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2015-ben volt épp százötven éve, hogy először meg-
jelent a legtöbbek által Lewis Carroll néven ismert 
Charles Lutwidge Dodgson első könyve Alice  
csodaországi kalandjairól. 
Nem csoda hát, hogy a más-
fél évszázad alatt az egész 
világot bejáró örök klasszi-
kusnak és megszámlálhatat-
lan feldolgozásának, valamint 
természetesen a szerzőnek 
magának is megannyi érteke-
zés, értelmezés és átértelme-
zés, újragondolás adózott az 
évforduló alkalmából.1 Kérchy 
Anna könyve is erre a zavar-
ba ejtően sokszínű palettá-
ra visz újabb színeket mind a 
tárgyalt Carroll-adaptációk, 
mind kritikai fogadtatásuk 
karneválszerű felsorakozta-
tásával. Mindezt ugyanakkor 
olyan rendszerlátó szervezés-
ben, amely egyszerre avatja 
még a legbizarrabb művészi 
performanszokat is a kultúratudomány figyelmét 
érdemlő tárggyá, és teszi hozzáférhetővé az olvasó 
számára mind az alkotásokat, mind pedig a vonatko-

zó irodalom-, média- és genderkutatás és más kriti-
kai diskurzusok legfrissebb eredményeit. A könyv el 
is nyerte a HUSSE (Hungarian Society for the Study 
of English) Senior Book Award díját.

Kérchy Anna nemcsak Lewis Carroll XIX. 
századi nonszenszművészetének2 és mai adaptá-
cióinak,3 hanem a szexualitás és a női test elméle-
teinek is szakértője.4 Foglalkozik a klasszikus mesék 
modern feldolgozásaival, kitüntetett témája a külön-
böző művészi közegek közötti kommunikáció, a 

transzmedialitás, valamint a 
test kulturális jelentéseket hor-
dozó motívuma. Jelen mun-
kája is az Alice-adaptációk és 
általában a kortárs mesefel-
dolgozások nemzetközi szak-
irodalmához csatlakozik.

Will Brooker 2005-ben a 
populáris kultúra Alice-fel-
dolgozásait vette szemügyre;5 
Kérchy most a legújabb művé-
szi értelmezések kritikai fel-
dolgozásával egészíti ki ezt a 
tudást. Brookert elsősorban 
az érdekelte, hogyan él Carroll 
alakja a populáris kultúrá-
ban, amit többnyire az opus 
magnum paratextusaiban vizs-
gált: Carroll-életrajzokban és a 
vele kapcsolatos újságcikkek-
ben, elemzésekben, könyvil-

lusztrációkban és a különféle Alice-adaptációkban. 
Tárgyalt regényt, filmet, számítógépes játékot, tema-
tikus vidámparkot és rajongói közösséget is, bár 
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nehezen szabadult – ha egyáltalán – a kutatásokban 
oly sokat boncolgatott kettősségtől, hogy Carroll hol 
múzsájától megihletett zseninek, hol bizarr, máso-
kat elnyomó liliomtiprónak mutatkozik. A Carroll-
mítosz szexuáletikai újraolvasási kényszerén már sok 
szempontból sikerült túllépnie annak a Christopher 
Hollingsworth által szerkesztett 2009-es tanulmány-
kötetnek (Alice Beyond Wonderland. Essays for the 
Twenty-First Century), amelynek darabjai az iroda-
lom- és a kultúratudomány ígéretesebb indíttatásával 
és kritikai eszköztárával közelítik meg az Alice-jelen-
séget.

Az újabb munkákhoz tartozik Jacques és Giddens6 
könyve az Alice-történetek kiadástörténetéről és 
vizuális feldolgozásairól, amely pótolni igyekszik a 
korábbi művekből7 hiányzó kritikai analízist a kelet-
kezéstörténet, de nem a szinkronikus kritikai olva-
satok (pl. narratológia, pszichoanalízis, feminizmus) 
fényében.

