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zékelyföldön is, akárcsak Erdély-szerte mind a 
ruházati ipar, mind a kereskedelem nyelvében, 
de a mindennapi társalgásban is gyakran le-
het hallani a férfikosztüm kifejezést. Az egyik 

irodalmi lap mellékletében férfikosztümöket reklámoztak, 
egy másik újság pedig azt írta, hogy néhány férfi farmer-
kosztümben jelent meg x rendezvényen. Nyilvánvaló, hogy 
román nyelvi hatásról van szó. A románban a costum fő-
jelentése: ’kiskabátból (zakóból), nadrágból és mellény-
ből álló férfiöltözék’. A magyar nyelvben ez nem így van, 
mert az említett nemzetközi szó hozzánk más úton és más 
jelentéssel került. A magyarban a kosztüm elsősorban ’egy 
anyagból készült rövid kabátból és szoknyából álló női 
öltözék’-et jelent, a normatív jellegű köz- és irodalmi nyelv-
ben ebben az értelemben használatos. A színházi életben 
’jelmez’ jelentésben él. Ha például azt halljuk: kosztümös 
darabot mutatnak be, ez azt jelenti, hogy korhű öltözék-
ben, jelmezekben játszanak a színészek. Azt a férfiruhát, 
amely kiskabátból (zakóból), nadrágból, esetleg mellény-
ből áll, helyesen magyarul öltönynek vagy rendruhának 
szokás nevezni. Igaz ugyan, hogy a Magyar értelmező ké-

ziszótár 2003-as bővített és átdolgozott kiadásában azt is 
írja a kosztüm címszó alatt, hogy „az erdélyi magyarban 
öltöny”, ez viszont nem azt jelenti, hogy az igényesebb 
nyelvhasználatban helye van, hanem csupán azt, hogy az 
erdélyi magyar regionális, tehát táji köznyelvben létezik/
használják ezt a szót. Ez az értelmező szótár főként abban 
különbözik az eddigiektől, hogy számba veszi a határon túli 
magyar nyelvterületek táji köznyelvi kifejezéseit is. Erdélyi 
szórványvidéken előfordul a beszélt nyelvben a fürdőkosz-
tüm kifejezés is, amely a román costum de baie szó szerinti 
fordításából született. És nem kell a szórványba mennünk, 
elég a Hargita is ahhoz, hogy síkosztümről halljunk télen. 

Helyesen: fürdőruha (nőknek), fürdőnadrág (férfiaknak) 
és síruha mindenkinek. Az egyrészes fürdőruhát elnevez-
ték monokininek, e szó előtagjában a görög eredetű mono- 
’egy’ rejlik. De a kétrészes, nagyon kevés anyagból készült 
fürdőruha azért bikini, mert a Bikini-szigetekről kapta a 
nevét, tehát nincs köze a bi- ’két-, kettős’ latin előtaghoz. 
Ezt nem tudták a divattervezők, s a bikini szó mintájára 
megalkották a monokinit. Érdekes a bikini szó születése. 
A szótörténeti kutatásokból tudjuk, hogy 1946 nyarán a 
Bikini-szigeteken az amerikaiak atombombával kísérle-
teztek. A bombát ledobás előtt Gilda névre keresztelték. 
Nagysikerű film ment abban az időben a mozikban, címe 
Gilda, főszereplője Rita Hayworth. Az amerikai közön-
ség tudatában egy év leforgása alatt összekapcsolódott az 
atombomba a Bikini-szigetekkel. 1947-ben, amikor Rita 
Hayworth Franciaországba látogatott, az újságok Miss 
Bikini néven emlegették. Még ’47 nyarán egy híres fran-
cia divattervező előállt új, nagy feltűnést keltő, kétrészes 
fürdőruhamodelljével. Nemcsak a szabása keltett szenzáci-
ót Párizsban, de a neve is: bikini. A franciából több nyelv-
ben is elterjedt.

Kosztüm és öltöny

                          helyesen n Komoróczy GyörgyS

Az ankét résztvevői: 
Tőzsér László nemrégiben alapította a Gutenberg Kiadót, 

az új műhely első három könyve három meséskönyv, magyar 
klasszikusok Mátyás királyról szóló meséi. A köteteket fiatal, de 
máris nagy könyves tapasztalattal rendelkező képzőművészek il-
lusztrálták.

