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gyermekirodalomban?: Életrajzi kislexikon
kortárs írókról, költőkről (Szerk.: Fogarassy
Miklós ; közr. az Országos Széchényi
Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani
Központ. — Bp. : OSZK KMK ; Debrecen :
Csokonai Kvk., 1988. —210 p . : ill.

Új művel gyarapodott a hazai Ki
kicsoda... kötetsor: a Székelyné Sipos Klára és
Botosné Koscsó Ilona szerzőpáros arra a
feladatra vállalkozott, hogy elsőként felállítsa
gyermekirodalmunk élő alkotóinak személyi
kataszterét, felmérje és tájékoztatást adjon,
kikből is áll — és milyen —gyermekirodalmi életünk.
Az új kézikönyv, bár közhelynek hangzik hézagpótló mű mind a szakemberek
(könyvtárosok, pedagógusok), mind a gyerekolvasók számára,mert a magyar
gyermekirodalom legteljesebb összefoglalása. Az érdeklődők eddig, ha egy-egy
gyermekkönyv szerzőjére voltak kiváncsiak, a Magyar irodalmi lexikonban
tallózhattak, vagy Hegedűs András Legkedvesebb íróim* című könyvének
Kislexikonét lapozgathatták csupán, s mindkettőt többnyire sikertelenül, hiszen
ezeknek a közel két évtizede lezárt adatsora — ebből a szempontból — már a maga
idejéjen is erősen válogató jellegű volt. Ez a Ki kicsoda... nemcsak gazdagabb, de
frisskeletű megállapításaival az előbbieket is kiegészítve gyarapítja tudásunkat.
Külön érdeme úttörő volta, hiszen előzmények, minta nélküli. A maga
nemében eredeti hazai vállalkozás (de ismereteim szerint külföldi elődei sincsenek):
az életrajzi és az irodalmi lexikon sajátos változata. Többet nyújt egy átlagos ki
kicsodánál azzal, hogy egy-egy szócikkben a perszonáliákon kívül tömören bemutatja
az írók életpályáját, alkotásmódjuk sajátosságait is, de kevesebb az irodalmi
lexikonnál, mert — a kötet címében is megfogalmazott — jellegéből, adódóan csak
személyi címszavakat tartalmaz. Újszerű a fogalmazásmódja is: érdeklődést keltő a
gyerekek számára, ugyanakkor minden mondatában hitelesen, szakszerűen, a
Bp. 1971. Móra K. 345 p.
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műfajhoz illő tárgyilagossággal szól a felnőttekhez. A szerkesztőket dicséri a
tájékozódást rendkívül megkönnyítő, bravúros tördelés: a szócikk s a szokásos
bibliográfiák szellemes szétválasztása.
A kötetet összefoglalóan bemutató mondatok után szóljunk kissé
részletesebben, milyen felvilágosítást nyújt ez az írói kataszter a tájékozódni
kívánóknak.
A lexikon szerkesztői teljességre törekedtek. Felkutattak minden élő szépírót,
aki a gyermekirodalomban alkotott, s akinek legalább egy műve nagyobb
könyvtárakban hozzáférhető. Az 1300 könyveim közel 300 szerzője közül azokról
készült szócikk, akik három vagy annál több művet hoztak létre, s akiknek életrajzi
adataihoz is hozzáfértek a szerzők, így a lexikon a gazdag névsorból 133 személyről
közöl részletes információkat. Köztük természetesen helyet kaptak a határainkon túl
élők portréi is. (Különösen pedagógiai szempontból jelentős ez, mert a gyerekek itt
találkoznak először az egységes magyar irodalom fogalmával.)
A lexikális részt — a szokásos módon — megelőző rövid előszó a szerkesztési
elveket és a könyv használatát magyarázó útmutató.
A szócikkek felépítése logikus, következetes és arányos. A szerkesztők nem
sorokkal mérik az írók rangját, nagyságát, szigorú igazságszeretettel megközelítően
azonos terjedelemben mutatják be őket. Az ismertetések jól sikerült, élő portrék.
Tömörek, de nem adatszerűek, a gyerekek számára élvezetes megfogalmazásban
emberközelbe hozzák az írót. A leírás külön erénye, hogy alig tartalmaz évszámokat,
a rövidítéseket pedig teljesen mellőzi. Ezzel a gyerekeknek hihetetlenül
megkönnyítik a használhatóságot.
A családi környezetet is bemutató életrajzot az irodalmi pályafutás (az első mű
az első siker, legkedvesebb műfajai, élményvilága, írói stílusának értékei stb.)
ismertetése követi,majd gyermekírói munkásságuk legjellemzőbb sajátosságait,
népszerűségük titkait összegzik a szerzők néhány mondatban. Szólnak a
megfilmesített alkotásokról, a művek fordításairól és tájékoztatnak az irodalmi
munkásságért kapott díjakról is.
