
KORUNK-DÉLELŐTTÖK 

A N a p s u g á r negyedszázada 

Januárban ünnepelte megjelenésének negyedszázados évfordulóját a Nap-
sugár. 1957-ben indult, a Korunk új folyamával egyidős gyermeklapunk — az 
1980-tól kezdve kiadott, ugyanazon munkaközösség szerkesztette óvodások lap-
jával együtt — nemzetiségi kultúránknak azt az „előszobáját" jelenti, amelyen 
át egyre több nemzedék érkezik a „belsőbb termekbe", többek között folyóira-
tunk olvasótáborába. 

Ezt a tényt tartottuk szem előtt, amikor ez év január 29-én ünnepi szimpozionon emlékeztünk meg a Napsugár évfordulójáról, s ugyanezt a tényt hang-
súlyozta a maga összetett jelentésességében a bevezetőt mondó, a lapot és 
munkatársait köszöntő Gáll Ernő. E számunkban a szimpozionon elhangzott fel-
szólalások közül a Napsugár és általában gyermekirodalmunk előzményeit tárgyaló 
előadást, valamint a gyermeklap vers- és széppróza-anyagának s grafikájának 
elemzéseit közöljük; ezeket követik majd későbbi számainkban más előadások 
és hozzászólások. 

KORUNK 

Székely Erzsébet • A Napsugár elődei 

Az immár negyedszázados Napsugár születésének idején az újdonság fé-
nyével ragyogott fel irodalmunkban, pedig nem kezdet volt, hanem folytatás. Csak 
tartalmát-feladatkörét, az alapítók elvárásait tekintve volt új, lényegében szer-
vesen épült be a hazai magyar irodalom nagybecsű hagyományai, a magyar 
nyelvű gyermeklapok sorába. 

Mai értelemben vett önálló gyermekirodalomról csak az Európa-szerte meg-
indult pedagógiai reformmozgalmak korától, a XVIII. század közepe tájától fogva 
beszélhetünk. A felvilágosodás korában fedezik fel a könyv nevelőértékét (fő-
ként a filantropista pedagógusok, majd később Rousseau hatására); addig csak 
a tankönyvek címzettje volt a gyermek. A gyermekkönyv elterjedését követi a 
gyermeklap megjelenése, nem véletlen jelenségként, hanem az irodalmi élet fej-
lődésének sajátosságaként: az időszaki sajtó kialakulásának a kora ez a legtöbb 
európai államban. 

Erdélyben már a XVIII. század végén találunk olyan kezdeményezést, amelyet 
a gyermeklapkiadás úttörőjének tekinthetünk az egész magyar nyelvterületen: 
az 1794-ben időszakos kiadványként megjelenő Gyermekbarát egy német gyer-
meklap fordítása, illetve az akkori gyakorlat szerint magyarítása. Teljes címe 
így hangzott: „A jelesebb rendeken levő nevendék gyermekek jó móddal 
lehető taníttatásokra való út-mutatás, vagy gyermeknek barátja. Egy héti-írás. 
Melly a lipsiai 1776-béli ki-adás szerént németből magyarra fordittatott." A 
kiadvány szerkesztője Seelmann Károly volt, a kiadás helye Kolozsvár és Nagy-
szeben. A Gyermekbarát természetesen távol állt modern szerkesztésű utódaitól. 
Elsősorban tartalmi, műfaji egyhangúsága szembetűnő. Erkölcsnevelő és szórakoz-
tató írásokat közölt, egy család mindennapi életének keretébe illesztve. A család 
gyermektagjai különböző típusokat képviselnek, ez ad lehetőséget a különböző 
magatartásformák bemutatására és a pedagógiai következtetések levonására. A 
gyermekek életének eseményeit szórakoztató elbeszélések egészítik ki, alkalmat 
nyújtván a gyermekek ismereteinek bővítésére — bár éppen az ismeretközlés a 
leggyengébb oldala a lapnak. Szűk körű világ, a gyermekszoba lakói számára 
készült a Gyermekbarát, de szemléletét megérintette a felvilágosult pedagógia 
szelleme: az erkölcsi beszélgetésekben többször esik szó az emberi egyenlőség esz-
méjéről és a munka hasznáról, szükségességéről. Seelmann Károly tulajdonkép-
pen az eredeti német gyermeklapnak csak fordítója-átdolgozója, aki elég gör-
dülékeny nyelven igyekezett szólni az erdélyi magyar gyermekekhez. Lapja nem 
sokáig állott fenn, de így is értékes bizonyítéka XVIII. század végi irodalmi 
életünk kezdeményező szellemének. 