Az Alice in Transmedia Wonderland épp azt a hiányt 
igyekszik pótolni, amely a különböző művészi médiu-
mokban létrehozott Alice- (és Carroll-) adaptációk  
tudományos igényű, a különböző kritikai iskolák 
elemzési stratégiáinak egyidejű alkalmazásával tör-
ténő vizsgálatában mutatkozik. Túllép a szerzői élet-
rajz felőli olvasás kényszerén és a puszta katalogizálás 
gyakorlatán, és a korszerű kritikai apparátus rutinos, 
könnyed alkalmazásával tárja föl az egyes feldolgozá-
sok értelmezési lehetőségeit.

Másrészt nagy hangsúlyt fektet a multi-, sőt a 
transzmedialitás mibenlétére is, amivel Jack Zipes 

újabb munkáinak8 és a Shannon Wells-Lassagne és 
Ariadne Hudelet által szerkesztett, filmfeldolgozá-
sokat elemző tanulmánykötet9 kontextusába illesz-
ti munkáját. Koncepciójában az elemzett alkotások 
nem elkülönített darabok, hanem az egyre táguló 
alice-i nonszenszuniverzum egymással párbeszédet 
folytató, szerves részei. 

A bevezetőben a carrolli művet a legkülönfélébb 
feldolgozásokra, rájátszásokra alkalmassá tevő sajá-
tosságként a kétértelműséget (ambiguity) emeli ki. 
Ezt követi négy tematikusan szervezett fejezet. Az 
elsőben (Transmedia Wonderland) magára a feldolgo-

zások (multi)medialitására, elsősorban a vizuálisan 
befogadható művek sajátságaira helyeződik a hang-
súly. Magától Carrolltól (Dodgsontól) és a hivatá-
sos korabeli illusztrátor John Tennieltől az 1951-es 
Disney-rajzfilmen át a Tim Burton rendezte 2010-
es és 2016-os, CGI-technikát felvonultató film- 
ig a Csodaországot megidéző legismertebb alkotá-
sok elsődleges meghatározója a látvány, mindegyik 
sajátos vizualitása. A fantasztikum ikonográfiájá-
ra10 utalva Kérchy megállapítja, hogy a múlt század 
végének képi fordulata összekapcsolódott a vizuális 
kultúra posztmodern önreflexivitásával, s ezzel össz-
hangban az öntudatos vizuális alkotások legalábbis 
részben önmagukat mint médiumot és mint jelentés-
alkotót helyezik a befogadás homlokterébe. A Kérchy 
által bemutatott alkotásoknak is saját medialitásuk és 
kölcsönös, játékos egymásra utalásuk a közös neve-
zőjük. E művek „sajátságos kulturális jelentőségét, 
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esztétikai értékét és eszmei összetettségét a bennük 
eleve adott rétegzettség, palimpszesztszerű – s követ-
kezésképpen metanarratív, metamediális – jellegük 
hozza létre, mely folyamat során a történet a könyv 
lapjairól a való világba tűnik át” (35. old.).

Az idézett megállapítás kulcsfontosságú a tanul-
mány egészének szempontjából. Érthetjük persze az 
áttűnést a „való világba” a textualitásból a vizua-
litás közegébe való átme-
netként is („the story peels 
off the page and into the real 
world”), ám ezzel homály-
ban maradna a szerző 
központi kérdése, hogy 
a legkülönfélébb médiu-
mokban és technikákkal 
készült alkotások – szö-
vegek, zenés produkciók, 
performanszok, interak-
tív digitális tartalmak 
– multimediális univer-
zumának elemei hogyan 
alkotják meg önma-
gukban s egyszersmind 
egymással párbeszéd-
ben a genette-i értelem-
ben vett hypotextusok és 
hypertextusok diskurzu-
sát.11

Még világosabb, miről 
is van szó, ha ezt a diskur-
zust összevetjük a holly-
woodi franchise-ok (pl. a 
Csillagok háborúja vagy a 
Star Trek) történetén, sze-
replőin és más összetevőin 
túlmutató „bővített uni-
verzummal” (expanded 
universe). Az alulról 
szerveződő kreativitás 
grassroots kultúrájában12 az 
elsőfokú művek inspirálta rajongói filmek, regények 
a közös hypotextusokkal és egymással párbeszédben 
folyamatosan hoznak létre egy közös világot, amely-
ben akár alternatív történetszálak is futhatnak egy-
más mellett.

