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A mai német gyermek- és ifjúságimédia-kutatás néhány tanulsága* 

Ute dettmar, Caroline roeder und Ingrid tomKoWiaK, Hg. Schnittstel-
len der Kinder- und Jugendmedienforschung: Aktuelle Positionen und Perspektiven 
1. Stuttgart: J. B. Metzler, 2019. 299.

Az Ute Dettmar, Caroline Roeder és Ingrid Tomkowiak szerkesztésében 
2019-ben megjelent, A gyermek- és ifjúsági média kapcsolódási felületei című ta-
nulmánykötet célkitűzése a terület – elsősorban a gyerek- és ifjúsági irodalmi 
szövegek – lehetséges kutatási irányainak feltérképezése, „elhelyezése a tudo-
mányterületek között, a különböző megközelítések próbára tétele és azok ho-
zadékainak vizsgálata az irodalomtudományos kultúratudomány, illetve kul-
turális irodalomtudomány területén” (1).1 Ennek értelmében a válogatás úgy-
mond kísérleti tanulmányokat tartalmaz, amelyeknek szerzői megpróbálják 
kitapogatni a gyerek- és ifjúsági irodalom és -médiumok kutatásának produk-
tív irányait és zsákutcáit, különös tekintettel az interdiszciplináris területek 
– például a nyelvészet, a gender studies, az age studies, a posztkolonialista kriti-
ka, a képregénykutatás vagy a materialitás-elméletek – egymással és a gyerek- 
és ifjúsági irodalommal való kapcsolódási pontjaira.

A  szerkesztők koncepciója a teljes kötet és az egyes szövegek szintjén is 
következetesen jelenik meg. A kiadvány alcíméhez (Aktuális pozíciók és perspek-
tívák) híven a tanulmányok minden esetben feltérképezik az adott irány(zat) 
történetét és jelenlegi helyzetét, valamint kijelölik a jövőbeli kutatások ígére-
tesnek tűnő irányait is. A szövegeket a szerkesztők négy blokkba rendezték: 
Materialitás, Inter- és transzmedialitás, Határátkelőhelyek és Tudáskoncepciók. Ez 
a négy kulcsfogalom a tanulmányokban számtalan helyen és aspektusban ve-
tődik fel, ezzel az egyes írások és a tematikus blokkok között egyaránt kapcso-

* A szöveg megjelenésekor a szerző az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-
21-2-SZTE-149 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesz-
tési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásában részesült.

1 A kötetből származó idézeteket a saját fordításban közlöm – K. A.
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lódási pontokat hozva létre. A kapcsolódás, az elméletek, a fogalmak és műfa-
jok rugalmas kezelése, a tudás újrakonstruálása, újrakontextualizálása, a per-
spektívák egyesítése, szélesítése és mozgatása adja a kiadvány kiemelkedő 
jelentőségét, és ez az, amiben a magyar (gyerek- és ifjúsági) irodalom- és mé-
diakutatás a legtöbbet tanulhat a kötetben szereplő tizenhét tanulmányból. 
A szövegek megállapításai és példái elsősorban a német nyelvterületre vonat-
koznak, így a továbbiakban az írások bemutatása során kiemelek néhány olyan 
elméletet, amelyet a magyar (gyerek)irodalom és -kultúra vizsgálatakor véle-
ményem szerint itthon is eredményesen lehetne alkalmazni.

