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AZ ERDÉLYI GYERMEKIRODALOM
UTÓBBI ÉVTIZEDE

Gyakran olvasok gyermekirodalmi fó-
rumokon arról, hogy Magyarország 10-15
éves lemaradásban van a nemzetközi gye-
rekkönyvpiachoz képest. Már közhelynek
számít a gyermekirodalom ügyéért elköte-
lezett szakmabeliek körében, hogy nem-
csak a magyar gyermekkönyvpiacot ma-
rasztalják el a külföldi fejlett gyermek-
könyvpiacok gyakorlatához képest (a
megjelenõ értékes gyermekirodalmi alko-
tások mellett nagy a ponyvaszerû, gics-
cses illusztrációkkal kísért gyermekköny-
vek száma), hanem sajnálkozva veszik tu-
domásul gyermekirodalmunk elméleti
alapjainak a kidolgozatlanságát, egy ma-
gyar gyermekirodalom minden korszakát
felölelõ, a határon kívüli gyermekiroda-
lomra is kiterjedõ egységes szemléletû
enciklopédikus mû hiányát.1 2000-ben
Adamikné Jászó Anna így kezdte a ma-
gyar gyermekirodalom oktatásával kap-
csolatos elõadását: „Nincs még egy ország

a földkerekségen, amely oly keveset tö-
rõdne a gyermekirodalommal, mint ha-
zánk.”2 Lesújtó vélemény. És valószínûleg
nem alaptalan olyan szakember szájából,
aki jól ismeri a külföldi gyermekirodalom
helyzetét.

Az erdélyi gyermekirodalom utóbbi
tíz évének bemutatására vállalkozva nem
hagyható ki Végh Balázs Béla a hazai
gyermekirodalom korábbi évtizedeit tár-
gyaló két tanulmányának3 áttekintése. 
Tanulmányaiban a szerzõ korszerû iroda-
lomelméleti, recepcióesztétikai szempon-
tokat figyelembe véve igen részletes mû-
elemzések által, a gyermekirodalom fejlõ-
dését befolyásoló intézmények számbavé-
telével állapítja meg, hogy az erdélyi gyer-
mekirodalmi alkotások az utóbbi évtize-
dekben mind az irodalmi produkció,
mind a recepció felõl lényegesen átértéke-
lõdtek. Elemzésének történeti szempont-
jai az elõzmények feltárásában, a jelenlegi

Részlet egy hosszabb tanulmányból



helyzet diktatúra korabeli gyermekiroda-
lomhoz való viszonyításában érhetõ tet-
ten: „a magyar gyermekirodalmi kánon ér-
tékeiben, intézményeiben, befogadói kö-
zösségében és a történetiséghez való vi-
szonyában egyaránt megváltozott az utób-
bi két évtizedben: megszabadult korábbi
kötöttségeitõl [kiemelés tõlem], minden 
tekintetben korszerûbb, komplexebb iro-
dalmi alkotásokat eredményezett.”4

Alaposan kidolgozott, a tudományos-
ság szempontjából helytálló, korszerû el-
méleti rendszer hiányában, a tanulmány
címében jelölt vizsgálódásra vállalkozva,
elméleti szempontból számottevõ kérdés
tisztázni, hogy egy kultúra gyermekiro-
dalmának jelenlegi helyzetét mihez vi-
szonyítjuk. Hazai vagy külföldi kontex-
tusban vizsgáljuk az erdélyi gyermekiro-
dalom jelenlegi helyzetét? Diakronikus
vagy szinkronikus elv szerint végezzük
vizsgálatainkat? Annak ellenére, hogy a
történeti szempont elvileg ma már anak-
ronisztikussá vált, hiszen a szubjektivitás
csapdáját rejti magában, egy nemzet vagy
régió irodalmának önmagában való elem-
zésekor nem tekinthetünk el a történeti
szempontoktól. A korszerû gyermekiro-
dalmi elemzések tudományos rangjának
való megfelelés megköveteli a gyermek-
irodalommal foglalkozó szakmától, hogy
az összehasonlítás alapjául azok a nyu-
gat-európai gyermekirodalmi intézmé-
nyek, külföldi gyermekirodalmak szolgál-
janak, amelyek évtizedes tapasztalattal
rendelkeznek a gyermekirodalmi kutatá-
sok (összehasonlító gyermekirodalmi
elemzések) terén (lásd német és angol-
szász gyermekirodalmi szakmunkák), jól
kidolgozott elméleti rendszerük van, gaz-
dag történetük, és a gyermekirodalom
igazi mûhelyeiként tartják számon õket. 