A tanulmány első fejezetének mottójául válasz-
tott Carroll-idézettel összhangban – „And what is the 

use of a book, without pictures or conversation?”13 – ele-
mez Kérchy háromdimenziós papírformákkal játszó, 
kihajtogatós mesekönyvet,14 iPadre írt játékprogra-
mot15 és interaktív digitális regényt.16 A hagyományos 
értelemben vett befogadót az alkotások világában 
való elmélyülés során mind társszerzővé avatja, amit 
közegük, a materiális vagy virtuális interakció egyéb-
ként is előmozdít. A további elemzésekben a művek 

inkább a modern animá-
ciós technika, a jellemek 
és a cselekményszerkezet 
szempontjából érdekesek 
– és persze vizuális mód-
szereik miatt, amelyek-
kel megteremtik a maguk 
Csodaországát. Teríték-
re kerül Terry Gilliam 
„költői horrorfilmje”, a 
Tideland,17 Neil Gaiman 
regénye, a Coraline és 
annak képregényszerű fel-
dolgozása is.18 Valameny-
nyit összeköti a főszereplő 
alice-i merészsége és egy-
ben ártatlansága. Közös 
motívum a belépés az 
ismeretlenbe, a tuda-
tos felfedezésre váró, ám 
alapvetően a főszerep-
lő fantáziájából kibomló 
jelenségegyüttes, melyet, 
legyen bár fenyegető vagy 
akár taszító, a főszereplő 
moralizálás nélkül elfo-
gad. A történeteket lezáró 
toposz a kilépés az isme-
retlenből, mellyel a fősze-
replő nem hagyja végleg 
maga mögött a képze-
let önálló életre kelt vilá-
gát, hanem interiorizálja, 

s végül önnön kreativitása megélésének ígéretével 
távozik.

A részvételi kultúra (participatory culture)19 irányá-
ba tekint ki American McGee számítógépes játékai-
nak20 és a Magyarországon is népszerű Egyszer volt, 
hol nem volt Csodaoroszágban (Once Upon a Time in 
Wonderland) című tévésorozat rajongói közönségé-

13 n Kosztolányi Dezső szabad fordításában: „Mit ér egy 
könyv […] képek meg versek nélkül?” – Lewis Carroll: Alice 
Csodaországban. Ford. Kosztolányi Dezső, szerk. Szobotka 
Tibor (1974), Magyar Elektronikus Könyvtár (http://mek.oszk.
hu/00300/00348/html/alice01.htm).
14 n Benjamin Lacombe: Il était une fois… Seuil Jeunesse, 
2010.; Robert Sabuda: Alice’s Adventures in Wonderland. 
A Pop-Up Book Adaptation of Lewis Carroll’s Classic. Little 
Simon, London, 2003.; Harriet Castor–Zdenko Bašić: Lewis 
Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland: „Open Me for 
Curiouser and Curiouser Surprises”. Barron’s Educational 
Series, New York, 2010.

15 n Atomic Antelope Ltd.: Alice for the iPad. 2010.
16 n Inanimate Alice. A New Digital Novel (Kate Pullinger, Chris 
Joseph és Ian Harper producer közös munkája, melynek első 
öt epizódja 2005-től érhető el).
17 n Már Gaiman filmje is Mitch Cullin regényének (Tideland. 
Dufour Editions, Chester Springs, Pennsylvania, 2000.) az 
adaptációja, melyet Kérchy megemlít, de már nem elemez.
18 n Neil Gaiman–P. Craig Russell: Coraline. A Graphic Novel. 
HarperCollins, New York, 2008.
19 n Henry Jenkins: Convergence Culture
20 n American McGee’s Alice (2000) és folytatása, az Alice: 
Madness Returns (2014).
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nek a vizsgálata. Ezek új történeteknek tekinthetők, 
amennyiben a carrolli mítosz elemeiből tetszés sze-
rint használnak föl szereplőket, történetszálakat, s 
legfőképpen azt az aurát, amely az „eredeti” Alice-

