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„Majd megbeszéljük
Szekszárdon”*

„Jaj annak, aki nem mer képzelõdni,
mert megvakul.”

(Kondor Béla)

A Gyermek- és Ifjúsági Irók 18. Szekszárdi Ta-
nácskozása alkalmából ezúttal is szívesen érkez-
tek városunkba neves mûvészek, szakemberek, s
hasznos megfontolásokat eredményezõ kétnapos
eszmecseréjük után tettre készen, jó érzéssel tá-
voztak tõlünk. Az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár, amely 1971 óta házigazdaként is a fiatalság
igényes irodalmi és nyelvi fejlõdésének elkötele-
zettje, ezúttal  A mû és fordítója címû témát aján-
lotta  az ifjúság számára felelõsen alkotóknak.

„A beszélgetés fény” – idézte Goethét meleg
hangú visszatekintésében a házigazda, Elekes

Eduárdné –, amelynek felragyogtatásáért szüle-
tett harmincöt éve Örsi Ferenc és Tatay Sándor

kezdeményezéseként a szekszárdi tanácskozások
(ma már e néven intézményesült) sora, alkalmat
adván elmélyült beszélgetésekre, aktuális témák
megvitatására, a gyermekirodalom háza szerepé-
nek betöltésére, mint sok más országban, ahol az
ifjúsági irodalom kutatásáról, dokumentálásáról
gondoskodnak. Az elmentek elõtti fõhajtás és a
téma okfejtése után Komáromi Gabriella iroda-
lomtörténész, a hazai gyermekirodalom kutatásá-
nak nagyasszonya Világra nyíló ablak címmel a
kortárs gyermek világirodalomról, a felértékelõ-
dött gyermekkultúráról szólt, amelynek – tetszik,
nem tetszik – csodáját Harry Potter adta, hiszen
eme kultúra szinte legreménytelenebbnek tartott
korosztálya olvasni kezdett. A nagy könyv 100-
as listájának egyötöde is gyerekkönyv. Lehet
ugyan kajánul arra gondolni, hogy az emberek
utolsó könyvélménye gyerekkori, de lehet, hogy
meghatározóbbak ezek az emlékek, mint gondol-
tuk volna, s hûségesen kísérnek bennünket. Harry
Potter kötetei mellett a kedvencek között szerepel
még a kortárs lefordított kötetek között Meg

Cabottól A neveletlen hercegnõ is, a gyereklektür,
a lányregény, amely egy másik világjelenség révén
siker. S hogy milyen mûveket preferál a kortárs
gyerekirodalom? Hihetetlenül felértékelõdött a dol-
gok szórakoztató volta… A kellemesség, a színes-
ség szférája iránti vágy, amely mindig is létezett, de
most erõsebben. Ma, amikor a világ tele van érde-
kes és figyelemre méltó gyermekkönyvekkel, akkor
ablakot nyitunk így is, a fordítás útján, kiváltképp,
ha annak akadálya sincs. Tény, hogy több száz
gyermekkönyv érkezett meg a nagyvilágból. De
azért próbáljunk meg ösvényt vágni közöttük.

Zsélyi Ferenc mûfordító, aki a Cin-cin lovag
legendája magyarra ültetésével egy csapásra híres
lett, az angolszász fiatalok olvasáskultúrájáról és
fordítási élményeirõl számolt be mondván, hogy
a brit iskolákban jóval kevesebb oldalt, de annál
intenzívebben olvasnak. Minden szót megrágnak,
és több oldalról közelítik meg az élményt, ame-
lyet papírra is vetnek. Számukra az olvasás és az
írás – a saját szöveg és a másik – következetesen
megfelel egymásnak. Mintha saját élményük tük-
rözné vissza azt, ami átszûrõdik az író személyes-
ségébõl. Fordítani is úgy érdemes, hogy közben
az ember „magára ölti” a szöveget, egyszerre
angol és magyar olvasó. Rengeteg szót nem lehet
úgy lefordítani, hogy az ugyanazt a reakciót vált-
sa ki a magyar gyerekbõl, mint az angolból. A
fordító kénytelen-kelletlen a saját személyiségén
keresztül közvetít nyelvek és kultúrák között. Igen,
Cin-cin lovag is én vagyok, mondja a fordító. Az
angol nyelvû regényeket angol gyerekeknek ír-
ják, de eleve nem csak angolul olvasóknak szer-
kesztik. Magyarra fordítják a cselekményt, a ka-
raktert és a karakterek viszonyát. A diskurzust,
ami az ízét adja mindennek, nem lehet lefordíta-
ni, de megpróbálható a mai magyar valóságban
élõ magyar nyelv összetevõibõl szimulálni.