A kötet első tanulmánya, Klaus Müller-Wille Das Lesen neu erfinden: Zu 
Aspekten der Materialität in der Kinder- und Jugendliteratur című szövege (Az 
olvasás újrafelfedezése: A gyerek- és ifjúsági irodalom materialitásának kérdéseihez) 
a materialitáskutatás és a befogadáselmélet szempontrendszerét egyesítő ún. 
buchstäbliche Materialität (betű szerinti anyagiság) fogalmát járja körül. A szer-
ző kiindulási pontjául Walter Bejaminnak a gyerekek „lenyűgözően másfajta” 
olvasásmódjáról szóló esszéi (Einbahnstraße, Berliner Kindheit in neunzehnhun-
dert / Egyirányú utca – berlini gyermekkor a századforduló táján) szolgálnak.  
Müller-Wille – Jerome McGann gondolatait követve2 – amellett érvel, hogy a 
gyerekkönyveknél a könyvtárgy tipográfiai kódolása és anyagisága, a forma 
és a tartalom közötti kapcsolat hatással van az értelmezésre, a könyv a szöveg 
testeként (body of the text) funkcionál, az nem elválasztható tőle. Ez a megkö-
zelítés tehát a könyvet önálló, komplex jelentésegységként kezeli, így az értel-
mezés terébe – a ma már szerencsére egyre gyakrabban elemzett illusztrációk 
mellett – beléphetnek olyan (új) szempontok is, mint a könyvtervezői és kiadói 
intenciók, hiszen – ahogy arra Stoddard nyomán Müller-Wille is felhívja a 
figyelmet – a könyveket nem írják, hanem gyártják.

A befogadás és a tipográfiai megjelenítés közötti kapcsolatot a szerző egy 
1925-ben kiadott avantgárd képeskönyv, a Die Scheuche elemzésén keresztül mu-
tatja be.3 Az avantgárd gyerekkönyvekre jellemző szokatlan tipográfiai elemek 
– változó betűméret, függőleges sorok stb. – használata, érvel Müller-Wille, 
azáltal, hogy megzavarja a mesei fikció kialakulását, egyfajta ide-oda mozgó 
olvasást (oszillierende Lektüretätigkeit), „kettős tekintetet” (Doppelblick) implikál, 

2 Jerome J. mcgann, The Textual Condition, Princeton Studies in Culture/Power/Histo-
ry 7 (New Jersey: Princeton University Press, 1991).

3 Die Scheuche: Märchen typografisch gestaltet von Kurt scHWitters, Käte steinitZ, Theo 
van doesburg (Hannover: Apossverlag, 1925). Ezt a kötetet El Liszickij Szuprematikus szkáz 
két négyzetről című könyvének holland kiadása ihlette. Fennmaradt Doesburg levele, amely-
ben Schwittersnek azt írja, hogy készítsenek Liszickijénál még radikálisabb könyvet, amelyek-
ben csak a tipográfia áll majd a középpontban. – A szerk.
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ezzel ráirányítva a figyelmet magára a könyvtárgyra, a könyv anyagiságára. 
Hasonló a hatásmechanizmusa az ún. „önreflexív műmesék” olvasásának is: er-
re az Andersen meséiben megjelenő könyv- és befogadásreprezentációk Ben-
jamin esszéivel való összevetésén keresztül mutat rá a szerző.

Az első, a materialitást központba helyező blokk még további két tanul-
mányt foglal magába. Monika Schmitz-Emans Bücher für Kinder, Künstler-
bücher, neuere Buchliteratur (Könyvek gyerekeknek, művészkönyvek, újabb irodalmi 
könyvtárgyak) című írásában a könyv és a gyerekek/kamaszok közötti interak-
tivitás módjainak vizsgálatakor szintén Benjamin esszéiből indul ki, őt a 
„könyvbefogadás úttörőjének” (Pioneer der Buchreflexion) nevezi. A tanulmány 
egyik fő állítása, hogy – a virtuális szövegektől eltérően – az olvasó a nyomta-
tott könyvben materiális nyomokat hagy, amelyek az adott könyvtárgyat 
egyedivé teszik, és ez az unikalitás a (gyerek/kamasz) befogadó és a könyv-
tárgy közötti bensőséges kapcsolat alapjává válhat.

A szerző a cselekvés középpontjául szolgáló könyvek (Brasseur: 1001 acti-
vités autour du livre, Nick Bantock: The Artful Dodger; The Trickster’s Hat stb.) 
a befogadót cselekvésre hívó eszközeinek bemutatásával hangsúlyozza, hogy 
a könyvre irányuló vagy abból kiinduló alkotási folyamat a befogadót nem-
csak a különböző alkotási technikák megtanulásában és a kreativitásának fej-
lődésében segíti, hanem a körülötte lévő dolgok és anyagok, sőt saját maga 
(materialitása és kreativitása) felfedezésére, saját világának megalkotására is 
biztatja. 