Természetesen kimutathatók a kortárs
erdélyi gyermekirodalomban is fejlõdési
tendenciák. Éppen ezért egyre sürgetõbb
elméleti kérdés lenne az erdélyi gyermek-
irodalom helyének meghatározása az
egységes magyar és nemzetközi gyermek-
irodalom rendszerében. Hiszek abban,
hogy a gyermek bizonyosságokból és bi-
zonytalanságokból álló világában nem

különülnek el a régi és új, magyar (sõt er-
délyi magyar) írófantáziából létrejött al-
kotások és máshol írt, kiadott könyvek. A
hatás felõl is vizsgálható tehát a gyermek-
irodalom: mint gyermekek mindenkori
olvasmánya. Tény, hogy egyre nagyobbak
lesznek a különbségek egy-egy a magyar
nyelvû kultúrát tekintve anyagilag támo-
gatott és jól képzett szakemberekkel mû-
ködõ gyermekkönyvkiadás/iskola és egy
anyagi nehézségekkel küzdõ, állami tá-
mogatásban szûkölködõ könyvkiadás
között.5

A megjelenõ hazai gyermekkönyveket
szemlélve megállapítható, hogy vannak a
romániai magyar gyermekirodalomban is
számottevõ kitörések, elismerések. Úgy
tûnik, sikerül néhány szerzõnek, akik a
felnõtt irodalomban is kivívták presztí-
zsüket, olyan gyermekversköteteket meg-
jelentetniük, melyek a magyar gyermek-
költészetben már kortársként is klasszi-
kussá váltak. Hogy csak egy példát említ-
sek: Kovács András Ferenc 2007-ben
megjelent kilencedik gyermekverskötete
elnyerte az IBBY (International Board on
Books for Young People, Gyermekköny-
vek Nemzetközi Tanácsa) Magyar Szekci-
ójának legrangosabb díját, az Év Gyer-
mekkönyve elismerést.

Tanulmányomban nem vállalkozom a
kortárs erdélyi gyermekkönyvek részletes
elemzésére, értékelésére, gyermekirodal-
mi kánonunkban történõ elhelyezésére,
csupán azokról a tendenciákról kívánok
szólni, melyek leginkább jellemzik az
utóbbi évek erdélyi gyermekirodalmát,
számba véve a gyermekirodalom életje-
lenségeit: könyvkiadás, gyermeksajtó,
kritika, illusztráció stb. Ezek közül is leg-
inkább a könyvkiadást. 

Az elõbb említett két Végh Balázs Bé-
la-tanulmányon kívül, egyéb kiindulási
alapul szolgáló alapmû nem lévén, Kiss
Judit elméleti munkájában találtam olyan
szempontrendszert, mely korszerûségé-
ben és teljességében irányelvként szolgál-
hat az erdélyi gyermekirodalom helyzeté-
nek feltérképezésében.

Egy kultúra gyermekirodalmának a
fejlettségét több tényezõ befolyásolja:6114
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1. A gyermeki identitás felismerésének
fokozatai. Az utóbbi évtizedek erdélyi
gyermekkönyveiben érvényesülõ gyer-
mekkép mentes a korábbi ideológiáktól.
Olyan gyermekszempontot érvényesíte-
nek a szerzõk, amely a maga értékeiben,
méltóságában tekint a gyermekolvasóra.
Nyoma sincs annak az ideologikusság-
nak, gügyögésnek vagy didaxisnak, me-
lyet a hetvenes-nyolcvanas évek gyer-
mekversköteteiben vagy a korábbiakban
érzékelhettünk, és amelyek a kortárs
gyermekirodalmat idõszerûtlennek minõ-
sítenék. Felszabadult valóban ez a gyer-
mekirodalom mindenféle kötöttségtõl.7

Új témák, problémák jelennek meg (lásd
a válás, felnõttek párkapcsolata, gyer-
mektartás kérdése Fekete Vince A piros
autó lábnyomai a hóban, a kétnyelvûség
problematikája Zágoni Balázs Barni köny-
vében stb.). 