Az első olyan, magyar gyermekeknek szánt sajtótermék, amely mai érte-
lemben is gyermeklapnak tekinthető (szerkesztésében eredeti, hazai közönség-

nek szánt időszaki kiadvány), szintén a Napsugár szülővárosában, Kolozsvárt jelent 
meg 1843-ban, Magyar Gyermekbarát címmel, Szilágyi Ferenc szerkesztésében. 
Az előző kiadvány megjelenése óta eltelt fél évszázad alatt megszületett a ma-
gyar gyermekirodalom, és élénk küzdelmet vívott létjogosultságáért a németből 
fordított művek áradatával szemben. Hoffmann Ferenc, Schmidt Kristóf és Glantz 
Jakab feudális szellemű, erősen moralizáló, érzelgős történetkéi ura l ták a magyar 
gyermekkönyvpiacot egy olyan korban, amelyben az eredeti magyar gyermek-
költészet a népköltészetből ihletődik, a hazai valóságot tükrözi, s a reformkorra 
jellemző célokat fejezi ki. Ilyen körülmények között fokozott felelősség és je-
lentős szerep hárul t a korszak magyar gyermeklapjaira, amelyek intézménye-
sen próbálták felvenni a harcot a német gyermekirodalom hátérbe szorítása és 
az eredeti magyar gyermekirodalom megerősítése érdekében. A szerkesztőknek 
sok nehézséggel kellett megküzdeniük. Anyagi lehetőségek, kellő számú olvasó-
gárda hiányában csak nehezen tudták felvenni a versenyt a sokkal jobb körül-
mények között működő német gyermeklapokkal és kiadókkal. A későbbi magyar 
gyermeklapok közönsége nagyrészt a városi polgárság gyermekeiből kerül t ki. 
A század derekán azonban még elég csekély számú a magyar a jkú polgárság, s 
alig képes előfizetőket biztosítani a lapoknak. A korlátozott lehetőségek ter-
mészetesen a szerkesztésre is rányomják bélyegüket. A lapok megjelenési for-
m á j a igénytelen, ma jdnem szegényes. A korszak német gyermeklapjai gyönyörű 
kiállításban jelentek meg, Európa-szerte nagy népszerűségnek örvendtek, s a 
magyar nyelvterületen is elterjedtek. Ilyen körülmények között nemcsak úttörő, 
de merész vállalkozás is volt Szilágyi Ferenc kísérlete. Kiadványa, a Magyar 
Gyermekbarát már a szó mai értelmében is megfelel a gyermeklap fogalmának. 
Változatosan szerkesztett, műfa j i sokszínűségre törekvő lap volt. Szilágyi a német 
gyermeklapok gyakorlatából indult ki, a Magyar Gyermekbarát hasábjain is az 
erkölcsnevelő írások ál lanak a központban. Gyakran találunk eredeti közlemé-
nyeket is a lapban, főként a szerkesztő Szilágyi Ferenc tollából. A történelmi 
tárgyú írások nagy száma feltehetően nemcsak a szerkesztő történész voltával 
magyarázható, hanem a reformkorban erőteljesen jelentkező történeti érdeklődés-
sel is, és ú j színt jelent a gyermeklapok szerkesztői gyakorlatában. Sajnos, a 
közvetlen hagyományok s a lapot támogató olvasóközönség hiányában a Magyar 
Gyermekbarát nem tudta hosszabb távon át állni a versenyt a német gyermek-
lapokkal. Ehhez talán az is hozzájárult , hogy Szilágyi Ferenc nem szervezett jó 
munkatársi gárdát a lap köré, s így a biztató kezdet után kiadványának érde-
kessége csökkent. Az 1844-es — utolsó — évfolyam számai Szilágyi Ferenc írásain 
kívül nagyrészt csak fordításokat tar talmaznak. 