Magyar vonatkozásban is érdekes lehet a tanulmánynak a könyvtárgy és 
befogadó közötti interakció szélsőséges, az avantgárd alkotásideálját gyakor-
latba ültető, Keri Smith munkásságára irányuló része, akinek kamaszokhoz 
szóló kötetei (Nyírd ki ezt a naplót!, Nyírd ki ezt a naplót színesen!, Nyírd ki ezt a 
könyvet!, Több mint egy könyv) itthon is megjelentek, nem kis port kavarva ma-
guk körül. Schmitz-Emans hangsúlyozza, hogy az olykor de(kon)struktív, a 
könyvekhez való hagyományos, „tiszteletteljes” attitűdöt teljesen felrúgó fel-
adatok teljesítésére való felhívás a kamaszokat nem teszi tiszteletlenné, állati-
assá és erőszakossá, épp ellenkezőleg: a kamasz befogadó az utasítások (például 
öntsd le ezt az oldalt valamivel, ugrálj a könyvön stb.) elvégzése következtében 
alkotóvá válik, aki kísérletez, ezzel pedig egyedi, megismételhetetlen alkotást 
hoz létre. Schmitz-Emand írásának tanulságai hasznosak lehetnek nemcsak 
az értelmezők, hanem a könyv- és irodalomnépszerűsítéssel foglalkozó ki-
adók és pedagógusok számára is.

A blokk utolsó tanulmányában a nyelv materialitása kerül a fókuszba. Su-
zanne Riegler az irodalom- és gyerekirodalom-kutatás egyik jelentős mulasz-
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tását pótolva a nyelvészet és a gyerekirodalom szempontjainak (újra)egyesíté-
sére tesz kísérletet. Ez azért is életszerű megközelítés – így a szerző –, mert a 
két terület egymáshoz való közelítésének alapja éppen a szöveg materialitása, 
amely nyelvi, éppen ezért nyelvileg is meg lehet (kell) közelíteni. 

Riegler tanulmányának értékes része a nyelvészet, illetve a gyerek- és ifjú-
sági irodalmi szövegek – elsősorban a 70-es és 80-as években, német nyelvte-
rületen zajló – közelítési kísérleteinek történeti áttekintése. Az előzetes kuta-
tásokban eszerint két fő irány rajzolódik ki: az ún. „erfurti iskola” (Erfurter 
Schule) kutatói a gyerekeknek szánt szövegek nyelvhasználatát (mondatszerke-
zetének bonyolultságát, az élőbeszédhez, szlenghez való viszonyát) vizsgálták, 
míg egy újabb irányzat a befogadáselmélet és a stilisztika felől tette fel a maga 
kérdéseit: miből ismerik fel a gyerekek azt, hogy irodalmi szöveget olvasnak, 
milyen (nyelvi) elemek aktiválják bennük ezt a specifikus olvasásmódot? Rieg-
ler Franz Fühmann4 Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel (ma-
gyar fordítása nincs: Lovak csatakos nyaka a bábeli toronyban) című gyerekköny-
vének elemzése során a két irányzatot nem egymást kizáró, hanem egymást 
kiegészítő értelmezési módszerként fogja fel, az elemzés során kapott eredmé-
nyek pedig egyértelműen alátámasztják az álláspontját. Ezen kívül hangsú-
lyozza, hogy a gyerekirodalmi szövegek olvasásmódjának kialakulását nem az 
anyanyelv, hanem sokkal inkább a második vagy idegen nyelv elsajátítása felől 
lenne érdemes megközelíteni, ezzel újabb, termékeny irányvonalat nyitva meg 
a terület kutatói számára. 