történetet körüllengi. Az erőszakos fegyveres harcot 
és „neogót” miliőt ötvöző videojátékot, a fantaszti-
kus telekalandregényt és a történetek továbbmesé-
lésére vagy újragondolására késztetést érző rajongói 
közösséget az az érzelmi hatás kapcsolja össze, amely 
megkönnyíti az azonosulást a főszereplővel, és lehető-
séget ad arra, hogy a befogadók a saját szorongásaikat 
kreatív (inter)akcióban dolgozzák fel. Ide csatlakozik 
a rajongói szubkultúrának azon közössége is, amely 
a szintén „neogót” elemeket ötvöző „csinos gyilkos” 
(cute killer) Alice-figurát jelmezes találkozókon (ami-
lyen többek közt a ComicCon) eleveníti meg.

A könyv harmadik fejezete foglalkozik a sze-
xualitás tabudöntögető feldolgozásával az elem-
zett művekben. Ehhez természetesen kézenfekvő 
a „Carroll-mítosz” morális szempontból igencsak 
problematikus szála, az író és a gyermeki múzsa, Alice  
Liddell között sejtett szerelem, melyre bizonyíték-
ként főleg a szerzőnek meztelen leánygyermekekről 
készített fotográfiáit szokták említeni, valamint azt, 
hogy noha felnőtt társaságban sosem mozgott kife-
jezetten otthonosan, gyermekekkel (különösen kis-
lányokkal) nagyon is jól szót értett.21 Bár Caroline 
Leech először 1999-ben megjelent munkájában22 az 
életrajzíró hitelességével adta cáfolatát a pedofília 
vádjának, sőt Carrollt/Dodgsont szinte mint a felnőtt 
világ szoknyapecérét állította elénk, továbbra is tartja 
magát ez a bűnös, pikáns kép a bizonyítható tények-
től akár el is rugaszkodó feldolgozásokban.

Kérchy, miután elemzi Dodgson 1858-ban készült 
„Kolduslány” (The Beggar Maid) című fotográfiáját 
(melyhez a kis Alice Liddell állt modellt), bemutat-
va a kortárs és a későbbi értelmezések konfliktusos 
rétegeit, a téma XXI. századi feldolgozásaival vezet 
minket tovább a posztmodern Alice-reflexiók vilá-
gában. Újraértelmezett tündérmesék prózairodalmi 
példáitól23 a pikáns musical-vígjátékon24 át a meg-
valósítatlanul maradt horrorfilmig25 megint színes 
a kínálat. Részletesebben a szerző három fiktív élet-
rajzi feldolgozással (biografiction) foglalkozik: Katie 
Roiphe Still She Haunts Me című, 2001-ben kiadott 
regényével, Stephanie Bolster 1998-as versesköteté-
vel (White Stone. The Alice Poems), valamint a skót 
balettszínház Alice című, 2011-ben bemutatott elő-
adásával. Közös nevezőjük a Carroll/Dodgson és Alice  
Liddell kapcsolatából kiinduló, ám azt művészi sza-
badsággal átíró tematika, valamint a megteremtett 

21 n Lásd pl. Stuart Dodgson Collingwood: The Life and Letters 
of Lewis Carroll. (1898) BiblioBazaar, Charleston, 2008.; Morton 
N. Cohen: Lewis Carroll. A Biography. Knopf, New York, 1995.
22 n Karoline Leach: In the Shadow of the Dream Child. The 
Myth and Reality of Lewis Carroll. Peter Owen, London, 2009.
23 n Angela Carter: The Bloody Chamber. Penguin, New York, 
1979.; Richard Peabody (ed.): Alice Redux. New Stories of 
Alice, Lewis and Wonderland. Paycock Press, Arlington, VA, 
2005.
24 n Alice in Wonderland. An X-Rated Musical Fantasy (1976), 
rendezte Bud Townsend.
25 n Marilyn Manson amerikai gótikusrock-zenész első rende-
zése lett volna a Phantasmagoria: The Visions of Lewis Carroll 
(119. old.).
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sajátos Csodaországot is alakító művészi nyelv. Kivá-
ló a táncművészeti alkotás elemzése, mely a szerző 
formanyelvi tudását dicséri: Kérchy a balettban is 
meglátja és láttatja a Carrollnál nyelvi közegben meg-
született nonszensz kifejeződését.