Boldizsár Ildikó mesekutató, író, a Magvetõ
fõszerkesztõje – betegsége miatt levélben – örö-
mét osztotta meg a jelenlevõkkel: lesz végre nap-
ja a népmeséknek! Benedek Elek születésnapján,
szeptember 30-án. A Magyar Olvasástársaság
ezért kéréssel fordul mindenkihez, akinek fontos
a mesékben lévõ bölcsesség továbbadása, hogy
csatlakozzon a kezdeményezéshez. Kérik az óvó-* Tatay Sándortól
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nõket, könyvtárosokat, pedagógusokat, szakem-
bereket, a mesét kedvelõ gyerekeket és felnõtte-
ket, hogy ezen a napon megkülönböztetett tiszte-
lettel forduljanak mind a magyar, mind más né-
pek meséi felé. Elevenítsék fel a mesemondás õsi
mûvészetét, emlékezzenek meg mesemondóink-
ról és gyûjtõinkrõl. Ezen a napon minden gyerek
tegyen egy mesét „tarisznyájába” okulásul, vigasz-
talásul, vagy egyszerûen csak örömforrásként. Ne
hagyjuk veszendõbe menni azt, ami évszázadokon
keresztül élni segítette az embereket.

Tótfalusi István író, szerkesztõ a tanácskozás-
ra összeállított tanulmányában megállapította,
hogy az utóbbi tizenöt évben roppant mértékben
megnövekedett az angolból fordított mûvek aránya,
a mi területünkön talán még inkább, mint másutt.
Ezekhez jönnek az akciófilmek, szappanoperák,
amelyeket sajnálatos módon a gyerekek többsége is
végignéz és hallgat, nem nehéz tehát belátni, hogy
az angolból fordítók munkájának minõsége félel-
metes mértékben befolyásolja ifjúságunk nyelvi fej-
lõdését, ezért roppant nagy a felelõsségük a kiadók-
nak, amelyek olykor sajnálják a pénzt az igazán jó
minõségû fordításokra. Tótfalusi István eszmefutta-
tásában, amely hamarosan megjelenik, részletesen
végigvette az angol fordítói gyakorlatban vészesen
elterjedt magyartalanságokat.

Szávai Ilona szerkesztõt, mûfordítót, aki izgal-
masan benne él a nyelvi forgatagban, legjobban
az empatikusság, az alázat jellemzi: „jó érezni a
nyelvet, elcsobogni benne, több fordítást össze-
vetni”, s megtalálni a hangulatot.

Gombos Péter gyermekirodalom-kutató, a
gyermekversek beás nyelvû fordítója érzéklete-
sen beszélt egy hiánypótló antológia közeljövõ-
ben való megjelenésérõl.

Sándor Csilla, a Csodaceruza fõszerkesztõje
bemutatta lapját, amely eddigi számaiban nagyjá-
ból kétszáz könyvrõl tájékoztatott. Egyes megje-
lenésekkor tíz-tizenkét könyvrõl ad hírt a kortárs
gyermekirodalomból, elemzõ kritikától a pár so-
ros bemutatóig. A külföldi –  francia, olasz, né-
met és skandináv – irodalommal foglalkozó te-
matikus számaikról is szólt, amelyek arra hivatot-
tak, hogy  iránytût adjanak az igényes olvasáshoz
szülõknek, gyerekeknek.

Nagy Attila olvasáskutató 790 budai középis-
kolás fiatal körében végzett, legújabb vizsgálódá-
sainak eredményét ismertette. Elõször a legutóbb
olvasott könyvek fontossági sorrendjérõl kérdez-
te a középiskolásokat. Az elsõ helyen A kõszívû

ember fiai végzett, aztán a középmezõnyben
Harry Potter, majd a Gyûrûk ura. A következõ
kérdés az elõzõ hat hónapban olvasott könyvekre
vonatkozott, ahol is az elõbbi lista némileg mó-
dosult: vezet A kõszívû, majd a harmadik helyen
a Harry Potter, utána az Egri csillagok, a Szent
Péter esernyõje, Az aranyember, A pál utcai fiúk.
Többnyire kötelezõk. Arra a kérdésre, hogy mely
könyveket õrzik lelkükben, illetve mit olvasná-
nak újra, radikális választ adtak: az abszolút elsõ
Harry Potter. Kétszer annyi szavazatot kapott, mint
A Pál utcai fiúk. Megállapítható még, hogy a
lányok többet olvasnak, a fiúk konzervatívabbak.
Angolból fordított irodalmat falnak, ezek maradnak
meg élményszerûen, azaz a jövõnk, értékrendünk,
gondolkodásmódunk egésze nagyon határozottan
összekapcsolódott az angolszász kultúrával. Vagy
hívjuk egységesülésnek a folyamatot? A magyar írók
közül Fekete István maradt meg megõrzöttnek.
Nagyon fontos az egyéb közös történeteink megis-
merése, mert ezek jelentik a család, a baráti kör, a
közösség, a regionális és a nemzeti összetartozás
tudatához a legerõsebb kapcsot.