A  kötet Inter- és transzmedialitás című fejezetének első tanulmányában 
Christian A. Bachmann a képregény, pontosabban a Big Little Books-sorozat és 
a német Weltliteratur für Junge (sic!) Leser: Klassiker mit Comics (Világirodalom 
a fiatal olvasóknak: Klasszikusok  képregényekben) sorozatcím alatt futó kiadvá-
nyok kép és szöveg hibriditás-viszonyát vizsgálja. Ezt követően Ina Schenker 
a német nyelvű gyerek- és ifjúsági rádiójátékokat az intermedialitás mellett a 
szerialitás és a multikulturális kapcsolatok – hogyan jeleníthet meg az ember 
akusztikusan egy más nemzetiséghez tartozó karaktert úgy, hogy ne legyen 
rasszista? – kontextusába is elhelyezi, különös tekintettel a német nyelvterület 
legnépszerűbb krimi-hangjátékára, a Die drei ???-sorozatra.5 

Mind Bachmann, mind Schenker a hibriditás (Hybridität) fogalmát annak 
a botanikában is használatos értelmében, két különböző „faj” – jelen esetben 

4 Fühmann a 20. századi magyar líra (Radnóti Miklós, Nemes Nagy Ágnes stb.) lelkes 
fordítója volt.

5 Az eredetileg amerikai, The three Investigators című ifjúsági detektívtörténet-sorozatnak 
1993 óta önálló, német szerzőktől származó történetei is vannak, hangjátékként és füzetes 
formában is megjelennek. – A szerk.
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médium – keresztezésére használja. Ezzel szemben Christine Lötscher dolgo-
zatában a hibriditás fogalma egy médiumon belül különböző műfajok sajátos-
ságainak vegyítéseként jelenik meg: a szerző a 13 Reasons Why (13 okom volt) 
című young adult Netflix-sorozat különös karakterét és hangulatiságát a kü-
lönböző televíziós műfajok, valamint a coming of age sajátosságainak keveredé-
sére és elemeinek elrendezésére, dinamikájára, ritmusára vezeti vissza. A so-
rozat körül kialakult vitákra reagálva – vajon nem indít-e az öngyilkosságot, 
iskolai bántalmazást és szexuális abúzust ábrázoló sorozat öngyilkossági hul-
lámot a fiatalok körében – rámutat arra, hogy azért sem beszélhetünk real 
word issues képernyőre viteléről, mert a történet főszereplője, Hanna – a com-
ing of age sok szereplőjéhez hasonlóan – Lötscher szerint tipikus melodrama-
tikus hősnő, azzal a különbséggel, hogy „nem egy zenésszínház színpadán, 
hanem millió laptop és plazmatévé előtt hal meg” (115), illetve magas fokú 
érzelmi túlfűtöttsége szerinte paranoiás tünetekkel vegyül. 

Johannes Mayer a gyerek- és ifjúsági szövegek és a színház kapcsolatáról 
gondolkodva arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyerek- és ifjúsági színház 
mára már önálló intermediális műfajjá nőtte ki magát, amely bőven túlnőtt a 
színpadra szánt darabok szerzői utasítás szerinti előadásán: saját eszköztárral 
rendelkezik, amelynek a szöveg ugyanúgy része, mint a performatív elemek, 
a világítás, a hang, a fény–árnyék játék, a jelmezek, a koreográfia vagy a zene, 
és amelynek a hatásmechanizmusa is egyedülálló – éppen ezért ezek összha-
tását kellene az elemzések középpontjába állítani. A blokk utolsó tanulmá-
nyában Anna Stemmann a kamaszok köréből induló, mára már az egész 
main stream-kultúrában elterjedt mémek kép-szöveg jelentésviszonyát és a 
hozzájuk kapcsolódó (pop)kulturális tartalmak értelmezési mechanizmusait 
mutatja be. 