Az ismertetések mindenkor tárgyszerűek, nem az életművek esztétikai-kritikai
értékelései. Ez a tapintat a gyerekközönségnek szól: kedvenc írójuk művei olvasta
után emberi képmásukkal is megismerkedhetnek. Az író és olvasója közötti
kapcsolatot csak szorosabbra fonják az írók — a lexikon számára megfogalmazott —
gyerekeknek szóló vallomásos üzenetei és fényképei. A mélyebb megismerésre,
továbbolvasásra ösztönöz a címszót lezáró művek jegyzéke. Sajnálatos, hogy ez nem
teljes. A szerzők az utóbbi két1évtizedben kiadott gyermekkönyvek közül azokat
szerepeltetik itt, ’amelyek a könyvtárak többségében jelenleg is hozzáférhetők." A
válogatás meglehetősen szubjektív, hiszen a felsorolt könyvek közül igen sok nincs
meg az iskolai vagy a kisebb községi könyvtárakban, a nagyobb gyermekkönyvtárak
anyaga pedig a felsoroltaknál gazdagabb válogatást nyújt. Jobb tájékoztatást adott
volna a teljes gyermekkönyvjegyzék.
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Az olvasót nevelő, a gyerekek irodalmi értéktudatát alakító felnőttek segítője a
szerzőről és műveiről írt cikkek, tanulmányok — jól válogatott — bibliográfiája.
(Ennek is megadatik — a szerkesztőktől független tanulsága: az irodalomkrtika
mostohaságát jól példázza, hogy hat szerzőről több kötetük után sem jelent meg
egyetlen írás sem.)
A Függelék első része azokat az írókat (és műveiket) tartalmazza, akik a
lexikonba nem kerültek be. A második rész a kötetben szereplő könyvek címeinek
betűrendes mutatója. A gyerekek számára különösen ez a jól használható.
Köztudott, hogy gyakran csak az olvasmányok címeit jegyzik meg és kevésbé a
szerzőket. Ennek a fejezetnek a segítségével emlékezetüket felfrissíthetik, s a
lexikonban visszakereshetik kedvenc könyvük íróját.
A lexikon fő jellemzője a pontosság, adatainak megbízhatósága. Aránylag
kevés a sajtóhiba, a tények elírása, de akad ilyen is. Dániel Anna és Károlyi Amy
nem tanulhatott az Eötvös Lóránd Tudományegyetem bölcsészkarán, születési
évükből ítélve Pázmány Péter nevét viselte akkor az egyetem. Földes Péter édesapja
itt Ferenc, Hegedűs Andrásnál és a Magyar irodalmi lexikonban is Imre, ha ott
tévesek az adatsorok — éppen a gyerekhasználók miatt — érdemes lett volna utalni
erre.
Megzavarja a gyerekeket, ha azt olvassák, hogy Bállá László Ungváron tanult,
majd az uzshorodi Kárpáti kiadó lektora lett; Szalai Borbála Uzshorodban született,
Szepesi Attila viszont Ungváron.
A szócikkekben — következetesen — olvashatunk arról, ha az ismertetett
írónak házastársa, testvére stb. szintén író, ezért feltűnő, hogy megfeledkeztek arról:
Dániel Anna édesanyja Dánielné Lengyel Laura (jelentős ifjúsági író), és Petrolay
Margitnak nem csupán szerzőtársa, de a férje is volt Trencsényi Waldapfel Imre.
A szerkesztők az adatok forrásait nem jelölték, feltehetően azonban ez a
frissebb lexikon korrigálja az előzők tévedéseit. Például: Lázár Ervin a Magyar
irodalmi lexikon szerint Budapesten született, e mostani kiadvány AlsóRácegrespusztát jelöli szülőhelyének; Nagy Katalin Hegedűs András Kislexikonában
ugyancsak budapesti születésű, itt Zentát nevezik meg; Mészöly Miklósról is javítják
a szerzők a Magyar irodalmi lexikon téves adatát: Pécs egyetemét jelölve (Budapest
helyett) doktorálása színhelyéül.
Az egyes címszavak végén az íróknak adományozott kitüntetéseket is —
pontosan — olvashatják a gyerekek, de közülük csak egy (IBBY-jutalom)
"feloldására" vállalkozik az előszó. Igaz, jó gyermekkönyvtári játék ezek
megkeresése, de van amit csak hosszas kutatással "értelmezhetünk” (Andersen-díj,
Füst Milán-jutalom stb.), érdemes — és tanulságos — lett volna a függelékben ezeket
rendre ismertetni.
,
A Ki kicsoda... könyvészeti értékelése után — éppen, mert gyerekeknek készült
— pedagógiai jelentőségéről is szólnunk kell. Arról, hogy a gyors tájékozódást segítő,
az információt közvetítő funkcióján kívül mi mindent nyújt még a gyerekeknek,
könyvtárosoknak és a pedagógusoknak is.
