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fényképen barátaink és gyermekeik, meg mi és gyer-
mekeink vagyunk megörökítve az ő lakásukban, egy 
igen emlékezetes szombat délután, ami  hozzájuk 
indulásunk előtt, egy telefonhívással kezdődött: – 

Tovarăşu Váli, félórán belül jelentkezzen nálunk az 5-ös szobá-
ban – közölte udvarias, de határozott hangon az államvédelmi 
főhadnagy, miután bemutatkozott. Tovarăşu Váli szótlanná vált, 
de nem mondtuk le a programot, hogy a gyerekeinket még ne 
avassuk be a „zabszem”-szindrómába, amit a felnőttek jól ismer-
tek, mert annak dacára, hogy tisztességes nyúlpajtásokként él-
tek és dolgoztak, képtelenek voltak teljesen lojálisak maradni az 
egyre nevetségesebb megszorításokkal előrukkoló párt és állam 
bácsihoz.

– Valaki feljelenthetett! – súgtam oda férjemnek a fürdő-
szoba tükre előtt, miközben fésülködtünk. Volt haj és vaj a fe-
jünkön elég! Esténként a Szabad Európa Rádió román nyelvű 
műsorát hallgattuk, magyarországi lapokat olvastunk, amiket 
ismerőseink a bukaresti nagykövetségről hoztak nekünk, baráti 
társaságban nem használtunk szájkosarat, leveleztem Kölnben 
élő, a Deutche Welle magyar szerkesztőségében hírszerkesztő-
ként dolgozó egyetemi évfolyamtársnőmmel, a törvény dacára 
lakásunkon altattunk külföldi ismerősöket és nem számoltunk 
be arról, mit beszélgettünk velük! Akárhogy kutattunk emlé-

kezetünkben, egyéb államellenes felforgató tevékenységünkről 
nem tudtunk. Férjemnek minden leírt és publikált sorát napon-
ta vizsgálták, átszűrték az ezért fizetett cenzorok, akkor nemrég 
megjelent verskötetét két évig bogarászták és szerkesztették a 
Kriterion Kiadónál, afelől is nyugodtan alhatott az állam biz-
tonsága. Együtt indultunk ki a lakásból, tértünk a belváros felé 
vezető sugárútra, melynek saroképülete előtt elváltunk, mert ab-
ban volt a Megyei Milícia és a Szekuritáté. Amióta a Tudor ne-
gyedben laktunk, naponta eljártunk berácsozott ablakai előtt, 
közönyösen, sosem szorongva, mert az volt az illúziónk, hogy 
ha nagyjából betartjuk a játékszabályokat, kiesünk érdeklődési 
körükből.

A sors tréfált velünk azon a délután, mert éppen azokhoz 
a barátainkhoz mentünk látogatóba, ahol a férj az egyenru-
hás intézmény egyik orvosa volt. Volt a pártkabinetnek saját 
orvosa, voltak a gyáraknak, iskoláknak orvosaik, fogászaik, 
valahogy nem esett le a tantuszunk, csak a rendszerváltás 
után, hogy 1990 elején áttelepedett barátunk nemcsak az 
ott dolgozókat és családtagjaikat kezelte, hanem az általuk 
fogvatartott és „kezelt” kihallgatottakat is! Azon a délutá-
non az amúgy is halk szavú ember a szokásosnál zárkózottab-
bá vált, amikor megtudta, hol késik a barátja. Egy óra múlva 
kiderült, hogy a főhadnagy esztétikai kérdésekben konzul-
tált az első kötetes szerzővel, akinek mindegyik románra 
lefordított versével kapcsolatban volt kérdése. A költőnek 
nem volt nehéz a „Mit ért az alatt...?” kezdetű kérdésekre 
válaszolni, mert sem a feljelentő versfordító, sem a vizsgáló 
nem volt a költői képek nagy értője. Arra is könnyű volt vá-
laszolnia, honnan van a lakásunkban annyi képzőművészeti 
alkotás. Részletre vásároltuk őket, vagy ajándékba kaptuk az 
alkotóktól. Mi képeket, szobrokat gyűjtöttünk, feljelentőnk 
Júdás-pénzt és jó pontokat. Ha még él és nem ment el eddig 
az esze, ma felbecsülheti, mi ér többet. De az is lehet, hogy 
fontos üzletemberként, avagy a politika és közélet slepphor-
dozójaként éppen mással van elfoglalva.
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amúgy is zsúfolt oldalra rákényszerítik a szöveget, ezt is illusztrá-
ciónak fogva fel, így a szöveg hol egy kerek pötty, hol egy hosszú 
folyosó, hol szakadozott cikcakk és a színét is változtatja – kéken 
lila, sötétzöldön fekete –, fárasztó megőrizni a folytonosságot és 
alig olvasható. Engem nem hat meg és nem ámít el a nyomda-
technikai bravúr – különösen nem egy gyermekeknek készült 
meséskönyvnél. Ne szöveg- és képkáoszt adjunk a gyermekek ke-
zébe, hanem tiszta rendezettségű, logikusan áttekinthető, esetleg 
képekkel ellátott szövegeket. Kérem a könyvdíszítő művészeket, 
ne vegyék rossz néven, de a fizikatanítást sem kezdik a relativitás-
elmélettel, s a zenetanítást sem Bartókkal.