A harmadik, a Határátkelőhelyek (Gränzgänge) című blokkban a határ fogal-
ma is többféle értelmezésben jelenik meg. Ute Dettmar a posztkolonializmus 
és a saját–idegen ellentétpárok felől közelítve vizsgálja a 19. század utolsó har-
madában német nyelvterületen is népszerűvé váló indiántörténetek „határsér-
téseit”. Dettmar amellett érvel, hogy az indiántörténeteknek nemcsak tipiku-
san európai, hanem specifikusan német, önreflexív értelmezése is kialakult: a 
18. században a németek önmaguk megtestesülését látták az indiánokban, 
Karl May a vadak és a fehérek világának határmezsgyéjén mozgó Winnetou-
jára pedig „német indiánként” hivatkoztak. A szerző az indiánregények refle-
xiójából a német társadalom idegenséghez való viszonyát, indiánképüket pe-
dig az európai országok közüli önkéntes kiválás és a kontinens kultúrájához 
való tartozás igényének ellentmondásosságára vezeti vissza.
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Elisabeth Wesseling épp az indiántörténetekben – és azok recepciójában – 
is gyakran előforduló, az idegen népcsoportok sztereotipikus-rasszista irodal-
mi megjelenítésének problémájára keres választ, amikor – a kötet egyetlen an-
gol nyelvű tanulmányában – az imagológia (imagology) perspektívájából közelít 
a gyerek- és ifjúsági irodalomhoz. Az imagológia a posztkolonializmus kritiká-
jaként is felfogható: a célja az, hogy a szövegek és értelmezőik a nacionalista, és 
gyakran ebből adódóan kirekesztő nézőpontok helyett ún. „kulturális semle-
gességből” szólaljanak meg. A gyerek- és ifjúsági irodalomban kiemelten fon-
tos, hangsúlyozza Wesseling, hogy a fikciós szövegekben az idegen, például 
más nemzetiségű karakterek ne csak sztereotípiák mentén legyen felépítve, 
hanem összetett személyiségük legyen, melynek csupán egy része a másfajta 
identitás, hiszen szerinte az olvasóra a fikción keresztül a rossz minták még 
hatékonyabban hathatnak.

Az idegenség ábrázolásának problémaköréhez csatlakozik Gina Weinkauff 
Kulturelle Globalisierung als Herausforderung für die Kinder- und Jugendlitera-
turforschung (Kulturális globalizáció mint a gyerek- és ifjúsági irodalom-kutatás 
kihívása) című írása is. „A  német gyerek- és ifjúsági irodalom nem tisztán 
nemzeti jelenség” (181) – szögezi le mindjárt a tanulmány elején a szerző, 
hangsúlyozva, hogy a német gyerekirodalomban a kezdetektől kiemelt szere-
pe van a fordításoknak és a kulturális különbségek tematizálásának is. Ezen 
összefüggések feltérképezéséhez Weinkauff a hibridizálódás (Hybridizierung) 
– annak bhabhai jelentésében, a körülrajzolható identitások közötti (határ)ál-
lapot megnevezésére –, a kulturális globalizáció és a kulturális diverzitás termi-
nusait használja, egymással szoros kapcsolatban mozgatva azokat.

A szerző kiemeli, hogy az idegenség a német gyerek- és ifjúsági irodalom-
ban tematikusan először a késő 18–19. században vált hangsúlyossá, amikor az 
ifjúsági irodalom, dominánsan a kalandregény a kolonialista fantáziák, a saját 
nemzeti identitás kiépítésének és az idegen országok felfedezésének, meghó-
dításának terepévé vált, ennek nyomait pedig részben még ma is érzékelni le-
het. Hasonlóan jelentős hullámot vetett a 70-es években a német gyerek- és 
ifjúsági irodalomban végbemenő forma- és funkcióváltás, amely célul tűzte ki 
magának, hogy a saját és idegen kultúrákról is képet adjanak a gyerekeknek 
– gondoljunk csak az utóbbi évtizedben a német nyelvterületen megjelent be-
vándorlás-tematikájú gyerekkönyvekre. A  kultúra és társadalom ilyenfajta 
összefonódása a globalizáció során egyre fontosabbá válik: a gyerek- és ifjúsá-
gi irodalom a globalizáció kihívásaira számtalan műfaj és nézőpont felsora-
koztatásával válaszolt – írja Weinkauff –, az idegenség, a kulturális konfliktu-
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sok kérdése így a mai szövegekben a fantasy és a disztópia műfajain belül 
válnak – interkulturálisan – tematizálhatóvá. 

