidaritás, a relacionális identitásformáció lehetőségeit. Szintén a 
korra, ám a serdülőkorra mint átmeneti krízisállapotra, a változások periódu-
sára összpontosít Lydia Kokkola az ifjúsági irodalom testiség, vágy és szexua-
litás ábrázolásait anatomizáló tanulmánya. A foucault-i ideológiakritika és a 
feminista korporális narratológia metodológiáit ötvözve elemzi változatos 
szövegkorpuszát, Piroskától a Narnia krónikáin át Francesca Lia Block korá-
ban tabutémákat (AIDS, homoszexualitás, családon belüli abúzus) is boncol-
gató Veszélyes Angyalok sorozatáig. Roberta Seelinger Trites a serdülőregényt 
kognitív narratológiai szemszögből vizsgáló szövege a testet öltött elme (em-
bodied mind) izgalmas terminusát járja körül. Revelatív Alison Waller saját 
monográfiáját2 summázó, fejezetzáró munkája, mely az élethosszig tartó újra/
olvasás terminusát vezeti be, amellett érvelve, hogy egy-egy gyerekkori köny-
vélmény – mint a Fecskék és fruskák vagy a Robinson Crusoe – felnőtt- vagy 
időskori újraélése, az újraolvasás előidézte visszaemlékezés (re-memory) vizs-
gálata gyümölcsözően kamatoztatható a gyerekirodalom-kutatás új, feno-
menológiai ihletésű metodológiájaként.

A második fejezet a gyerek- és ifjúsági irodalom kortárs irányzatainak 
áttekintését tűzi ki célul. Anja Müller a kánon és kanonicitás alakulása 
aspektusából nyújt madárperspektívájú áttekintést a gyerekirodalom válto-
zó jelentőségéről, a nyugati kulturális emlékezet kollektív fantáziájának 
meghatározó tényezőiként, kánonformáló erőiként sorolja a demokrácia, a 
szekularizáció és az európaiság gondolatát. Érdekes trendekre hívja fel a fi-
gyelmet, többek között arra, hogy a vallásos gyerek-/fantáziairodalom he-
lyét (George MacDonald, Charles Kingsley, Tolkien, C. S. Lewis klassziku-
sait) miképp veszi át a vallást már csak motívumként, intertextuális referen-
ciaként vagy kritikusan szerepeltető, az újraelvarázsolódást (reenchantment) 
világibb eszközökkel biztosító kortárs gyerek/ifjúsági fantáziairodalom 
(J. K. Rowling, Philip Pullman). 

Bettina Kümmerling-Meibauer a szerialitás poétikájának bemutatására 
tesz kísérletet, a folytatásos gyerekirodalom, a rajongói fikció és a transzme-
diális történetmondás gyakorlataira fókuszálva. Angolszász szövegkorpuszra 
koncentrálva nincs nehéz dolga, hiszen az angol nyelvű gyerekirodalom bő-

2 Alison Waller, Rereading Childhood Books: A Poetics (London: Bloomsbury, 2019).
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velkedik a sorozatokban: az Óz, a nagy varázsló tizennégy, a Híres ötös (The 
Famous Five) huszonegy, a Libabőr (Goosebumps) hatvankettő, a Nancy Drew 
rejtélyei (Nancy Drew Mystery Stories) sorozat százhetvenöt részes… Cathe-
rine Butler tanulmánya a fake news korában talán a legizgalmasabb műfajjal, 
a „ténytagadó” (counterfactual) historiografikus metafikcióval foglalkozik. 
A történelmi narratívát a „Mi lenne, ha?” kérdésfelvetéssel egy non-thuküdi-
dészi ludikus, karneváli játéktérbe helyezve bizonytalanítja el, megkérdője-
lezve az Igazság, de szem előtt tartva az igazságosság elvét – izgalmasan ösz-
szekötve Sir Walter Scott klasszikus történelmi regényeinek és Scott West-
erfeld az első világháborút újraálmodó, steampunk sci-fi fantasyjének 
olvasatait.