A hozzászólásokból kiderült, hogy az alko-
tóknak kiváló partnereik a gyakorlatban a könyv-
tárosok, õk próbálják megismertetni a fõiskolai
képzésbõl számukra is fájón hiányzó gyermek-
irodalom  történetét, elméletét, alapmûveit. S hogy
az olvasás megújuló mûhelye lehet a könyvtár,
az egyértelmûen kiderült Budavári Klára

gyermekkönyvtáros, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Gyermekkönyvtári Szekciójának ve-
zetõje és Bábi Csaba bácstopolyai könyvtáros
mondandójából.

Kalász Márton költõ, író, mûfordító, a Ma-
gyar Irószövetség elnöke arra buzdítaná az író-
kat, hogy gakrabban jelenjenek meg az írószö-
vetségi, a szekszárdihoz hasonló alkalmakon…
Többek között kifejtette: ha azokat az írókat,
költõket, akik a gyermekeknek, ifjaknak írnak,
nem tudjuk megbecsülni, akkor letehetjük a lan-
tot, mert itt nemcsak szellemi létünk, anyanyel-
vünk kérdéseirõl van szó, hanem – mivel a nyelv-
tanulás, a nyelv megõrzése a gyerekek érdeklõ-
désével együtt a gyermekkorban kezdõdik – a
felelõsségrõl is. Minden szellemi feszültség elle-
nére bebizonyosodott, hogy az írószövetség érvé-
nyességét senki nem tudta kétségbe vonni. A
könyvkiadók, szellemi mûhelyek képesek élni.

Rigó Béla író, költõ, a Kincskeresõ fõszerkesz-
tõje szerint a gyermekirodalomban is az érték a
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legfontosabb, de a gyors változásokhoz nem tud
mindenki alkalmazkodni. Remek elõadóként is
bemutatkozva érzékeltette a próza- és a versfordí-
tás lényegét és különbözõségét, ez utóbbiban
hangsúlyozva a szöveg zenéjét, dallamát.

Bejelentette a Gyermek- és Ifjúsági Irók 18.
Szekszárdi Tanácskozása résztvevõinek ajánlását
a Magyar Irószövetség Gyermek- és Ifjúsági Szak-
osztályának újbóli megalakítására, s a szekszárdi
tanácskozások folytatására.

Németh Judit

Levél
Sonnevend Mártának

Kedves Márta!
Nagyon nehéz megtalálni azokat a szavakat, ame-

lyek pontosan kifejezhetnék az érzéseinket most, ami-
kor elbúcsúzunk tõled, és nagyon nehéz megtalálni
azokat a szavakat, amelyekben elbújva, felvillanva,
megint eltûnve, talán bújócskázva ránkhagyod magad.

De állhatunk-e itt némán, fejünket lehajtva, szótla-
nul, és hagyhatjuk-e, hogy ebben a könyörtelenül zu-
hogó fényben, ebben a szûntelen zúgó levegõégben,
ebben a keményen dobogó földben a szemünk elõtt
vesszen nyoma a Tisza-táj szerelmesének, a vend-föld
kedvesének?

Cinkosokként, tettestársakként hallgathatunk-e itt?
Hogy Nyíregyháza, Debrecen és Budapest volt a

hely, ahol felnõttél szeretetben, nevelkedtél egyszerû-
ségben és munkát vállaltál felelõsségben, hogy az
Országos Széchényi Könyvtárban, munkahelyünkön
magadra leltél, társat és társakat nyertél, és persze
örömöt, szenvedést és ígéretet mindarra, amit ígérni
lehet –  a kiteljesülésre.

Elhallgathatjuk-e, hogy harmincöt hûséges év után
egy hétköznap éppen innen, ebbõl a könyvtárból in-
dultál haza, amikor rádtört a kikerülhetetlen?

És micsoda évek! Kezdetben a folyóiratok és a régi
nyomtatványok, komoly, féltõ és mintaadó munkatár-
sak, közben a szeretett család, a gyerekek, Moszkva,
majd hazatérve megint a könyvtár, a gyarapítás, és az
öröm, minden könyvtáros igazi álma, a tájékoztató
munka.