2. Olyan szerzõk hangjának felerõsö-
dése, akik a különbözõ irányvonalaktól
elhatárolják magukat, és pedagógiai,
szakmai vagy személyes okokból teremte-
nek irodalmat a gyermekeknek. Ha meg-
vizsgáljuk azokat a szerzõket, akik ma Er-
délyben a gyermekeknek írnak, akkor
megállapíthatjuk, hogy nagy részük a
kortárs kolozsvári, marosvásárhelyi, csík-
szeredai irodalmi élet ismert írója, költõ-
je (Kányádi Sándor, Berszán István,
Egyed Emese, Orbán János Dénes, Markó
Béla, Kovács András Ferenc, Fekete Vin-
ce, Visky András stb.), akiket a Helikon,
Korunk, Látó és Székelyföld irodalmi, il-
letve kulturális folyóiratokból jól ismer
az erdélyi közönség, illetve olyan szerzõ-
ket is találunk, akik a gyermekeknek
szánt verseikkel vagy meséikkel rendsze-
resen jelen vannak Erdély legszínvonala-
sabb, legolvasottabb gyermekfolyóiratá-
ban, a kolozsvári Napsugárban, illetve a
kisebbeknek szánt Szivárványban, vala-
mint a sepsiszentgyörgyi, ugyancsak a
minõséget képviselõ Cimbora címû gyer-
meklapban (az elõbbieken kívül Cseh Ka-
talin, Zágoni Balázs, Páll Lajos stb.).
Mindannyiukra érvényes a nemzeti gyer-
mekirodalom fejlõdésének fent említett
szempontja, vagyis olyan erdélyi szerzõk-

rõl van szó, akik szakmai vagy személyes
okokból teremtenek gyermekirodalmat a
gyermekeknek. 

Erdélyben viszonylag kevés olyan fia-
tal író, költõ van, aki a gyermekeknek ír.
Ez talán azzal magyarázható, hogy általá-
ban gyermekeknek azok a presztízs-köl-
tõk, -írók írnak, akiket megérint a szülõvé
válás élménye, gyakorlott szülõként erõs
hatást gyakorol rájuk saját gyerekük meg-
születése, felnövekedése, és arra készteti
õket, hogy a gyermekkor által való megih-
letettség szót kapjon a saját irodalmi
munkásságukban, vagyis kipróbálják a
gyermekmûfajokat is. Közülük sokan pá-
lyafutásuk derekán kezdenek el foglal-
kozni gyermekirodalommal, és egyszer
kipróbálva a gyermekmûfajt, örökre elkö-
telezik magukat a gyermekirodalomnak.
Ez a sajátos helyzet már Nemes Nagy 
Ágnes korában sajátos lendületet adott az
igazi magyar nyelvû gyermeklíra megszü-
letésének. A kortárs erdélyi gyermekköl-
tészet ma is kivételes helyzetben van, 
hiszen – mûveik és presztízsük alapján
egyaránt – olyan alkotók jelentik benne a
mércét, akik „országunk neves, sõt olykor
legjobb költõi közé tartoznak (presztízs-
érték!), akik hírnevüket nem a gyermek-
irodalomban szerezték, hanem az ún.
nagyirodalomból léptek át folyamatosan
a gyermekköltészet területére”.8

Ami a generációk szerinti felosztást
illeti, általánosságban három nemzedéket
lehet elkülöníteni az erdélyi gyermekiro-
dalom képviselõi között: az elsõ csoport-
ba tartozik az az írónemzedék, amelyik
gyermekírói pályafutását még az ötvenes,
hatvanas években elkezdte, verseiken,
meséiken generációk nõttek fel (pl.
Kányádi Sándor, Fodor Sándor, a nemrég
elhunyt Lászlóffy Aladár stb.), a középge-
neráció képviselõi, akik elsõ gyermekver-
seiket a hetvenes, nyolcvanas években
publikálták (így például Egyed Emese,
Cseh Katalin, Markó Béla, Ferenczes Ist-
ván, Kovács András Ferenc), valamint egy
fiatalabb nemzedék tagjai, akik gyerme-
keknek szánt elsõ mûveiket a kilencvenes
évek végén, az ezredforduló elsõ éveiben
hozták nyilvánosságra (Fekete Vince,
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Zágoni Balázs, Berszán István, Orbán Já-
nos Dénes stb.). Az elõbbi két generáció
képviseli a kortárs erdélyi gyermekiroda-
lom klasszikus vonulatát, utóbbiak mû-
veire pedig inkább jellemzõ a formai, tar-
talmi újítás.