Az erdélyi magyar irodalmi élethez kötődő harmadik gyermeklap, a Fiatalság 
Barátja, 1851-ben indult Brassai Sámuel szerkesztésében. Brassai okult Szilágyi 
hibájából, nagy gondot fordított lapja irodalmi színvonalának biztosítására, s ezt 
oly módon próbálta elérni, hogy kora legnevesebb íróit kérte fel közreműködésre. 
Szerkesztői beköszöntőjében büszkén említi munkatársai között a kor ismert gyer-
mekköltőin kívül Arany Jánost, Gyulai Pált, Vas Gerebent, s valóban sikerül 
rangos írógárdát szerveznie a lap köré. A Fiatalság Barátja színvonal szempont-
jából jóval a Magyar Gyermekbarát fölött állt, az első néhány szám megjelenése 
után mégis csődöt mondott anyagilag, s működésének beszüntetésére kényszerült. 
Ennek nem a szerkesztő volt az oka. A Fiatalság Barátja az önkényuralom leg-
nehezebb korszakában alakult , amelyben nemcsak anyagi nehézségekkel és a 
közönség részvétlenségével kellett megküzdenie, hanem a szigorú cenzúrával is. 
Brassai elég sok történelmi anyagot közöl, de nem a nemzeti történelmet érintő 
kérdésekről. Hazai viszonyokra vonatkozó célzást sem találunk lapjában. Közli 
ugyan Petőfi egyik versét, de a cenzúra éberségét csak úgy tud ja kijátszani, hogy 
a vers címét megváltoztatja, és csak nevének kezdőbetűivel jelzi a szerző sze-
mélyét. Feltűnő a lapban — mint elődeiben is — a felekezeti szempont teljes 
hiánya. Brassai a Fiatalság Barátja szerkesztői p rogramjában hangsúlyozza, hogy 
vallási különbség nélkül minden magyar if júhoz kíván szólni. (Ez a jelenség azért 
is érdekes, mer t negyven évvel később, 1891-ben ú j r a felélesztik Brassai Sámuel 
egykori lapját, ugyancsak Fiatalság Barátja rímmel, a már nagyon idős Brassai 
patronátusa alatt — ez a Fiatalság Barátja azonban már az unitárius felekezeti 
nevelést hivatott szolgálni.) Nevelési célkitűzéseiben is elődeinél változatosabb, 
tágabb körű perspektívákicai indult a Fiatalság Barátja. Továbbra is találunk 
erkölcsnemesítő fejtegetéseket, elbeszéléseket a lap mindegyik számában, de az 
ilyen írások egyeduralma megszűnt, sőt mennyiségi szempontból hát térbe is szorul-
tak a többi rovat mellett. Megjelenik a lapban az ismeretközlés, ami a német 



gyermeklapok; hatásán kívül az angolokét is jelzi. A történelmi írások mellett 
Brassai néprajzi , természetrajzi, technikai tárgyú cikkeket is közöl — például 
hosszabb ismertetésben emlékezik meg az 1851-es londoni világkiállításról. A tu-
domány és technika vívmányainak lelkes csodálata és népszerűsítése megfelelt 
a korszak nevelési elvárásainak. Brassai azonban vigyázott arra, hogy lapjában 
az ismeretközlő és a szépirodalmi rész egyensúlyban maradjon. 