Mindig és minden a könyvtár közelében, a könyv
közelében.

Benne az emlékezetben, benne az írásbeliségben.
Ismerünk talán, Márta, kinek finom ízlése van, válasz-
tékos az irodalomban, és otthonos a múltnak titkai-
ban, ki játszik is – homo ludens – a szakmában, a
köznapokban. De hát ezt hoztad hazulról, ezt erõsítette
meg benned minden iskolád, régi és új, és a könyvtár
türelmes gyakorlata: ezt a könyves humanizmust, ahogy
kedvelt Itáliád földjén megfogalmazták hívõ és hitetlen
istenkeresõk.

Kilencvenkettõben, ahogy az elsõ napokat a könyv-
tárban töltöttem, messzirõl jött, rákérdeztél, tetszik-e a

feldúlt jegyzetek rendezése, hát persze, hogy gondjaim
voltak, láttad, és segítettél.

És késõbb, felelõsökként, persze vitatkoztunk, mond-
tuk eleget, hogy az újak miért nem ismerik meg a
házat a raktártól az olvasóteremig, az érkeztetéstõl a
szolgálatig, hogy lássák, hogy tudják, minek a tetején
ülnek, mirõl beszélnek, mire számíthatnak. Hogy hagy-
juk õket, hogy idõ kell nekik, hogy a sajátjukká váljon
a ház, mert nemcsak azt kell átélni, hogy a nemzeti
könyvtárban dolgozunk, hanem hogy ez felelõsség és
munka. Mert csak a jól ismert hagyomány tart meg,
csak az átélt hagyomány erõsít meg, belakható vilá-
got, dolgozható munkahelyet ez teremt, magához ma-
gadból kiemelve magává ez alakít.

S utóbb is, milyen fontos, hogy kimondassék, a
könyvtárosság sem lehet puszta technika, meg munka-
szervezés. Hiszen a technikafüggõ, gépesített informá-
cióüzletnek semmi köze már mihozzánk. Ki veszi észre,
hogy egy megtalált verssorban egy egész világegyetem,
egy egész délután sûrûsödik össze? Hová hajtja fejét a
hangya?

Olyan könyvtáros lettél, tanárnõ, akirõl tudjuk, hogy
bátran olvas, és alaposan ismeri tárgyát, és aki úgy ad
útmutatást, hogy a kérdezõt elvezeti a válaszig, de
ráhagyja a ráismerés megnyitó örömét. Nem tolakszik,
legfeljebb egy kis kacska virágot rajzol a kérõcédula
szélére. Megünneplésként.

Hirtelen nem is tudnám megmondani, hogy a kér-
dés tárgyának tisztelete vagy a kérdezõ iránti elkötele-
zettség fontosabb-e neked.

Hibiszkusz és gránátalma hajtott a szobádban.
A külsõ-formális elismerés, tudjuk, mindig késik.

De tudod te is, hogy a hagyomány elõhívja, felmutatja
hagyományozóját. S az leválik akkor minden gáncsról,
holmi politikáról.

Tanítottál. És a fõiskolán a tanítványok mennyire
ismerték a mindig kihegyezett és színes ceruzákkal ja-
vító tanárnõ pontosságát, az odafigyelés türelmét, és
el is várták utóbb, mert megszokták, hogy „alkotni
vagyunk, nem dicsérni”. Mert megtanulhatták, hogy
„erõsebbek vagyunk gyönge életünknél”.

Múlunk. S te is látod õket, mind, akik egyre mennek.
Tibor és Géza, Mátyás és most Laci is elment.
Búcsúzunk tõletek.
Köszönjük, hogy veletek lehettünk.
És íme, az itt egymásra köszönõ könyvtáros és olvasó

barátok tétovasága mintha figyelmeztetés lenne: vajon
figyelünk-e, vigyázunk-e egymásra, vajon tudunk-e iga-
zán és hittel odafordulni egymáshoz, meghallgatjuk-e
a másikat, ha egyszer tudjuk, hogy csak ez tart meg,
ha egyszer tudván tudjuk, hogy csak ez lendíti, ez
élteti tovább közös vállalásunkat, a könyves huma-
nizmust?

Látod, nagyon nehéz megtalálni azokat a szavakat,
amelyek pontosan kifejezhetnék a mi érzéseinket most,
amikor elbúcsúzunk tõled, és nagyon nehéz megtalálni
azokat a szavakat, amelyekben elbújva, felvillanva, talán
megint eltûnve, bújócskázva ránkhagyod magad.

Menj békével…
Menj békével.
Maradj velünk.

Tüske László