Az erotikus, az emlékezést problematizáló alkotá-
sok26 elemzése a kortárs ízlés számára nehezen befo-
gadható merész gyermeki mezítelenség, a pedofília 
és a gerontofília tabuival is megbirkózik. Ezt teté-
zi egy műfajmegnevezésében is pikáns „művészi 
pornóképregény” (art-porn graphic novel),27 amely-
ben Alice a Pán Péterből ismert Wendyvel és az Óz, 
a csodák csodájából előlépő Dorothyval hármasban 
jelenik meg egy boccacciói  
kerettörténet három női 
szereplőjének alteregója-
ként olyan történetekben, 
melyeket egymásnak mesél-
nek a szórakoztatás és a 
pszichikai-szexuális felsza-
badítás céljával. Korunk 
csodaországainak fülledtebb 
rétegeit a szerző ugyanolyan 
meggyőző kritikai appará-
tussal teszi értelmezhetővé, 
mint a többi tárgyalt művet.

A cseh Jan Švankmajer 
1987-es bábfilmje (Něco z 
Alenky), az angol Angela 
Carternek a bábfilmre „vála-
szoló” 1990-es novellája 
(Alice in Prague or the Curious 
Room), majd pedig az ameri-
kai Rikki Ducornet 1994-es 
regénye (Jade Cabinet) olyan 
palimpszeszthármast alkot, 
amelynek elemzése a filmes és írott „textusok” egy-
másra mutató játékában boncolja tovább a testiség 
vetületeit. A nyelvi nonszensz szürreális látványvilág-
gal történő kifejezését mind a filmvásznon, mind a 
prózaszövegek történetkezelésében megfigyelhetjük. 
Mindhárom munkában közös a carrolli nonszensz 
csodának, mely eredetileg többnyire nyelvi-logikai 
jelenség, az anyagi világba vetített megfelelője (életre 
kelő, enyészetnek indult játékok, XVI. századi bizarr 
kuriózumgyűjtemény, papírra vetett kézírás és testi 
eltűnés – dematerializálódás).

Tom Waits énekes-dalszövegíró és Kathleen Brennan 
2002-ben megjelent albumának (Alice) dalai is meg-
szólaltatják az Alice-téma szólamait. Az énekes 
hangjának különös kvalitásait, a dalszöveget és a 
kísérő hangszerek játékát is értelmező elemzés itt is 
a Csodaországot híven megidéző, meglepő asszociá-
ciókat keltő megoldásokat dicséri (például az album 
utolsó dalában megszólaló különös hegedűszólót, 
mely a fűrészelés zaját megidézve fakaszt abszurd 
módon szívszorító dallamokat).

Kérchy az angol Samantha Sweeting zavarba 
ejtően morbid, élő és elhullott állatot is felvonultató 
(„reanimáló”), művészi kvalitású performanszainak 

értelmezése után, melyben az 
ártatlanság és a léten túli lét 
motívumait véli fölfedezni, 
újfent egy balettművet ismer-
tet: a Brit Királyi Balett 2011-
ben, Londonban bemutatott 
darabjának kerettörténete a 
carrolli mű geneziséhez nyúl 
vissza, amelyet némileg átír 
(például egy Alice-szel egy-
korú fiatalember hozzáadá-
sával) a szélesebb közönség 
számára is könnyedén befo-
gadható, hagyományos sze-
relmi történet kedvéért.

Az utoljára feltálalt fogás 
August A. Imholtz és Ali-
son Tannenbaum Alice Eats 
Wonderland című, kultúrtör-
téneti jegyzetekkel ellátott, 
szakácskönyvbe oltott mese-
átirata.28 A groteszk moti-
vációval (a főszereplő azon 

elmélkedik, milyen módon falhatná föl Csodaország 
lakóit) átalakított hypertextus carrolli játékossággal 
kínál a cselekmény különböző pontjaihoz saját asszo-
ciációkkal kötődő kulináris tudnivalókat, melyeket 
Kérchy Anna a tőle megszokott nyitottsággal és kri-
tikai igénnyel sző a legteljesebb értelemben vehető 
transzmedialitás csodaországának szövetébe.