3. Azoknak a befolyást, számottevõ
hatást gyakorló klasszikusoknak a szá-
ma/jelenléte egy adott irodalomban, akik
átlépték a nyelvi, nemzeti határokat. Ha
olyan kortárs klasszikus költõkre gondo-
lunk, akiknek sikerült a magyar nemzeti
gyermekirodalomban maradandót alkot-
niuk, kánonképzõ funkciót betölteniük
(hatást gyakorolva a kortársakra), és nem-
csak a magyar lírát, de az egyetemes gyer-
mekirodalmat is gazdagították), átlépve
ezzel a nyelvi és nemzeti határokat, akkor
két nevet kell megemlítenem: Kányádi
Sándor költõt, akinek, ha nem is gyer-
mekverskötetét, de verseskötetét svéd
nyelvre is lefordították, illetve Kovács
András Ferenc költõt, kinek szövegei
ugyancsak több nyelven megjelentek. Ko-
vács András Ferenc gyermekköltészete
kitûnõ példa arra, hogy a klasszikus erdé-
lyi gyermekköltészet hagyományaiból
építkezve hogyan lehet továbbfejleszteni,
egyetemes szintre emelni, aktuálissá for-
málni, a mai olvasók számára is hozzáfér-
hetõvé tenni a sajátos erdélyi tájakkal,
ízes nyelvvel és gondolkodással megtûz-
delt költészetet. E két szerzõ gyermekver-
sei a Friss tinta! címû kortárs gyermekvers-
antológiába is bekerültek. 

Említésre méltó ilyen összefüggésben
a Koinónia Kiadó azon célkitûzése, mely
a kortárs irodalom több nyelvre való le-
fordításában érhetõ tetten. Ennek köszön-
hetõen évek óta jelennek meg erdélyi
gyermekkönyvek román, illetve más
nyelveken is (pl. Visky András Betlehemi
éjszaka / A night in Betlehem címû köny-
ve). A mûfordítói tevékenység ilyennemû
támogatása népszerûsíti, terjeszti a kor-
társ magyar gyermekkönyveket a román
könyvpiacon, ez pedig a hazai gyermek-
irodalom fejlõdésének fontos fokmérõje.

Itt kell említenem még egy igen fon-
tos tényezõt, mely nagyban hozzájárul
ahhoz, hogy erdélyi költõk, írók gyermek-

könyvei az összmagyar gyermekirodalom
körforgásába is bekerüljenek. Ennek esz-
köze pedig nem más, mint az erdélyi
szerzõk gyermekkönyveinek magyaror-
szági vagy külföldi kiadók általi megje-
lentetése (erre szép számmal találunk
friss példát is, pl. Kányádi Zümmögõje,
mely a Holnap Kiadó gondozásában je-
lent meg, Kovács András Ferenc Hajnali
csillag peremén címû kötete és Cseh Kata-
lin Sárkánykórus címû gyermekversköte-
te, melyeket a Magvetõ, illetve a Móra 
kiadó adott ki), illetve kiváló magyaror-
szági vagy külföldi, a szakmában nemzet-
közileg is elismert képzõmûvészek általi
illusztráltatása. (Például Kányádi Kecske-
mesék, A kíváncsi hold címû könyvei Sze-
gedi Katalin illusztrációival jelentek meg,
Cseh Katalin Sárkánykórus címû gyer-
mekverskötete pedig Kállai Nagy Kriszti-
na gyönyörû illusztrációival készült).
Ezen kívül olykor találunk olyan erdélyi
kiadók gondozásában megjelent gyer-
mekkönyveket is, melyek erdélyi szerzõk
mûveinek külföldi képzõmûvészek általi
illusztrációjára mutatnak példát (itt külö-
nösen a Koinónia Könyvkiadó kötetei
jönnek számításba).