Weinkauff nemcsak a téma, hanem a nyilvánosság szempontjából is vizs-
gálja a (német) gyerek- és ifjúsági irodalom transznacionális jellegét: számot 
vet azzal, hogy a fordítások régóta tartó kiemelt szerepe nyomán eredetileg 
idegen szövegek is már sajátként integrálódtak a német kánonba. Rávilágít 
arra is, hogy a német irodalom elsősorban a nyugati és észak-európai gyerek- 
és ifjúsági irodalomból táplálkozott, míg például Latin-Amerikát, Kelet- és 
Közép-Európát és az arab országokat teljesen kizárták. Ez a tendencia azon-
ban oldódni látszik, a 80-as években elindult a nyitás Kanada felé, a 90-es 
évektől pedig egyre több japán, osztrák és izraeli szöveget ültetnek át német 
nyelvre. A szerző hangsúlyozza, hogy a fordítások funkciójának megváltozá-
sával és a nyilvánosság globalizálódásával azok jelentősége egyre növekedik, 
valamint a fordítástudomány mellett a culture studies, a posztkolonialista 
megközelítés és a transz- és hiperkulturális teóriák mentén rajzolja meg a te-
rület kutatásának termékeny irányvonalait. 

A  tematikus blokk utolsó tanulmányában Hadassah Stichnothe Jurij M. 
Lotman elméletét továbbfejlesztve azt vizsgálja, hogy a térábrázolás a karak-
terek térbeli mozgatásán keresztül hogyan válhat ideológiák ábrázolásának 
eszközévé. Lotman térfogalma szerint a tér (пространство/Raum) egymással 
valamilyen viszonyban/relációban álló dolgokból áll össze, így nemcsak tér-
beli, hanem szemiotikai/szemantikai terekről is beszélhetünk. Lotman elmé-
letében és Stichnothe továbbgondolásában is kulcsszerepet kapnak az ún. 
mozgatható karakterek (bewegliche Figuren), akik az általában bináris (jó–rossz, 
mi–ők) oppozíciók mentén szerveződő szövegek egymástól elhatárolt (jelen-
tés)terein valamely módon mégis áthaladhatnak. Stichnothe ezeket a karakte-
reket két alcsoportra osztja: a hibrid karakterek (hybride Figuren) felveszik a 
különböző szemantikai terek tulajdonságait, miközben a határátlépők (Grenz-
gänger) kívülállók maradnak, nem illeszkednek be a körülöttük lévő környe-
zetbe. Stichnothe tipikus határátlépőként Michael Ende A Végtelen Történet 
című klasszikusának Morkját jelöli meg, míg tragikus határátlépőként And-
reas Steinhölfel a többiekhez képest túl okos, így beilleszkedni nem tudó Ri-
cóját nevezi meg. A szerző a hibrid karakterek gyakori beolvadás/kívülmara-
dás dilemmáját a Stefanie Zweig Ein Mund voll Erde (magyar fordítása nincs: 
Egy falatnyi föld) című gyerekregényében feltűnő, a kenyai kultúrával találko-
zó Vivian történetén keresztül fejti ki, míg Frances Hodgson Burnett A titkos 
kert című klasszikusában az ellentétes szemantikai terek tulajdonságait önma-
gában egyesítő, az utópikus reményt képviselő, összekötő hibrid karakterre is 
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példát kapunk – ezzel hangsúlyozva, hogy a kívülálló karakterek utópikus és 
disztópikus eszméket egyaránt megtestesíthetnek. 

A mozgatható karaktereknek az ideológiák által meghatározott, bipoláris, 
ellentétes jelentésmezőkben való mozgatása határozza meg a szöveg világké-
pét. Mindkét karaktertípus határátlépő, így létezésük eltérés a szövegvilágban 
felállított normától, ezzel a lázadás gesztusa is egyben – a karaktereknek effaj-
ta megközelítése pedig, úgy gondolom, a (magyar) gyerek- és ifjúsági iroda-
lom, elsősorban a fizikai teret erősen szimbolikusan használó ifjúsági/young 
adult utópiák és disztópiák határátlépő, lázadó főhőseinek és a külvilággal (ha-
talommal) való viszonyuknak a vizsgálatakor igen termékeny elemzési mód-
szer lehet. 