Kozma Mária író a Csillala mester című mese szerzője, ő jegyzi 
a mese színpadi változatát is, amelyet sikerrel játszott a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház. Marcika-mesék című kötete sikerkönyv 
volt, s népszerű a csíki történelmi regéket feldolgozó Régiségek 
Csíkországból című, nemrégiben megjelent könyve is.

Péter Alpár éveken át rajzolt a Cimbora gyereklapnak, több 
magyar tankönyvet illusztrált, több hazai és anyaországi kiadóval 
dolgozott különböző mesés- és gyermekkönyveken. Ő rajzolta 
meg Sarány István Mesés Székelyföld című kötetét. Saját beval-
lása szerint a könyv csíkszeredai bemutatójáról hazaautózva azt 
tapasztalta, hogy a tusnádi hegyeknek tényleg volt szeme, szája 
és nagy bajusza!

Mezey Ildikó csíkszeredai képzőművész, művész-tanár il-
lusztrálta a Gutenberg Kiadó Móra Ferenc: A szalontai kovács, Az 
aranycsináló, Ki álmodta a legszebbet? című kötetét, valamint Koz-
ma Mária Régiségek Csíkországból című könyvét.

Fekete Vince költő, szerkesztő, műfordító – írt már verset, 
paródiát, szatírát és állatmesét, valamennyit komolyan. Csigabánat 
című gyermekverskötete méltán nyerte el kis olvasói tetszését. A 
könyvet Csillag István illusztrálta.

– Melyek a jó gyermekkönyv ismérvei? 

Kozma Mária: Mondhatnánk, hogy jó gyermekkönyv az, 
amit a gyermek szeret. Ez az esetek többségében így is van, de a 
felnőttnek nyilván meghatározó „beleszólása” van ebbe. Ha a gye-
reknek választási lehetősége van, mondjuk, egy könyvesboltban, 
természetesen a látvány fog első/elsődleges szerepet játszani. Az 
olvasni nem tudó gyerek, a könyvet forgatva, a képhez, az illusztrá-
cióhoz rendeli a szöveget. 

Mezey Ildikó: Arra a kérdésre, hogy milyen a jó gyermekkönyv 
önkéntelenül is a saját gyermekkorom meseélményein keresztül 
keresem a választ, mert igen, voltak gyönyörű szép meséskönyve-
ink, amik annyira el tudtak varázsolni, hogy lehet, ez a varázslat 
azóta is tart. Bár akkoriban jóval kevesebb volt a választék, a szépen 
illusztrált könyv, kemény kötéssel igazi kincs volt, és a tankönyve-
ket leszámítva nem is nagyon voltak ízlésromboló, giccses, tartal-

matlan gyermekkönyvek, vagy lehet, hogy csak az én képzeletem 
szépíti meg ezt az emléket.

– Milyen kell legyen a szöveg, az illusztráció?

Tőzsér László: Elsősorban igényes kell legyen mindkettő, 
szóljon a könyv akár a legkisebbeknek, akár a nagyobbaknak. 
Gyermekeink ízlésvilágát, szépérzékét, szókincsét nagyon jelentős 
mértékben befolyásolják, alakítják az általuk nézegetett, olvasott 
könyvek – ezért nem mindegy, hogy mit adunk a kezükbe. Bár 
az igényesség feltétele ezt már magában foglalja, nagyon fontos a 
szöveg és az illusztráció közötti összhang, párbeszéd. A gyerekek 
fantáziája szinte végtelen, ezért aztán jó bírálók is: lehet, hogy nem 
tudják megfogalmazni, de rögtön megérzik, ha a mese, a vers és az 
illusztráció közötti harmónia valamiért bomlott. Kedvenc köny-
vekké azok a kötetek válnak, amelyekben megvan ez az összhang. 
Választásnál pedig fontos a szülő felelőssége is, a gyerekek könyvvel 
szembeni igénye ugyanis korosztályonként változik: a legkisebbek 
a kevesebb szöveget, a teljes színes oldalpárokat, az érthető figurá-
kat (elsősorban az állatokat) szeretik; a nagyobbaknak – de akik 
még nem olvasnak – megfelel a hosszabb szöveg is, de még mindig 
jó, ha a rajzok színesek és nagy méretűek, hogy majd ha egyedül 
is nézegetik a könyvet, élvezettel tegyék azt. A már olvasni tudók 
számára a szövegen van a hangsúly, a kép náluk kiegészítő, a kép-
zeletben is lejátszott, átélt történetet még feljebb srófoló elem sze-
repét tölti be.