A magyarországi neves gyermek-
könyvkiadók és világhírû magyar illuszt-
rátorok „kiemelhetik”, „felerõsíthetik”
egy-egy erdélyi gyermekkönyv sikerét,
népszerûségét a magyar gyermekkönyv-
piacon. Ennek fordítottjára is akad példa,
amikor egy erdélyi kiadó (Koinónia) adja
ki Jász Attila gyermekverskötetét, az An-
gyalfogót, egy Magyarországon már igen
ismert illusztrátor, Kun Fruzsina rajzai-
val. Természetesen ahhoz, hogy fejlett
gyermekirodalomról beszéljünk, a fent
említett esetek számának nemcsak egy-
két példaértékû mûre kellene szorítkoz-
nia, hanem nagyságrendben kellene befo-
lyásolnia a magyar gyermekirodalom
prospektív jellegét.

4. Új mûfajok, alakzatok és forma-
nyelvek létrejötte, illetve a hagyományos
formák változásai. Amikor Végh Balázs
Béla az 1990 utáni erdélyi gyermekiroda-
lom áttekintésére vállalkozik,9 már mind-
járt a tanulmánya elején leszögezi, hogy116
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„csak akkor beszélhetünk az erdélyi gyer-
mekirodalom modernségének kiteljese-
désérõl, ha a tartalmi és szemléletbeli
változások formaiakkal járnak együtt.” A
gyermekirodalom tartalmi és mûfaji újítá-
sára tesz kísérletet Orbán János Dénes a
Búbocska címû meseregényében (2006),
melyben az ún. ördögregény mûfaját ho-
nosítja meg a gyermekirodalom számára.
Mûfaji meghatározása szerint „pikareszk
és varázsmese motívumaiból szõtt poszt-
modern világszemléletû meseregény”.10

Az utóbbi évtizedek erdélyi gyermekiro-
dalmát számba véve elmondhatjuk, hogy
több olyan gyermekirodalmi alkotás is
megjelent, melyben ezek az abszurd és
groteszk elemek, akárcsak a posztmodern
irodalom más sajátos megnyilvánulási
formái (intertextualitás, irónia, paródia,
példázatosság stb.), egyre gyakoribbá vál-
nak (lásd Berszán István A válogatott
útibatyu, valamint Bundafüles Subanagy
címû meseregényei). Tematikai, tartalmi
újítást jelent Fekete Vince nemrég megje-
lent verseskötete (Piros autó lábnyomai a
hóban), mely elõzõ kötetéhez képest (Csi-
gabánat) teljesen új témákkal (a felnõtt
világ, és különbözõ, a gyermekektõl álta-
lában idegennek gondolt élethelyzetek
megelevenítésével) jelentkezik, ugyan-
akkor nyelvileg, a nyelvhasználat és
mondatszerkesztés révén is újat hoz a
kortárs erdélyi gyermekirodalomba. Eh-
hez hasonló tartalmi és formai újítással
találkozunk Zágoni Balázs meseregényei-
ben, melyben egy bensõséges, ugyanak-
kor nagyon modern apa–fiú kapcsolat
bontakozik ki (amelybe belefér az apai
mindentudóság megkérdõjelezése és az
apa részérõl egy kis biztató lökdösés is)11

újszerû ábrázolásmóddal, egyszerû pró-
zanyelven. Az elsõ pontban említett új 
témák, új szemlélet mellett meg kell em-
líteni a mûfajbeli és mûfajon belüli válto-
zatosságot is az erdélyi kortárs gyermek-
irodalomban. Ide kívánkozik mindenek-
elõtt Kovács András Ferenc formaújító
gyermeklírája (lásd a japán költészetbõl
ismert haiku mûfaját a gyermekirodalom-
ban is meghonosító kísérleteket a szerzõ
Vásárhelyi vásár, illetve a Víg toportyán

címû köteteiben). Természetesen ez utób-
bi nemcsak mûfajbeli, hanem formai meg-
újítást is jelent, mint ahogy Fekete Vince
elõbb említett kötete sem csak tartalmi,
hanem a hagyományos erdélyi (rímes, rit-
musos) gyermeklírától eltávolodó szabad
versnek köszönhetõen formai újítással is
gazdagítja gyermekköltészetünket.

