
Kordokumentum –
VÉGH Balázs Béla: Kalandozások a gyermekirodalomban

A szerzõ gyermekirodalmi tanulmánykötete nem az elsõ, s reményeink
szerint nem is az utolsó. 2007-ben Kolozsváron jelent meg a Kompressz–
Korunk kiadó jóvoltából A gyermekirodalom változatai, mely úgy tûnik,
nem csak a romániai magyar tanító- és óvodapedagógus-képzés ugyan-
olyan értékû segédkönyve, mint mindazok az alapirodalmi mûvek, me-
lyekre Végh Balázs is épít – azaz Bauer Gabriella, Bognár Tas, Boldizsár
Ildikó, Borbély Sándor, Egyed Emese, Komáromi Gabriella, Komáromy
Sándor, Lovász Andrea, Tarbay Ede munkái. 

Nyitottság és tájékozottság kevés lenne egy felelõsen megírt segéd-
könyvhöz, mely persze a pedagógus-jelölteken, illetve gyakorló pedagó-
gusokon kívül a szülõknek is hasznos.

Kell hozzá egy olyan természetes türelem is, mely felvállalja az újra-
mondást, a lényeges pontokon való megerõsítést – jó aránytartással, kellõ
alázattal.

Végh Balázs nem kísérletezik új terminológia megteremtésével, beszéd-
módját amúgy is fegyelmezi az a narráció, amely a gyermekekhez szólók
hétköznapi sajátja. Sokkal fontosabbnak tartja a gyermekirodalmi kánon
bõvítését, a XXI. század kicsi és nagyobb olvasói számára mostanság szü-
letõ értékes alkotások belesimítását a hagyományokat õrzõ halhatatlan
szerzõk és mûveik sokszínû közegébe. Minden helyet talál magának eb-
ben a világban, melybõl természetesen kihagyhatatlan a mai erdélyi gyer-
mekirodalom friss arcának megmutatása is.

Akik ma felnõttek, azoknak Benedek Elek, Dsida Jenõ, Balázs Ferenc,
Móra Ferenc, Illyés Gyula, Csukás István, Lázár Ervin és még sok más
nem feledhetõ név idézi gyerekkorukat. Ugyanõk ismertethetik meg a
mostani mesehallgatókkal, versmondogatókkal Páskándi Géza, Kányádi
Sándor, Ferenczi István, Markó Béla, Kamarás István, Szávai Géza (és a
többiek) derûs, tiszta gyerekvilágát. (Enciklopédikus gyûjteményként
ajánljuk a Tündérkertet1, mely „az erdélyi magyar gyermeklíra elsõ repre-
zentatív antológiája.”2)

Míg körvonalazódik korunk élõ gyermekirodalma, közben képet ka-
punk arról a huszadik században végre helyét meglelõ szívós munkáról
is, mely Benedek Elek messzelátó elszántságától napjainkig tartóan élet-
re segítette a magyar irodalom periférikusan kezelt tartományát, s melyet
ma már igazi gyermekirodalomnak nevezhetünk.
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Kordokumentumnak is tekinthetõ e kötet Kis magyar delfinológiáról
szóló tanulmánya, mely Szilágyi Domokos – Vermesy Péter híres, 1976-os
kötetének sorsával igazolja az „igazi” gyerekkönyv sorsát: „A Pimpimpá-
ré 1976-ban delfinesítve [azaz »erkölcsi, politi-
kai, világnézeti, pedagógiai szempontú«
manipulációval] jelenhetett csak meg, így
a kötet hatvannyolc verse közül nyolc
delfinvers. […] olyan közönséges del-
finek ezek, amelyek lehetõvé tették a
többi hatvan »játékos delfin« számá-
ra az olvasóközönséggel való talál-
kozást.”3 S a történet vége: 2002-ben,
amikor végre újra megjelent, a ko-
lozsvári Koinónia Kiadó „…felkérte
Kovács András Ferencet, hogy írja át
az említett nyolc verset, azaz delfinet-
lenítse a kötetet.”

Az eredmény kedvcsinálónak sem utolsó
azoknak, akik még nem veszítették el a szaba-
don olvasó és alkotó gyerekbátorságot. Vagy ha igen, akkor tekinthetik
olyan játéknak, mely felébresztheti a bennünk szunnyadó lehetõséget arra,
hogy megint gyerekként figyeljünk, szabadon halljunk, lássunk és szólal-
junk meg.

Végh Balázs felnõtt önfegyelemmel teremt olvasóinak lehetõséget arra,
hogy igazi értékekre találjanak; nincs miért pironkodnunk – a közép-ke-
let-európai gyermekirodalom gyöngyszemei között sok akad, amely a mi
nyelvünkön született és él tovább. És olvasói is vannak – gyerek-gyerekek
és szülõ-gyerekek, tanító-gyerekek, nagymama- és nagypapa-gyerekek.
Mert „Akit az istenek szeretnek, megtartják örökre gyereknek.”4

(csutibori)

JEGYZETEK

1 Tündérkert virágai, szerk.: FERENCZES István, FETEKE Vince, Bp., Móra, 2010.
2 119
3 102
4 BALAJTHY Ferenc, Zsebpiszok, Székesfehérvár, Árgus, 2001.
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……ffoonnttoossaabbbbnnaakk ttaarrttjjaa
aa ggyyeerrmmeekkiirrooddaallmmii
kkáánnoonn bbõõvvííttéésséétt……

– és segédkönyv
(Szombathely, SUP, 2011, [Kézjegy])