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Az általános iskolások a gyerek-kézikönyvek egy új típusát vehetik kézbe.
Mérei Ferenc és Binét Ágnes értelmező szótárt* szerkesztett számukra, melynek
használatával megértik, mikor és miben segít nekik — hogyan kell kezelni — az
egynyelvű szótárt. A Ki kicsoda a mai magyar gyermekirodalomban ugyanezt a
pedagógiai szerepet töltheti be: segítségével könnyedén megtanulható (és
megtanítható) e lexikon. A könyvhasználati órákon többé nem okozhat gondot egy
lexikon szerkesztési elveit magyarázni (jól segít ebben ez az előszó), a szócikkek
felépítését bemutatni, a bibliográfiák helyét és szerepét is könnyű lesz segítségével
megérteni.
Az irodalomórán elmaradhatatlan segédlet lesz. Végre a gyerekek által kedvelt
és olvasott művekkel — és nem csak tőlük távoli "klasszikusokkal” — lehet majd
szemléltetni. A búvárkodásra, továbbjátszásra ösztönöznek például az ilyen
megállapítások: Kiss Benedek versei a néphagyományok szertartásait idézik...
szívesen használja a tájnyelv ízes-zamatos kifejezéseit; Szepesi Attila a növény- és
állatvilág költő-szakértője; Bella István egyik legfontosabb feladatának a magyar
nyelv ápolását tekinti: régi, elfeledett szavakat idéz fel, újakat alkot; Csoóri Sándor a
régi költészet hangján szólal meg; Rákos Sándor versei érdekes rímelésűek, árnyalt
ritmikájúak stb., stb. Már ez is mennyi érdekes, játékos irodalmi-nyelvi feladat tanári
(könyvtárosi) kigondolására és gyermeki megoldására bíztat.
Nagyszerű és tömör az eligazítás az életrajzban. A gyerekek természetes
érdeklődésére, kíváncsiságára felel a rokonszenves fogalmazás: az írók
emberközelbe kerülnek egy-egy mondattal, például: Kiss Benedek AJcasztón, A
Kiskunságban született, mintegy tíz kilométernyire Petőfi szülőházától; Gyurcsik
Rozália Dávid napon született "apró termetét és harcos természetét ez is
befolyásolta"; Pákolitz István csak úgy gondolhatott továbbtanulásra, ha fölcsapott
"bögrésdiáknak", és édesapja harangozó volt, ő maga is sokat harangozott,
ritmusérzékének kifejlődését is ennek tulajdonítja; Tatay Sándor ifjú korában gyalog
bejárta Európa érdekesebb országait; Mándy Iván pedig mindig roppant unalmasnak
tartotta az iskolát, stb. stb.
S
a gyermekkor. Hány író vallja ebben a kötetben, hogy olvasóinak a maga
gyermekkori élményeit dolgozza fel, s hány írót ihletett meg saját gyermeke, és
hányán kezdték gyermekírói pályafutásukat azzal, hogy gyerekeiknek meséltek vagy
a tőlük hallott, velük megesett kalandokat dolgozták fel... Mind mind olyan
mozzanat, amely a tankönyvi írót a gyermek számára érdekes, figyelemreméltó
emberré formálja.
Érdemes kutatni azt is, mert feleletet ad erre a könyv: hány felől és milyen
kitérőkkel visz az út az irodalomba?
S nem csupán a családi, de a földrajzi hovatartozás is felfedezni való: az
életrajzi adatok alapján minden megye megtalálhatja a maga helyi gyerekíróját,

* Ablak-Zsiráf. Bp. 1971. Móra K. 159 p.
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akinek sorsára különösen figyelhet. — Mindezek a lexikon nélkülözhetetlenségét és
sokoldalú felhasználhatóságát példázzák.
Dicséret illeti a kötet illusztrációit, humorosak, kedvesek a szócikkeket záró
figurák (Katulic László munkái), és kézbevételre ösztönöz a hangulatos, színes
borító. (Kár, hogy az írók arcképein kívül műveikről nem találnak fotókat a
gyerekek).
Az új gyermeklexikon a szépírókat tartalmazza csupán, s csak részben szól — a
hazai gyermekkönyvkiadás egyik erősségéről — az ismeretközlő művekről,
pontosabban szerzőikről. A kötet erényei kedvünket — és türelmetlenségünket is —
felébresztették: várjuk a folytatást a kiadóktól. A kiadóktól: az OSZK
Könyvtártudományi és Módszertani Központjától és a debreceni Csokonai Kiadótól,
akiknek e példátlan gyors vállalkozás, e dióhéjnyi magyar gyermekirodalom
köszönhető.
Pápayné Kemenczey Judit