A tanulmány elején megemlített több
szempontú értékelési rendszer általam 
kihagyott kérdéseit (a szóbeli hagyomány-
tól, folklórtól való passzív függõségen túl-
mutató fejlõdésvonal, autoritárius befolyá-
soktól való függõség/függetlenség, másod-
lagos irodalom mennyisége, végül a gyer-
mekirodalom intézményes keretek között
történõ fejlõdése: könyvtárak, kiadók,
könyvesboltok, gyermekfolyóiratok, kriti-
kák, konferenciák stb.) részletes elemzését
már elvégezte Végh Balázs Béla Az erdélyi
magyar gyermekirodalom vizsgálata.
(1990–2001) címû tanulmányában,12 ezért
bemutatásukra most nem térek ki. Azóta
ugyanis, az utóbbi években fejlõdésüket il-
letõen nagyon lassú változás figyelhetõ
meg (gondolok itt a könyvtárak, könyves-
boltok, recenziók és kritikák megjelenésé-
re, konferenciák szervezésére stb.). Azóta
alig néhány gyerekkönyv-recenzió jelent
meg hazai folyóiratokban13. Gyermekiro-
dalmi tanulmányokat egy-egy irodalmi
vagy kulturális folyóirat tematikus számá-
ban olvashatunk.14 Ha ezek a gyermekiro-
dalommal foglalkozó munkák csak egy-két
tanulmány, kritika vagy recenzió erejéig
terjednek is ki, érdemes megemlíteni két
igen figyelemre méltó könyvet, mely az
utóbbi tíz év témában megjelent szakköny-
vei között igen fontos helyet képvisel. Az
egyik Kiss Judit Bevezetés a gyermekiroda-
lomba címû fõiskolai tankönyve, mely az
Erdélyi Tankönyvtanácsnak köszönhetõen
látott napvilágot 2000-ben. A másik Végh
Balázs Béla A gyermekirodalom változatai
címmel megjelent tanulmánykötete,15

melyben korábban megírt, különbözõ fo-
lyóiratokban publikált tanulmányait (lásd
Markó-tanulmány16, Kis magyar delfinoló-
gia17 stb.) olvashatjuk egy helyen, betekin-
tést nyerve általuk a hazai gyermekiroda-
lom egykori és jelenlegi helyzetébe.  
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5. Az elsõdleges irodalom mennyisége,
milyensége, a gyermekkönyvek évenkénti
„termése” és fõként színvonala. Kilenc 
jelentõs erdélyi kiadó (Koinónia, Pallas-
Akadémia, Ábel, Erdélyi Híradó, Mentor,
Kriterion, Bookart, Polis, Hargita) gondo-
zásában megjelent gyermekkönyvek szá-
ma az utóbbi tíz évben eléri a százat. Ez
év szerinti lebontásban összesen évi 8–10
gyermekkönyv kiadását jelenti, és ez a
szám 2001-tõl mondhatni állandó (2000
elõtt alig 2–3 minõségi gyermekkönyv je-
lent meg Erdélyben!). Ezekbõl legtöbb a
Koinónia és a Pallas-Akadémia Könyvki-
adó gondozásában, a Mentor Kiadó csak
2004-tõl kapcsolódott be a gyermekköny-
vek kiadásába évi 2–3 könyv megjelente-
tésével. A többi kiadó (Erdélyi Híradó,
Hargita, Ábel, Bookart) csak ritkán ad ki
gyermekkönyveket. Érdekességként meg-
említhetõ a Bookart kiadó megjelenése a
gyermekkönyvpiacon, 2008-ban adott ki
elõször gyermekkönyvet, egyszerre hár-
mat (mindhárom Markó Béla verskötete).

Az említett száz gyermekkönyv kö-
zött vannak románra és angolra fordított
könyvek, illetve újrakiadások is (Páskán-
di Géza, Fodor Sándor, Hervay Gizella és
mások munkái). Mûfaj szerint arányos-
nak mondható a vers és próza eloszlása.
Ha csak a 2008-as könyveket vesszük ala-
pul, a 21 könyvbõl 9 gyermekverskötet,
10 gyermekpróza, 1 színjáték és 1 képes-
könyv. Ha viszont tíz év távlatából tekin-
tünk a témára, akkor a gyermekköltészet
változatossága és gazdagsága tûnik hang-
súlyosabbnak.

A vizsgált idõszak (utolsó tíz év) leg-
sikeresebb éve ilyen szempontból 2008-
as, amikor, amint már említettem, 21
gyermekkönyv jelent meg az erdélyi
könyvpiacon, ezek közül négy a kolozs-
vári Koinónia Kiadónál, nyolc a csíksze-
redai Pallas-Akadémia Könyvkiadónál (4
a Nagyapó mesefája sorozat, 3 a Mesevo-
nat sorozat köteteként és 1 különálló
könyvként), két könyv a Mentornál, há-
rom gyermekverskötet a csíkszeredai
Bookart Kiadónál, illetve 1–1 a kolozsvá-
ri Erdélyi Híradó, Kriterion és a sepsi-
szentgyörgyi Ábel Kiadó gondozásában.