Kozma Mária: Ha az előbbi gondolatmenetet folytatjuk, az 
illusztráció a szövegnek alárendelt kell hogy legyen, tehát, ha ka-
csáról van szó a mesében, akkor a képen is kacsának kell megjelen-
nie, mégpedig – bármennyire stilizált legyen is a rajz – felismerhe-
tő kacsának. A verseknél a rím, de legalábbis egy belső lüktetésű 
ritmus segíti az emlékezést, könnyebben megjegyezhetővé teszi a 
még ismeretlen szavakat, amit persze a szövegkörnyezet is elősegít. 
A vers, az ének hozzájárul a mechanikus emlékezőkészség fejlesz-
téséhez. A prózai szövegeknél az egyszerű (bővített) mondat a leg-
célravezetőbb. A mondat végi pont szusszanásnyi időt ad a megér-
tésnek, s ez még inkább igaz, amikor a gyerek már maga olvas. Ez 
a szerkesztésmód figyelhető meg például a magyar mesemondás 
klasszikusánál: Benedek Eleknél.

Mezey Ildikó: Számomra egy másik fontos érték, a szöveg-
hez illeszkedő rajznál, az illusztráció önálló, gondolatébresztő 
tulajdonsága, ami akkor valósul meg, ha az nem válik szájba-
rágóssá, nem pusztán didaktikus értelmezője a szövegnek, ha a 
gyermek a rajz kapcsán képes továbbgondolni a történetet, ha 
a humoros, játékos megoldások stimulálóan hatnak a gyerme-
ki fantáziára. És nem utolsósorban, a minőségi könyv feltétele 
a nyomdai igényesség, a papír fénye, tapintása a betűkarakterek 
összhangja a tartalommal.

Péter Alpár: A gyermek képes egy patakon ringatózó dióhéj-
ba meglátni az óriási csatahajót amint birkózik a viharos óceánnal. 
És azt a drámát a maga erejével végig is éli és izgulja mindaddig, 
amíg a hajó ki nem köt a parti zátonyon, vagy nem bírva a megpró-
báltatásokat belefordul a habokba. Ezt a képességet, mondjuk „va-
rázserőt” legtöbb felnőtt „kinövi” de a jó meseíró és rajzoló képes 
felidézni magában, és ennek ismeretében alkotni, hisz a végső mű 
szerzőtársa maga a gyerek csodálatos képzelőereje és kreativitása. 
Ha ezeknek nem adunk teret, és mindent nagyon megmondunk 
és lerajzolunk, a gyerek számára lehet, hogy unalmas lesz a könyv, 
még ha a szülei rajongnak is érte.

Fekete Vince: Természetesen jó kell legyen mind a kettő. Hogy 
mi a jó, az már más kérdés, megmondani nem, csak körüljárni, kör-
betapogatni lehet: a gyerek a magáénak érezze, szeresse, komolynak 

vagy viccesnek találja; olyan, ami kösse le, inspirálja, foglalkoztassa 
őt, ami ne hagyja nyugton. Tartalmilag és hangulatilag is élmény le-
gyen, szerethető, amiben gyönyörködhessen, amiben örömét találja, 
amit újra kezébe kell hogy vegyen, újra kell olvasson vagy nézeges-
sen. Szerkezetileg pedig ne elvont létfilozófiai, bölcseleti értekezés, 
steril szöveg legyen, hanem könnyen áttekinthető, átlátható, minde-
nekelőtt játékos anyag; legyen benne humor, vagy legyenek benne 
izgalmas, képtelen ötletek; legyen bolondozás, viccelődés, de legyen 
benne komolyság is, minden csak úgy, ahogyan az kell: arányosan, 
mértékkel. Ha csak lehet, még ha szabad vers is az „illető”, legyen rit-
musa, zeneisége, dallama; legyen benne a valósághoz, a valóságoshoz 
képest egy kis csavar, ami még érdekesebbé teszi, ami a gyermeket 
kitörő nevetésre készteti. A gyerekvers, a jó gyerekvers (de a próza is) 
tulajdonképpen – lehet – nem is gyerekversnek (prózának) készül; 
szerzője tulajdonképpen önmagát fejezi ki, saját egykori (vagy még 
meglévő) gyerek-énjét veti papírra; és ha ez tapadókorongocskáival, 
vagy kacsócskáival meg tud kapaszkodni kis olvasója gyermeklelké-
ben, akkor máris nyert ügye van.