A német fordításirodalmat lényegében csak a század vége felé sikerült ki-
szorítania Pósa Lajosnak, 1889-ben megindított, Az Én Újságom című lapjával 
— az egyik legnépszerűbb magyar gyermeklappal, amely végleg meghódította 
a kis olvasókat, és több mint 50 évig állt fenn. Pósa Lajosnak a lap szerkesz-
tésében az első két évben szerkesztőtársa a f iatal Benedek Elek, a modern gyer-
mek- és ifjúsági irodalom megújítója, aki azt vallotta, hogy „a gyermekkönyv, 
az if júsági könyv legnehezebb műfa j a az irodalmi műveknek". Alakja, példa-
mutató emberi magatartása, a magyar gyermekirodalom érdekében vívott közéleti 
harcai, magas esztétikai és etikai elveken alapuló irodalmi munkássága ma már 
legendássá vált. Ő szerkesztette a Cimborát, a Napsugár közvetlen eszmei elődjét is 
1922-től haláláig, 1929-ig. 

Benedek Elek életét végigkíséri a gyermeklapok gondja. Nemcsak Az Én 
Újságomnál tevékenykedett; alapításától kezdve főmunkatársa, ma jd 1916-tól szer-
kesztője volt a Jó Pa j tásnak is. Meggyőződése volt, hogy mint a felnőttek iro-
dalmi életét, a gyermekekét is a lapok teremtik meg, s olyan gyermeklapot kell 
kialakítani, amely egész írógárdát állít az ügy szolgálatába. Ezért amikor 1922-
ben Szentimrei Jenő felkérte az általa alapított Cimbora szerkesztésére, sa já t 
szavai szerint „if júi lelkesedéssel" vállalta a megbízást. A Cimbora a két világ-
háború közötti időszak legpozitívabb gyermeklapja, amely az egyetemes humaniz-
mus alapján állva a népek közötti megértés szellemét sugározta. Igyekezett más 
népek irodalmát is megismertetni kis olvasóival, elsősorban a román irodalom 
bemutatására törekedett; a román nyelv tanulására buzdította a gyermekeket, de 
ugyanakkor az anyanyelv tökéletes szóbeli-írásbeli elsaját í tására s az anya-
nyelvi kul túra megbecsülésére is nevelt. Benedek Elek a Cimborát egyedül szer-
kesztette Kisbaconban, szülőfalujában, mégis sikerült erkölcsi tekintélyével, ki-
tűnő szervezőerejével az erdélyi irodalom legjobbjait is közreműködésre bírnia. 
A népes írógárdában ott ta lá l juk Balázs Béla, Balázs Ferenc, Berde Mária, Csűrös 
Emília, Dóczyné Berde Amál, Dsida Jenő, Lengyel Miklós, Ligeti Ernő, Molter 
Károly, Sipos Domokos, Sárközi György, Szentimrei Jenő, Szondy György, Ta-
mási Áron, Tompa László nevét. Tartalmi szempontból a Cimbora korszerű, 
változatos, arányosan beosztott rovatokkal rendelkező, a színes irodalmi anya-
got széles körű természettudományi ismeretterjesztéssel és a humán ismeretek 
népszerűsítésével egybeötvöző lap. Benedek Marcell szerint legfontosabb rovata 
volt az Elek nagyapó üzeni — a szerkesztő levelezése. Benedek Elek valósággal 
megreformálta ezt az addig ál talában formálisan vezetett rovatot, újszerű érzelmi 
kapcsolatot létesített a szerkesztő és kis olvasói között, akiknek sorában írókat 
is fedezett fel : Ignácz Rózsát és Marton Lilit. (Az utóbbi később örömmel állí-
totta tollát a Napsugár szolgálatába is.) A nagy tömegben érkező gyermekleve-
lek jól érzékeltetik azt a nagy hatású nevelőmunkát, amelyet Benedek Elek élete 
utolsó napjáig kifejtett . A Cimbora olvasóit 1923-ban ötvenezerre becsülték (bár 
példányszáma jóval kisebb volt), mert valósággal családi lappá fejlődött, s szinte 
legendás népszerűségre tett szert. 