Eddig a gyermekábrázolás, mûfajiság,
szerzõk, kiadók, mûvek felõl közelítettem
meg az erdélyi gyermekirodalom jelenle-
gi helyzetét. Kiegészíteném a nemzeti
gyermekirodalmak fejlettségét vizsgáló
fenti szempontrendszert egy utolsó, álta-
lam igen fontosnak vélt szemponttal, 
éspedig az illusztráció kérdésével.

Ami az erdélyi gyermekkönyvek il-
lusztrátortáborát illeti, két iskolát lehet
elkülöníteni. Elsõ csoportba tartoznak
azok a klasszikusok, akik az idõsebb ge-
nerációt képviselik. Fiatal nemzedékek
sora nõtt fel rajzaikon. Szívesen emlék-
szem én is azokra a képekre, melyeket ré-
gi tankönyveimben vagy a Ion Creangã
Kiadó gyerekkönyveiben még gyermek-
koromban nézegettem. Ebbe a táborba
tartozik Unipan Helga (Sün Samu aján-
déka), valamint Deák Ferenc, az egykori
Kriterion Könyvkiadó grafikusa (Kovács
András Ferenc Vásárhelyi vásár címû kö-
tetének illusztrációival elnyerte a Szép
Magyar Könyv 2003 díjat), aki színes, hu-
moros, a gyermekek lelkéhez közelítõ raj-
zaival vált kedveltté a Napsugár címû
gyermekújság hasábjain.

A második csoportba tartoznak azok a
fiatal képzõmûvészek, akik az utóbbi
években törtek be a könyvillusztrációs
szakmába. Itt kell megemlítenem Csillag
Istvánt (Orbán János Dénes: Búbocska, il-
letve a Pallas-Akadémia Könyvkiadó Me-
sevonat sorozata), a marosvásárhelyi
Cãbuz Annamária fiatal festõmûvészt (a
Mentor kiadó kiadványai: Wass Albert,
Áprily, Páskándi könyvei), Szabó Zelmira
(Bundafüles Subanagy), Bátki László
(Aranylevél – Szép magyar könyv 2000),
Reményi Schmal Róza (Barni könyve),
Mezey Ildikó (Piros autó lábnyomai a hó-
ban), valamennyien a Napsugár folyóirat
munkatársai. 

Az erdélyi magyar gyermekirodalom
utolsó évtizedének átfogó feltérképezé-
sét, úgy gondolom, legcélszerûbb a gyer-
mekkönyvkiadás bemutatása mentén
folytatni. Ez lehetõséget adna a könyvek
nemcsak mennyiségi, hanem minõségi
elemzésére is. Tanulmányom következõ
részében sorra veszem a különbözõ erdé-118
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lyi könyvkiadók utóbbi tíz évben kiadott
gyermekkönyveit.

Erdélyi gyermekkönyvek 

Míg Magyarországon közel tíz olyan
kiadó mûködik, amely kizárólagosan
csak gyermekkönyvek kiadására koncent-
rál, illetve legfõbb céljának tartja a szín-
vonalas gyermekkönyvek megjelentetését
(lásd Móra, Pagony, Csimota, Naphegy,
Cerkabella, Vivandra stb.), addig Erdély-
ben a színvonalat képviselõ kiadók szá-
ma összesen alig haladja meg ezt a szá-
mot, és köztük alig fele vállalja fel a mi-
nõségi gyermekkönyvek kiadását, terjesz-
tését. A kilencvenes évekig még mûkö-
dött a Ion Creangã gyermek- és ifjúsági
könyvkiadó, mely lehetõséget adott a ko-
rabeli gyermekíróknak, költõknek a pub-
likálásra, mintegy ösztönzõleg hatva a
gyermekirodalmi mûvek keletkezésére.
Ma ehhez hasonló kiadó, mely kizáróla-
gosan csak gyermekkönyvek kiadásával
foglalkozik, Erdélyben nem mûködik.
Természetesen a mennyiség nem jelent
minõséget, és a sajátos helyzet a támoga-
tási rendszer illetve a piac jellemzõibõl is
származik.