– Hogyan nézzen ki a gyermekkönyv?

Tőzsér László: Kulcsszavakat tudnék sorolni: legyen igényes, 
olvasható, átlátható, művészi, ötletes. Van egy jó fokmérő: a gye-
rekkönyv egyszerűen legyen olyan, amelyet a felnőtt is szívesen 
kézbe vesz, és a gyermekével együtt megcsodál. Aminek képi vi-
lága, szövege a felnőttet is megérinti. Lehet kicsi, „kézbe mászó”, 
akár nagy, nehéz, csak legyen hatása, varázsa gyerekre, felnőttre 
egyaránt.... 

Mezey Ildikó: Sajnos ma már eláraszt mindent a tiritarka, jel-
legtelen vagy éppenséggel ízléstelen rajzokkal zsúfolt mesés-, ver-
ses- vagy csak banális képeskönyvek tolakodó hada, amiket köny-
nyen hozzáférhető helyeken, elfogadható áron (de nem mindig) 
hajlamos az ember gyorsan megvásárolni, anélkül, hogy számítana 
ki a szerzője, még kevésbé, hogy ki illusztrálta. Azt gondolom, a 
vásárlók többsége elsősorban az árat méltányolja, másodlagos 
szempont a tartalom, és az is lehet, hogy a már jól ismert rajz-
filmfigurákkal illusztrált könyvek a meggyőzőek, hiszen ezeket a 
kedves disneylandes hangulatú rajzokat ismerjük már gyermek-
korunkból. De szerencsére nagy a piac, gazdag a választék; ma 
már városunk könyvesboltjaiban is megtalálni a Magyarországról 
hozott, minőségi, többnyire kortárs szerzőktől származó gyermek-
könyveket, amelyeknél az illusztráció is éppolyan nagy hangsúlyt 
kap, mint a tartalom. Sőt olyan könyvesboltunk is van, ahol a si-
lány minőség, a giccs nem kerül fel a polcokra. A szülő felelőssége 
tehát, hogy honnan vásárol, mit visz haza gyermekének, szeretné-e 
a modern és szép könyvekkel is formálni gyermeke ízlésvilágát 
vagy közömbös számára ez az ügy. A szép könyv leveteti magát a 
polcról, a gyermekkönyveknél elsődleges fontosságú a színvilág. A 
sápadt, jellegtelen vagy unalmasan tiritarka könyvek nem hatnak 
az érzelmekre, még rosszabb esetben a giccs hamis értékeket közve-
tít. Ezzel szemben a jól megkomponált színharmóniák érzelmeket 
erősítenek ki, de lehet feszültségoldó szerepük is. A másik fontos 
szempont, a jól megrajzolt, egyedi, karakteres figurák, amik az al-
kotó rajzolói stílusát és rajztudását is bizonyítják. Azt gondolom, 
nincs szükségünk az amerikai vagy keleti rajzfilmekből kölcsön-
vett mesefigurákra, bármennyire is népszerűek gyermekeink kö-
rében, próbáljuk kiküszöbölni legalább a meséskönyvek szintjén. 
Örvendeztessük meg, szerettessük meg gyermekeinket azzal, ami 
a sajátunk, legyen az klasszikus vagy kortárs mesék hőse.

Kozma Mária: Legyen szép! Ezt persze tudja az író, az illuszt-
rátor, a műszaki szerkesztő. Sajnos, valamilyen szépségeszmény 
nevében sokszor megfeledkeznek a szövegről, második helyre ta-
szigálják (van rá példa, hogy ez direkt jót tesz a könyvnek – ezt az 
irónia mondatja velem). Például egy agyonillusztrált, képekkel 

A Hargita Népe Műhely mellékletének július 8-i szá-
mában Makkai Kinga marosvásárhelyi egyetemi ok-
tató fejtette ki véleményét a címül írt kérdésben. Az 
alábbiakban szerzők, illusztrátorok, kiadók adnak 
hangot véleményüknek, abban mindannyian egyet-
értve, hogy a gyermekkönyv minőségi kell legyen, s 
a gyermekirodalom komoly dolog.

Melyek a jó 
gyermekkönyv 

ismérvei?