A két világháború közti időszak romániai magyar sa j tó jában más gyermek-
és ifjúsági lapokkal is találkozunk (Jó Barát — 1927, Angyalkert — 1929, Erdélyi 
Magyar Lányok — 1920, Gyerekújság — 1928, Új Cimbora — 1933, Az Én Kicsi-
nyeim — 1938 stb.). Részben kérészéletű vállalkozások voltak, részben egy-egy ne-
vesebb iskolához vagy felekezethez kötött lapok, amelyek már ezért sem szólhattak 
egész gyermekközösségünkhöz. 

A felszabadulás után több mint egy évtizednek kellett eltelnie, míg az ú j 
társadalmi valóság keretei között megérlelődött a helyzet egy magyar nyelvű gyer-
meklap megalapítására. Ezekben az években a Napsugár közvetlen elődje, a Dol-
gozó Nő lapja in külön rovatként megjelenő Kispajtás próbálta pótolni a gyermek-
lapot, s a rendelkezésére álló csekély terjedelemben is ötletesen, változatosan szol-
gálta a gyermekek irodalmi nevelését egy olyan korszakban, amelyben a gyer-
mekirodalom mostohagyermek volt; példa rá, hogy az Ifjúsági Könyvkiadónak egy 
évtized alatt (1948—1958) mindössze 43 eredeti közlésű gyermekkönyvet sikerült 
kiadnia. 

A Napsugár — a Pionírszervezet Országos Tanácsának gyermeklapja — meg-
alakítására vonatkozó dokumentum 1956. szeptember 27-én kelt Kolozsvárott. Ren-
delkezései értelmében az ú j kiadvány havonta jelenik meg 24 lapnyi ter jedelem-



ben (később ez 16 lapra csökkent), 30 000-es példányszámban (ma már ez 55 000-re 
emelkedett), s a lap élére főszerkesztőként Asztalos István került. Személye döntő 
jelentőségű volt a lap irányvonalának kialakulása szempontjából. Példás gyorsa-
sággal és felelősségtudattal szervezte meg a lap munkatárs i gárdájá t olyan neves 
írókból, akik már addig is bebizonyították a gyermekirodalom iránti érdeklődésü-
ket. 1957 j anuár jában jelent meg a lap első száma, címlapján Bene József népi 
ihletésű alkotásával: a fény, a napsugár felé. felröppenő szépséges mesemadárra 
csodálkozó gyermekkel. A munkatársak kiválogatásában a Benedek Elek-i hagyo-
mány érvényesült: a hazai irodalom legkiválóbb képviselői lettek a Napsugár belső 
és külső munkatársai . Ez talán világviszonylatban is egyedülálló jelenség, hiszen 
sehol sem fordult még elő (a Cimbora esetében sem valósult meg ilyen folyama-
tosan), hogy egy gyermeklap munkatársai , nagyobb távlatban a gyermekirodalom 
képviselői ugyanazon nyelvi közösség irodalmának legkiválóbb alkotói legyenek. 