Péter Alpár: A gyermek valóságérzékelése még nincs behatá-
rolva szigorú felnőttes keretek közé, számára a tündérek éppúgy 
valóságosak lehetnek, mint az, hogy a hegyek alvó óriások és a 
papája mondjuk üzletembernek álcázott lovag. Ennek az óriási 
és ösztönös szellemi szabadságnak és a fentebb említett kreati-
vitásnak, beleélő képességnek kell teret adjon a könyv mind tar-
talmilag, mind vizuálisan. Ez nagy kihívás egy alkotó számára, 
aki már megtanult felnőttnek lenni! Ugyanakkor nagy felelősség 
is, mert a gyermekek nagyon nyitottak, és ezzel együtt kiszolgál-
tatottak. Amilyen mértékben építő lehet egy jó gyermekkönyv, 
ugyanolyan mértékben rombolhatja és megronthatja a gyermek 
ösztönösen tiszta lelkivilágát egy rossz könyv (vagy rajzfilm) raj-
zaival, tartalmával.

Fekete Vince: Nyilván olyannak kell lennie, ami nem hival-
kodó ugyan, de felhívja magára a figyelmet. Igényesen rajzolt, 
színezett, lehetőleg kemény táblás borítójú, profi munka. Ne 
legyen giccses, ne legyen hatásvadász, ne legyen csiricsáré, kiabá-
ló színekkel büszkélkedő; és ne legyen igénytelen, olcsó papírra 
nyomtatott, a néhai szocializmus éveiben ismeretes, Lakatos ké-
zikönyvére emlékeztető kiadvány. 

– Kaphatók-e ma jó gyermekkönyvek? 

Kozma Mária: Erre nem tudok válaszolni. Nem ismerem any-
nyira a „piacot”, hogy véleményt mondjak. Nyilvánvaló, van ilyen 
is, olyan is. Én hiszek a klasszikusokban, akár divatosak éppen, akár 
nem. Ha Illyés Gyula népmese-feldolgozásai, Benedek Elek meséi, 
mondái, Gulliver, Michael Ende Végtelen története és a hozzájuk 
hasonlók a piacon vannak, akkor jó gyermekkönyv máris kapható. 
A mostanság írtakat pedig ki kell próbálni. A puding próbája...

Péter Alpár: Szerintem igen.

Fekete Vince: Természetesen kaphatók. Ha jó gyermekiro-
dalmat akarunk a gyerekeink kezébe adni, és ha bizonytalanok 
vagyunk a kortársak munkáival kapcsolatban, akkor a könyvtárak 
polcain megkaphatók a már jól bevált klasszikusok könyvei. De ha 
kíváncsiak vagyunk a kortársak műveire, és meg is bízunk bennük, 
ott is szép számmal lelhető fel jó gyermekirodalom. Lázár Ervin, 
Csukás István, Kormos István, Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, 
Weöres Sándorról nem is beszélve, ők már klasszikus szerzők. Csu-
kás közülük élő klasszikus. De vannak fiatalabbak is, akik jó eséllyel 
pályáznak a klasszikusságra, és itt most direkt errefelé kevésbé is-
mert neveket mondok, hátha felfigyel valaki rájuk: Berg Judit, Szijj 
Ferenc, Bagossy László, Sohonyai Edit, a nemrég elhunyt Czigány 
Zoltán, Péterfy Gergely, Darvasi László nevét említhetem. Egyéb-
ként egy hónapja voltam Magyarországon, és 11 éves kisfiamnak 
Erich Kästner könyveit (például az Emil és a detektívek, meg A két 
Lotti mellett a kevésbé ismert Május 35 címűt) hoztam el, meg 
Berg Judit egyik újabb Rumini-regényét; 13 éves kislányomnak pe-

dig az Aranysityak című új gyermekvers-antológiát, egy Sohonyai 
Edit-könyvet meg Szabó Magda Abigélját.