Iris Schäfer Siobhan Dowd és Patric Ness Szólít a szörny című regényének 
értelmezésén keresztül a gyerek- és ifjúsági irodalom pszichoanalitikus és 
mélypszichológiai megközelítésének lehetőségét vizsgálja. A két terület kö-
zött Carl Gustav Jungnak a szimbólumokat és a gyereket a középpontba eme-
lő, a gyerekkort a fejlődés eredeteként meghatározó elmélete és individualizá-
ciómodellje kézenfekvő kapcsolódási pontként szolgál, valamint a gyerek- és 
ifjúsági irodalomban gyakran megjelenő jelentéses álmok és Sigmund Freud 
álomfejtés-teóriája is könnyen egymásra olvashatók. Schäfer Siobhan és Ness 
szövegében az édesanyja haldoklásának tudatával küzdő Conor és a szörny 
közötti interakciót pszichológus–páciens kapcsolatként, beszélgetésüket be-
szédterápiaként értelmezi. Conor visszatérő rémálma, a valóság–fikció hatá-
rainak elmosódása, a múltba helyezett, mégis az elbeszélés jelenére vonatkozó 
tanulságot megfogalmazó történetek mesélése mind kényelmesen beleilleszt-
hetők a pszichoanalízis és a mélypszichológia módszertanába, azonban – 
ahogy azt Schäfer is hangsúlyozza – ezt a fajta vizsgálódást (is) érdemes más-
fajta, a szöveg által felkínált elemzési szempontokkal is kiegészíteni. 

A tematikus blokk utolsó határátkelőhelye az életkorok határainak mentén 
húzódik. Vanessa Joosen már a tanulmány elején rámutat egy látszólag kibé-
kíthetetlen ellentmondásra: miközben a gyerek- és ifjúsági irodalom legmeg-
határozóbb komponense a megszólított korosztály életkora, mégis alig akadt 
kísérlet a területnek az age studies eredményeivel való összevetésére. Ennek 
okát a szerző az age studiesnak az utóbbi időben megváltozott célkitűzésében, 
kutatási területének kiszélesítésében látja: az irányzat már azt is vizsgálja, 
hogy az életkor hogyan hat a testre, a szellemre és a viselkedésre, illetve mi-
lyen viszony áll fenn a különböző generációk között. Joosen kiemeli, hogy az 
age studies elméleti kereteket és terminológiát tud nyújtani a gyerekirodalom-
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kutatásnak, ami lehetővé teszi a gyerek- és fiatalkor meghatározását és az iro-
dalomban való megjelenítésének értékelését, elemzését is. 

A szerző Michelle Magorian Goodnight Mister Tom című regényének elem-
zése során a nyolcéves, édesanyja által bántalmazott Will és az őt magához 
vevő idős özvegy, Tom kapcsolatában az életkor mint attitűd változását vizs-
gálja. A történet remek példa arra, hogy az életkor relatív és performatív mó-
don is ábrázolható: az embernek – így Joosen – nem adott életkora van, hanem 
meghatározott életkori szerepet tölt be. A két szereplő életkora összefonódik: 
Tomot lelkileg megfiatalítja a kisfiúval töltött idő, hajlott kora ellenére az ő 
történetszála nem a tipikus halálelőtti (pre-death) narratíva, ő is egy fejlődés-
regény útját járja be – fordítva pedig, ahogy Will felnő, Tom életenergiája 
lassan elfogy.