A mostani helyzet azt mutatja, hogy
egyes neves erdélyi kiadók a felnõtteknek
szánt irodalom mellett felvállalják a gyer-
mekkönyvek kiadását is, amely évente
körülbelül 10-15 gyermekkönyvet jelent.
E kiadók nagy része (Koinónia, Erdélyi
Híradó, Polis) Kolozsváron mûködik, egy
(Mentor) Marosvásárhelyen, három Csík-
szeredában és egy Sepsiszentgyörgyön.
Ebbõl a pár adatból kitûnik, hogy Kolozs-
vár nemcsak az erdélyi magyar irodalom
és mûvelõdés központja, hanem évtize-
dek óta az erdélyi gyermekirodalom szel-
lemi és gyakorlati mûhelye is. Egyrészt,
mert az évente megjelenõ gyermekköny-
vek nagy része kolozsvári kiadók mûhe-
lyében lát napvilágot, és olyan szerzõk
tollából, akik a kolozsvári irodalmi, kul-
turális élet jeles képviselõi (és sokan a
BBTE bölcsészkarának végzettjei); más-
részt a kortárs erdélyi gyermekirodalom
szerzõinek a kolozsvári Napsugár és Szi-
várvány, az erdélyi gyermeklapok legér-

tékesebb gyermekfolyóiratai biztosítanak
közlési lehetõséget. Így van ez évek óta.
(Lásd Fodor Sándor Csipikéje vagy a kor-
társak közül Zágoni Balázs Barni könyve,
melyekkel az erdélyi gyermekolvasók
már a megjelenésük elõtt megismerked-
hettek a fent említett lapok folytatásos
közlése révén.) Említésre méltóak hason-
lóképpen a Korunk és a Helikon, a Látó és
a Székelyföld folyóiratok, melyek az erdé-
lyi irodalmi élet fórumait képezik, és fel-
karolják a gyermekirodalom ügyét is. A
gyermekirodalom helyzete szempontjá-
ból fontos tény, hogy ezek a folyóiratok a
gyermekirodalmi kánon alakításának is
fontos fórumai. Nem elhanyagolandó
szempont az sem, hogy a romániai tanító-
és óvóképzõkön kívül csak itt, a kolozs-
vári bölcsészkaron tanulnak a hallgatók
gyermekirodalmat. 

A legnépszerûbb sorozatok és legna-
gyobb minõséget képviselõ gyermek-
könyvek kiadói Erdélyben a Koinónia, 
a Mentor és a Pallas-Akadémia kiadók,
amelyek évente több szép kivitelezé-
sû, igényes, tartalmas gyermekkönyvvel
ajándékozzák meg a magyar gyermek-
olvasókat. 

Összegzésképpen elmondható, hogy
a kortárs erdélyi gyermekirodalom akar-
va-akaratlan még õriz valamit az „egység
és különbözõség”, illetve „hagyomány és
újítás” irodalomtörténeti, irodalomkriti-
kai közhelyszerû, dogmatikus irányelvek-
bõl. Az egység fogalmán azt a globalizá-
ciós folyamatnak köszönhetõ témaván-
dorlást és stílusváltást értem, mely a kor-
társ erdélyi gyermeklírában is tetten 
érhetõ, ezáltal integrálódik az egységes
magyar gyermekirodalomba, illetve a vi-
lágirodalmi körforgásba. Természetesen
vannak különbségek a hazai és a magyar-
országi gyermekirodalmi kánonok között
mind a fejlõdési tendenciákban, mind a
trendekben, tehát a különbözõség kérdé-
se részemrõl pozitív értelemben értendõ:
olyan gyermekirodalmi alkotásokra gon-
dolok, melyekben az erdélyi kulturális
örökség, kulturális közeg, elsõsorban az
erdélyi táj elemei, de a székely nyelv-
használat is tetten érhetõ. 
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A folytonosság fõleg a hagyományos
értékekhez való ragaszkodásban, a mûfaj-
és stíluskövetésben mutatható ki a kor-
társ erdélyi magyar gyermekirodalom-
ban. Tanulmányomban ugyanakkor érin-

tettem azokat az alkotásokat, próbálkozá-
sokat is, melyekben az újítás különbözõ
eszközeit lehet fellelni egy alaposabb
elemzés során. 

Makkai Kinga
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