Néhány írás a mesemondás technikai újításait tárgyalja. Martin Salisbury 
a kortárs képeskönyvkészítés új digitális technológiáira koncentrál, eltöp-
rengve azon, hogy közvetítheti-e a hagyományos esztétikát az egyedin krea-
tív kézművesség helyett az előre tervezett számítógépes programozással ge-
nerált dizájn. Junko Yokota pedig a digitális történetmondás formáit veszi 
számba, az e-bookok, i-pad applikációk, YouTube Kids-mesefeldolgozások 
dizájn megoldásait, irodalmi aspektusait, interaktív potenciálját, pedagógiai 
lehetőségeit értékelve. Míg Margaret Mackey a digitális fordulat után szük-
ségszerű, multimodális, multiliterális, a jeleket sok szinten értelmező interp-
retációs attitűdjeinket veszi górcső alá (kitérve olyan érdekes kérdésekre is, 
hogy a gyerekek körében népszerű számítógépes játékok, mint a Minecraft, 
milyen módon hoznak létre virtuális térben fiktív világokat s teremtenek 
végtelen történetmondási lehetőségeket), addig a gyerekirodalom-kutatás 
hagyományosabb, már az analóg szövegek kapcsán is bőségesen tárgyalt for-
dításelméleti/gyakorlati és pedagógiai kérdéseit vitatja meg Sandie Mourao a 
képeskönyvet az idegennyelv-tanulás eszközeként méltató cikke és Gillian 
Lathey a brit gyerekirodalom fordítási trendjeit és független kiadói megfon-
tolásait áttekintő tanulmánya.

Az utolsó fejezet a Feltérképezetlen területek címet viseli. Clémentine Beau-
vais felnőtt és gyerek kapcsolatának gyerekirodalom-elméleti újragondolását 
sürgetve voltaképpen nem mond teljesen újat, hiszen párbeszédben áll olyan 
korábbi, meghatározó gondolkodókkal, mint Perry Nodelman és Jacqueline 
Rose,3 akik elsőként hívták fel a figyelmet arra, hogy a gyerekirodalom mi-
lyen ellentmondásos elnevezés, mivel a műfaj képtelen szabadulni a rejtett 

3 Perry nodelman, The Hidden Adult: Defining Children’s Literature (Baltimore: John 
Hopkins University Press, 2008); Jacqueline rose, The Case of Peter Pan, or the Impossibility of 
Children’s Fiction (Philadelphia: The University of Pennsylvania Press, 1992).
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felnőttek sokaságának (szerző, szülő, kiadó, könyvtáros, pedagógus stb.) fel-
ügyelete alól; vagy Maria Nikolajeva,4 aki aetonormativitás-fogalmával a fel-
nőttséget az éretlen kiskorúsággal szemben prioratizáló hierachizálás kire-
kesztő jellegét kritizálta; vagy Vanessa Joosen,5 aki a gyerekirodalom libikó-
ka-effektusának szimptomatikussága mellett érvelve bemutatta, hogy akár a 
gyerek, akár a felnőtt fél ágencianyerése mindig szükségszerűen a másik fél 
rovására történik a fiktív erőtérben. Beauvais, saját Mighty Child című 
monográfiájában felvázolt,6 hatalommal felruházott gyerekképét továbbgon-
dolva, Marah Gubar „rokonság mint rokonszenv” (kinship as kindness)7 meta-
foráját szorgalmazza alkalmazni a gyerek–felnőtt kapcsolat leírására és értel-
mezésére. 

A fennmaradó fejezetek a bölcsészettudomány legújabb trendjei szemszö-
géből kísérlik meg a gyerekirodalom újszerű értelmezését. 

Néhány tanulmány a természettudományokból nyer ihletet. Lydia Kok-
kola az ökokritika egy sajátos ága, a manapság egyre divatosabb kritikai 
növény tudomány,8 másnéven kulturális botanika, a dekonstrukcióban (a bi-
náris oppozíciók erőszakos hierarchiájának programszerű leépítésében) 
gyökereztetett környezettudatos filozófiai irányzat téziseinek szépirodalmi 
manifesztációit keresi olyan poszt/modern gyerek- és ifjúsági irodalmi szö-
vegek „növényi leckéiben”, mint Timothée de Fombelle Ágrólszakadt Tóbiá-
sa, Patrick Ness Szólít a szörnye, Dr. Seuss Loraxa vagy Frances Harding 
Hazugságok fája – Collodi Pinocchiója furcsamód kimarad szemléjéből. Jean 
Webb egészség és betegség kapcsolatát, a halálnak, a mulandóságnak, a sé-
rülékenységnek az elevenséggel azonosított életünkben tabusított, trauma-
tikus élményét, a normalitás biomedikai és társadalmilag konstruált felfo-
gásának különbözőségét tanulmányozza angol nyelvű ifjúsági regények hu-
mánorvostani olvasataiban. A téma relevanciáját kiválóan tükrözi a kortárs 
young adult regény fiatalok mentális problémáira koncentráló, betegség/
traumanarratíva alzsánerének – a filmes, televíziós feldolgozásoknak is kö-

4 Maria niKolajeva, Power, Voice and Subjectivity in Literature for Young Readers (New 
York: Routledge, 2010).

5 Vanessa joosen, Adulthood in Children’s Literature (London: Bloomsbury, 2018).
6 Clémentine beauvais, The Mighty Child: Time and Power in Children’s Literature (Ams-

terdam: John Benjamins, 2015).
7 Marah gubar, „The Hermeneutics as Recuperation: What a kinship-model approach 

to children’s agency could do for children’s literature criticism”, Children’s Literature Associa-
tion Quarterly 38, no. 4 (2013): 291–310.