Mezey Ildikó: Ha a saját gyermekeim számára vásárolok 
könyvet, két teljesen különböző kategóriában válogatok, mivel 
a két gyermekem között nagy a korkülönbség, a nagyobbik már 
majdnem kinőtt az ifjúsági irodalomból, a kisebbik még csak most 
ismerkedik a képek világával. Ha egy másfél, kétéves gyermek szá-
mára választunk könyvet, meg kell elégedni a mondókákat, pár 
soros meséket tartalmazó, de illusztráció szempontjából annál gaz-
dagabb, kifejezőbb képeskönyvekkel. 

Az egészen kicsik számára készült könyveknél nagyobb hang-
súlyt kap a képvilág, mint a szöveg, de ezek a képek is lehetnek, 
igazi művészi alkotások, attól függetlenül, hogy tartalmuknál fog-
va egyszerűek. Ilyen könyveket nagyon nehéz találni, talán mert 
kevés szülő tartja fontosnak a már korai kisgyerekkorban elkezdett 
vizuális nevelést.

Pedig a könyv szeretetét, és ezáltal a későbbi olvasás igényét a 
szép könyv által lehet igazán megszerettetni, és ez a misszió már 
egész kiskorban elkezdhető.

 – Milyen könyvet nem ajánlana a gyermekeknek?

Tőzsér László: Elsősorban a televíziós csatornákon nézhető 
rajzfilmsorozatok sűrített változatát, ami mind szövegileg, mind 
képileg giccses.

Kozma Mária: Elsősorban a klasszikusok dilettáns átírásait. 
Ez esetben talán nincs is másféle átírás, csakis dilettáns lehet. Öm-
lik mindenhonnan az agresszió, az erőszak, mindannyian tudjuk, 
hogy a gyermeket meg kell védeni tőle. Eddig rendben is van a do-
log, csakhogy a széplelkek kitalálják, hogy úgy kell megvédeni a 
gyereket, hogy a mesékből kiirtjuk az erőszakot. Eszerint a sárkány 
pipotya, nevetséges figura, nagymamát és a kecskegidákat nem eszi 
meg a farkas, a gyufaárus kislány nem fagy meg karácsony éjszaká-
ján, hanem feleségül veszi őt egy dollármilliomos. Hogyan tanít-
juk meg gyermekeinket arra, hogy az igazságért küzdjenek, mert 
a jó, az okos, a talpraesett igenis –  minden ellenkező híresztelés 
ellenére – győzedelmeskedik a rossz, a gonosz fölött... hogyan, ha 
nincs amit legyőzni?!

Péter Alpár: Amelyiket a grafikus a vásárló szülőknek és saját 
szakmai dicsőségére rajzolt, és nem elsősorban a gyerekeknek. Per-
sze ezt nagyon nehéz megítélni. Nagyon fontos, hogy mind a vizu-
ális, mind a szövegi tartalma pozitív, építő jellegű legyen a gyermek 
számára, kerülve a fölösleges erőszakot és szellemi sötétséget.

Fekete Vince: A nem gyermekirodalmon kívül, azok közül 
a könyvek közül, amelyek kimondottan gyerekeknek készülnek, 
nem ajánlanám az úgynevezett „kiherélt” könyveket. Leginkább 
itt nem is az úgynevezett „delfintelenített” könyvekre gondolok, 
amelyeket „átírtak” ifjúsági változatba is, hanem a klasszikusok 
megrövidített, felülírt, leegyszerűsített, gügyögőssé tett meséire, 
történeteire. Járt a mi kezünkben is olyan könyv, amelyben nagy 
klasszikus meseírók híres meséit gyerekek számára úgymond „fo-
gyaszthatóbbá” tették. Nem elég az, hogy a szövegeket megcson-
kították, ráadásul még olyan slendrián módon, olyan csapnivaló 
helyesírással csinálták az egészet, hogy a gyermek tiltakozott a már 
ismert mesének az ilyenfajta megmocskolása ellen.