A gyermekirodalommal foglalkozó írók körének bővülése, a Napsugár lapjain 
kínálkozó közlési lehetőség közvetlenül hozzájárult az If júsági Könyvkiadó mun-
ká jának a megjavításához is. (Az 1959. évi tervben szereplő 34 kötetből például 
15 kötet anyaga a Napsugárban jelent meg először; ezek voltak az ún. Napsugár-
könyvek.) Hazai magyar i rodalmunk és gyermekirodalmunk mai összhangja kétség-
kívül a Napsugár szerkesztői tevékenységének köszönhető. Rangos írók egész sora 
fedezte fel, hogy van mondanivalója a gyermekek számára, és fejezte ki ezt a 
gyermeki lélekhez közel álló művészi eszközökkel, abban a hitben, hogy az iro-
dalom alapvető szerepet játszik a gyermekek erkölcsi-esztétikai nevelésében. Be-
nedek Elek ha jdani álma vált valóra ezekben az eredményekben, de az ide vezető 
út nem volt könnyű. A Napsugár alapításakor hivatalosan is körvonalazódott iro-
dalmi jellege: az, hogy az irodalom (és a képzőművészet) eszközeivel kell teljesí-
tenie nevelési feladatait . A megvalósítás ú t ja i azonban járat lanok voltak. A polgári 
gyermekirodalom a gyermekek világát a gyermekszoba zárt világára korlátozta, 
a Napsugárnak viszont éppen a társadalmi valóság megismerésére kellett nevelnie 
olvasóit. A szerkesztőségi gárda — élén Asztalos Istvánnal, majd utódjával, Far-
kas Jánossal — éveken át kísérletezett, olvasók, szülők, nevelők véleményét, taná-
csait is meghallgatva, hogy kialakíthassa a legmegfelelőbb tar talmi és szerkezeti 
beosztást. Az útkeresést nehezítette, hogy a lap olvasóközönsége aránylag széles 
korosztályt ölelt fel, a 3 évesektől a 10 évesekig. Ezt a nehézséget kezdetben az 
óvodások 4 oldalának a beiktatásával próbálták áthidalni, de a kérdés csak e 
korosztály külön lapja, A Haza Sólymai megindításával oldódott meg 1980 január-
jában. A Haza Sólymait szintén a Napsugár munkatársi gárdája szerkeszti, nem-
csak a pedagógiai-esztétikai egységet és folytonosságot biztosítva a két lap között, 
hanem lehetőséget nyúj tva az alkotóknak is olyan művészi eszközök keresésére, 
amelyek a felolvasásra szánt irodalmat is közel hozzák a gyermekekhez. 

A Napsugár első évei — éppen a kísérletezés, az útkeresés miatt — buktatókat 
is jeleznek. Az 1960-as évek első felében a csodálatos szépségű mesemadár tova-
szállt a lap berkeiből, ahol távollétében elszaporodtak a tanmesék, az esztétiku-
mot elhanyagoló didaktikus, sematikus írások — egész hazai i rodalmunk akkori 
helyzetének jelenségeként. Az 1960-as évek második felében azonban a lap irodal-
mi értékének mércéje ismét magasra került, s a hatvanas évek végére a Napsugár 
ú j ra magas színvonalú gyermeklappá vált, az olvasóvá nevelés kitűnő eszközévé, 
irodalmunk egyik büszkeségévé. Hozzájárult az iskolai olvasókönyvek minőségi fel-
lendítéséhez, a hazai gyermekirodalmunkkal való szerves kapcsolatának kialakítá-
sához is: a tankönyvekben szereplő számos írás először a Napsugár ban jelent 
meg. Néhány évet élt melléklete, amely színdarabokat, ünnepi műsorokat, témás 
összeállításokat, népi dalos gyermekjátékokat, népitánc-leírásokat tartalmazott , a 
nevelőmunka elsőrangú forrásává vált, az anyanyelvhez kapcsolódó népi kul túra 
megismerését segítette elő. 

A Napsugár jelentőségének fel- és elismerését az a sok kritikai írás, cikk, ta-
nulmány is jelzi, amely a lap tevékenységét elemzi. Egyetlen folyóiratunk fej lő-
dését sem kísérték figyelemmel olyan féltő szeretettel és éber gonddal, mint a 
Napsugárét. Nem véletlenül. A jövő irodalmi életének, olvasóközönsége kialakításá-
nak lehetősége nagymértékben a Napsugártól függ. Egészséges erköícsi-társadalmi 
tudattal, szülőföld- és népszeretettől áthatott , az anyanyelv tiszteletével és tudá-
sával felvértezett, nemzetiségi kul túránk kincseit megbecsülő, megőrző, esztétikai-
lag igényes olvasótábor kialakulását kell elősegítenie. A Napsugár rangos munka-
társi gárdája ezt a szép, de nehéz feladatot az elmúlt negyedszázad alat t hagyo-
mányaihoz ragaszkodva, ú j hagyományokat teremtve, kitartással és hivatástudat-
tal végezte. 