A kötet utolsó, Tudáskoncepciók (Wissenskonzepte) című blokkjában Gabriele 
von Glasenapp nagyszabású munkájában a 18–19. századi zsidó olvasókönyvek 
vizsgálata során felhívja a figyelmet a német (gyerek- és ifjúsági) irodalomku-
tatás hiányosságára, miszerint a döntően nemzeti alapú, monokulturális 
szemszögű megközelítések nem, vagy csak kevéssé számolnak a német iroda-
lom és a vele egy térben létező zsidó irodalom kölcsönhatásaival. A két nyelv 
és kultúra programszerű közelítési kísérleteinek lenyomataiként szolgálnak a 
zsidó fiataloknak szóló olvasókönyvek, amelyekben a – többnyire végül egyen-
lőtlenné vagy egyoldalúvá váló – transzfert gyerek- és ifjúsági szövegek be-
emelésével is támogatták, valamint ez a korszak vált a területen a korosztály-
nak szánt szövegek virágkorává is.

Caroline Roeder a német gyerek- és ifjúsági könyvtárak kialakulástörténe-
tének nemzetközi, eszmetörténeti és társadalmi rétegeit fejti fel. Gondolat-
menete a módosabb családok privát könyvgyűjteményei és a 19. század első, 
nyilvánosan hozzáférhető könyvtáraitól (Volksbibliothek) a 20. században meg-
jelenő első iskolai könyvtárokon keresztül a legújabb kutatásokig, pontosab-
ban azok hiányáig vezet: a 70-es évek utáni fejlemények ugyanis nem képezték 
történeti kutatás tárgyát. Kifejezetten nagy hiány ez az ezredfordulóra vonat-
kozóan – hangsúlyozza Roeder –, ugyanis ekkor alakultak meg a nyilvános 
gyerek- és ifjúsági könyvtárak Németországban. 

Sebastian Schmideler és Wiebke Helm A képikonográfia fejlődése a 19. szá-
zadi ismeretterjesztő gyerek- és ifjúsági irodalomban és tankönyvekben című kuta-
tási projekt bemutatásakor a számítógépes bölcsészet (Digital Humanities) ku-
tatási potenciálját hangsúlyozza, amely elsősorban a történeti korpuszkutatá-
sok területén, a történeti fejlődés és a szerialitás vizsgálatánál válhat termékeny 
módszerré. Fontos megjegyezni, hogy a digitális bölcsészet egyáltalán nem áll 
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távol a hagyományos filológiától, sőt: habár a homogén sorozatok vagy vala-
mely módon egységes (témájú, kialakítású, műfajú stb.) kiadványok összeha-
sonlító vizsgálatára készült programok számtalan kérdésfelvetés megválaszo-
lására alkalmasak, ehhez interdiszciplináris együttműködés, az adott korpuszt 
behatóan ismerő irodalomtudósok és a programozók közös gondolkodása 
szükséges.

Miközben a tanulmánykötet specifikusan a német gyerekirodalomra kon-
centrál, úgy gondolom, a magyar kutatásokban is fontos kapcsolódási ponto-
kat nyújt. A befogadó–könyvtárgy interakció, a kép és a szöveg, valamint a 
nyelvészet és a gyerekirodalom kapcsolatának vizsgálatakor nagyszerűen 
használhatóak a materialitással foglalkozó blokk szövegei, de hasonlóan ter-
mény lehet az age studies módszertana és Hadassah Stichnothe hibrid és hatá-
rátlépő karaktereinek elmélete is. Szintén átemelendő a német kutatások 
rendszer- és transzferszemlélete, a hibriditás és a globalizáció játékba hozása 
– amely a mai gyerekirodalom vizsgálatakor már elengedhetetlen –, illetve a 
dinamikus, kölcsönhatásokat, folyamatokat feltáró kérdésfelvetések megfo-
galmazása. A  tanulmánykötet történeti szövegeinek olvasása során érződik 
leginkább a német gyerek- és ifjúsági irodalom-kutatás előnye – amely főleg 
időbeli és infrastrukturális előny –, s ezzel együtt láthatóvá válik a magyar 
gyerekirodalom történetének, az alapkutatásoknak a hiánya is. Ez utóbbi pót-
lására a kötet zárótanulmányában felvázolt számítógépes bölcsészet hasznos 
eszköz lehet.
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