–  Merre halad a gyermekkönyvpiac?

Tőzsér László: A színvonalas, művészi gyerekkönyvekre van 

igény, de ezeket egyre kevesebben veszik – egyszerűen azért, mert 
drágák. Ezért úgy gondolom, az igényes gyermekkönyvek sokkal 
több támogatást és nagyobb támogatottságot kellene kapjanak, 
hogy ezáltal mindenki számára elérhetőbbek legyenek. A jelenlegi 
piaci kép hullámzó: bár jelennek meg remek kiadványok is, sokan 
megelégednek a giccses, olcsó könyvekkel. Érdemes megfigyelni, 
hogy utóbbiakba általában minél több interaktivitást próbálnak 
beleerőltetni: mozgatható mágneses figurákat, kirakós oldalakat 
stb., ezzel is győzködve a vásárlókat, hogy többet nyújtanak egy 
könyvnél... 

Fekete Vince: Ennek csak a Jóisten a megmondhatója, és azok 
a szakik, szakmabeliek, akik ezzel foglalkoznak. De – azt hiszem –, 
hogy ők is csak találgathatnak. Egy biztos, a magyarországi gyer-
mekkönyvpiacot (is) elmaradottnak tekintik a nyugatiakkal szem-
ben. Hát akkor milyen lehet – ezekhez viszonyítva – az erdélyi? 
De bármerre is haladjon, azt gondolom, hogy mindig is lesznek 
jó gyermekírók, és biztosan nem fogunk kifogyni a jó gyermek-
irodalomból sem. Éppen csak gyermekolvasók legyenek. Ha úgy 
neveljük őket, akkor – talán – azok is lesznek.

Kozma Mária: Nehéz megmondani. Jósolgatni persze le-
het... A gyermek felfogóképességéhez mért mese mindig jó mese 
lesz és marad, ehhez kell alakítani a „piacot”, nem pedig a „piac-
hoz” a gyermeket.

Péter Alpár: Sajnos egyre nagyobb teret hódít a digitális 
technológiával „megrajzolt”, nagy üres rózsaszín lufivá fújt, de 
alapjaiban üres könyvtermelés, de ezzel párhuzamosan jelen van 
az igényes gyerekkönyv is. A döntés a szülő kezében, vagyis in-
kább fejében van.

– Mesesűrítmény vagy kerek történet?

Tőzsér László: Persze, elsősorban egy kerek történetet szavaz-
nék meg olvasásra, de nem ítélem el az igényes  mesesűrítményeket 
sem, ha azok a megfelelő szakmai tudással vannak összeállítva. 
Például a diafilmek is mesesűrítmények általában. De legokosabb 
talán, ha megfelelő kerek történetet választunk az adott korosz-
tálynak, és így az idő múlásával az önálló olvasáshoz, a hosszú tör-
ténetekhez is lesz majd türelmük a gyerekeknek.

Kozma Mária: Szerintem a lekerekített történet, amelynek a 
végén valamilyen könnyen érthető tanulság van, egy picurka „esz-
mei mondanivaló” (ahogyan még mi tanultuk az iskolában) nem 
lehet kárára sem a mesének, sem az olvasójának. 

Péter Alpár: A jó mai gyermekkönyvnél a szöveg és kép szer-
ves egységet alkot, mondhatni szinte elválaszthatatlanok. A szöveg 
érthetővé teszi a képet, a kép vizuálisan kiszínezi, teljessé teszi a 
szöveget, hiszen a gyermek fantáziáját és képzelőerejét erőteljesen 
dominálja a vizualitás. Ennek tükrében egy könyvön belül is egyes 
pontokon kerülhet a hangsúly erőteljesen a szövegre és csak hátul-
ról segíti a kép, itt ő a fő mesélő, de dominálhat a rajz is, amit csak 
segít a szöveg. Ha a kérdés mesesűrítménye azt jelenti, hogy valami 
tömör és gyorsan felolvasható, mert a mai szülőnek nincs ideje ol-
vasni, akkor inkább a kerettörténet izgalmas rajzokkal, és majd a 
gyerek, ha odaérik hátha elolvassa!

Fekete Vince: Nem zárja ki az egyik a másikat. A me-
sesűrítmény is lehet kerek történet. A kerek történet is lehet na-
gyon feszes mesesűrítmény. Egyik is, másik is. Ha egyáltalán jól 
értettem a kérdést.