8 Melanie ducKWortH and Lykke guanuo-uluru, eds., Plants in Children’s and Young 
Adult Literature (New York: Routledge, 2022).
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szönhető – hihetetlen népszerűsége. (Lásd Mark Haddon, John Green, Neal 
Shusterman az autizmust, az OCD-t, a szkizofréniát tematizáló regényeit 
vagy a Netflix 13 okom volt sorozatát az öngyilkosságról, illetve a Veled min-
den hely ragyogóját a bipolaritásról – ezekre sajnos nem tér ki a rövidke cikk.) 
A  kötetszerkesztő Maria Nikolajeva a neodarwinista evolúciós elméletek 
nyomán érvel a történetmondás mint túlélési mechanizmus és a fantáziálás 
mint elementáris ösztönkésztetés humán közösségformáló és fajunk fenn-
maradását biztosító – a gyerekirodalmat mélystruktúrájában szervező – 
stratégiák felismerésének szükségessége mellett. 

A filológiai, textológiai kritika új irányzataival is találkozunk. Vanessa Joo-
sen genetikus kritikával (critique génétique) foglalkozó írása a szöveg keletke-
zésére fókuszáló módszer haszna mellett teszi le voksát, a különböző szöveg-
változatokat, kéziratokat, jegyzeteket és vázlatokat egyenértékűnek tekinti a 
kiadásban megjelenő végleges változattal. Roald Dahl Matilda című regényé-
nek korai változatait összevetve követi nyomon a fikcionális karakter alakvál-
tozását és ismert formába való kiforrását. Eugene Giddens – Franco Moretti9 
nyomán, ám némi önironikus éllel – gyakorlati okokkal indokolja a távoli ol-
vasás (distant reading) metodológiájának aktualitását: mára olyannyira terebé-
lyesre bővült a gyerekirodalmi vonatkozású szövegkorpusz (mind szépirodal-
mi, mind irodalomtudományos írások tekintetében), hogy lehetetlennek bizo-
nyul minden új mű alapos ismerete, így az egyedi, konkrét szövegektől 
eltávolodva javasolja redukciós és absztrakciós eszközök, illetve felszíni, nagy-
látószögű befogadói metódusok segítségével az olyan mintázatok keresését, 
melyek új tudáshoz juttathatnak a szöveg alatti és feletti szintekre vonatkozó-
an, a témáktól és trópusoktól a műfajtörténeti belátásokig. 

Az adaptáció, a transzmediáció, a virtualizáció a posztmilleniális kultúrk-
ritikai kutatás örökzöld témái. Andrew Burn népszerű gyerekirodalmi szöve-
gek számítógépes játék adaptációinak digitalizált Bildungs motívumaival, Eve 
Tandoi a szó és kép interakció ikonotextuális dinamikája meghatározta hibrid 
vagy fúziós ifjúsági regény köztes műfajával foglalkozik (a Ropi naplója című 
sorozatot és Brian Selznick könyveit említve), míg Victoria Flanagan a digitá-
lis média nyomtatott könyvekre kifejtett hatását, a kibertér fikcionalitását és 
fikcionalizálást, a technofóbia tarthatatlanságát és a virtuális világ, az online 
mediális platformok történetmondási sajátosságait firtatja. 

A Nikolajeva és Beauvais szerkesztette vaskos kézikönyv kétségkívül ki-
váló összefoglalását adja a gyerekirodalom-kutatás kurrens irányzatainak. 
Egyedüli hiányosságaként talán a színes primer szövegkorpusz anglocent-

9 Franco moretti, Distant Reading (New York: Verso, 2013).
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rizmusa, a multinacionális kritikus gárda dacára a nemzetközi szerzők, ol-
vasók hangjainak hiánya róható fel. A kézikönyv egyik érdeme azonban pár-
beszédre való sarkallása. Számos, az utóbbi néhány évben angol nyelven 
megjelent, fontos gyerekirodalom-tudományos tanulmánykötet10 mintha 
pont ennek a hiátusnak a betöltéséről igyekezne gondoskodni.

10 John stepHens, Celia Abicalil belmiro, Alice curry, Li lifang and Yasmine S. mo-
taWy, eds., The Routledge Companion to International Children’s Literature (New York: Rout-
ledge, 2018); Andrew teverson, The Fairy Tale World (New York: Routledge, 2019); Björn 
sundmarK and KércHy Anna, eds., Translating and Transmediating Children’s Literature (New 
York: Palgrave Macmillan, 2020); Jan van coillie and Jack mcmartin, eds., Children’s Lite-
rature in Translation: Texts and Contexts (Leuven: Leuven University Press, 2021).
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