A könyv végén álló felsorolás pedig „konklúzió 
helyett” a 2015-ös év Carroll- és Alice-témájú tudo-
mányos és egyéb rendezvényeiből, könyveiből nyújt 
színes válogatást. Jacques és Giddens már említett 
könyvük bevezetőjében kijelentik, hogy „az utób-
bi százötven év feldolgozásainak és kiadási mód-
szereinek sokfélesége egyszerűen ellenáll az átfogó 
olvasatoknak”.29 Valóban nem könnyű feladat egy 
természeténél fogva heterogén jelenségegyüttest 
egyetlen nagy ívű kritikai narratívában összegezni. 
Az értelmező humán tudomány mégis akkor talál 
igazán önmagára, ha tárgyát kritikai víziót teremtve 
fogja át – írta Dilthey.30 Miként a történelem vizsgá-
latában „a megismerő ember voltaképpen magának a 
történeti folyamatnak is a megalkotója”,31 úgy az iro-
dalom- vagy kultúrakritika végső célja is egy össze-

26 n Alice Redux–Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in 
Wonderland. Little Simon, London, 2010.; Polixeni Papapetrou: 
Phantomwise. Fotósorozat, 2002.; David O’Kane: Lewis Carroll and 
Alice. Digitális kollázs, 2005.; Gavin Millar: Dreamchild. Film, 1985.
27 n Alan Moore–Melinda Gebbie: Lost Girls. Top Shelf, Mari-
etta, GA, 2006.
28 n Applewood Books, 2009.
29 n Jacques–Giddens: Lewis Carroll’s Alice’s Adventures, 
150. old.
30 n Wilhelm Dilthey: Bevezetés a szellemtudományokba. Ford. 
Erdélyi Ágnes. In: Gyurgyák János – Kisantal Tamás (szerk.): Tör-
ténetelmélet. 2. kötet, Osiris, Bp., 2006. 134–152. old.
31 n Fodor László: Wilhelm Dilthey. Magiszter, 2012. ősz, 87. old. 
(http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2012/osz/07.pdf).

Robert Sabuda: Alice’s Adventures in Wonderland. 
A Pop-Up Book Adaptation. (Little Simon and Schuster, 

2003) alapján. Alice for the iPad. Version 3.01. 
Atomic Antelope, 2010.
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foglaló narratíva. Kérchy Anna kritikai víziójának 
középpontjában a (posztmodern) Csodaország-foga-
lom, a képzelőerő, a „homo imaginans” mibenléte 
áll. Éppen ezért hiányolhatja az olvasó a megvilágító 
elemzések után azt a konklúziót, amelyben a szerző 
összefoglalná és explicitté tenné ennek a narratívá-
nak a főbb irányait – helyette be kell érnie a százöt-
venedik évforduló katalógusával.

Kérchy tematikus és formai szempontból is igen 
széles körű válogatásból állított össze hiánypótló kri-

tikai munkát. Szövege a posztstrukturalista kritikai 
nyelvezet hagyományait követi, így hozzáértést és 
türelmet igényel (hosszú, sokszorosan összetett mon-
datok, ellentétes jelentéseket egyetlen szóba sűrítő 
fordulatok: in/comprehensibility, un/lock, in/animate, 
un/said stb.). Könyve azonban mindezzel együtt is 
megvilágító erejű, szemléletformáló műértelmezé-
seket nyújtó olvasmány, mely a carrolli életmű fel-
dolgozása, az adaptációelmélet és a transzmedialitás 
kulturális vetületeiről a legújabb tudásanyaggal szol-
gál. A releváns nemzetközi szakirodalommal foly-
tatott élénk párbeszéddel pedig úgy ágyazza bele 
magát a Csodaországról folytatott metadiskurzus 
folyamába, hogy abból a posztmodern művészet 
mélységein túl a posztmodern tudományosságról is 
beható ismeretet szerezhet az olvasó. o

Samantha Sweeting: Run, rabbit, run. Video, 2007.
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