Balla Zsófia • Több ezer versből álló építmény 

Ritka és becses alkalom egy ilyen évforduló, mint a mai. A Napsugár a 
hazai magyar gyermekirodalom egyes számú lapjaként ennek az irodalomnak elő-
hívója-megrendelője és terjesztője. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
legelső számától kezdve olvasója, tehát nevel t je voltam. Mindaz, amit most el-
mondhatok, a Napsugár-élménynek is következménye: a szempontok és meglátá-
sok belsőek, amennyiben a szellemi fejlődés mindenkori kezdeténél a mese, a vers 
is ott áll. 

A versanyag számszerűen a legnagyobb teret foglalja el a 25 évfolyamban: 
3807 verset í r tam össze, a szövegközi verseket, a verses találóskérdéseket és az 
olvasók ír ta műveket is ide számítva. Az elemzésben jelöltem a versek eredetét 
(hazai kortárs, külföldi kortárs és klasszikus alkotások); a műfaj i-funkcionál is meg-
határozásban szépirodalmi céllal íródott, gyermekek írta és nevelő-oktató, illetve 
ideológiai célt szolgáló versek kategóriáit fedezhettem föl. A formai sajátságok 
vizsgálatában elkülöníthető egy hagyományosnak nevezett (a lap sa já t versírási 
hagyományának, szokásának tekinthető) r i tmus- és r ímhasználat : hangsúlyos 8-as, 
4+4-es osztatban, r i tkán 4+3-as vagy még r i tkábban 4+2-es ritmus, illetve fél-
rím, páros rím, r i tkábban ölelkező rím. A második csoportba az időmértékes, a 
pregnáns r i tmikájú, változatos magyaros verselési formák és a szabad versek tar-
toznak. Ezenkívül a főbb versmotívumok előfordulási arányát, a játékosságnak és 
a gyermekvilágban való otthonosságnak a jelenlétét, az epikai-lírai arányt, illetve 
hagyomány és új í tás váltakozó r i tmusát vettem figyelembe. 

A kalokagathia 

A szépre és jóra való nevelés atlaszi terhét a Napsugár nem egyedül hor-
dozta annyi évig. Az óvodai-iskolai oktatás és a családi nevelés (meseolvasás, 
családi történetek, együttlétek) körében kell a maga sajátos fe ladatá t teljesítenie. 
Olvasójának elvárásai ennek ellenére maximálisak. A vers, a mese ekkor teljes 
világélményt jelent, átélést, hasonulást, a felkínált formák és értékek belsővé téte-
lét. Egyszerre alakul a beszéd, a nyelvhasználat, a közléstartalmak (életviteli mód, 
magatartásformák, erkölcsi értékek, ízlésítéletek) beépülése és a gondolkodási sé-
mák (logika, nyelvi szabályok) elsajátítása. 

Az a paradox helyzet áll elő, hogy a kisgyermek én-élményének, ma jd én-
tudatának, személyisége kialakulásának kezdetei egybeesnek a legerőteljesebb tá r -
sadalmi hatással, az egyéniséget alapjaiban alakító kényszerrel (Piaget): ezek a 
tények, a kész jelrendszerek, a nyelv, a gondolkodási műveletek stb. A kényszer 
frusztrációt jelent, amire többnyire engedetlenség, agresszió a válasz. Gyermek-
lélektani kutatások szerint az agressziót az engedelmességre való nevelés kiélezi. 
A felnőtt ember „a valóság túlereje lát tán gyakran lemond saját integritásáról, 
vagy másokat pusztít el". A modern társadalom „normál" egyénei azt az utat 
választják a megfutamodásban, amelyben megszűnnek önmaguk lenni, elfogadják 
a kulturális sémák ál ta l nekik felajánlot t személyiségformát — í r ja Erich Fromm. 
A felnőtt mimikri je gyermekkori beidegződés: „a kritikai gondolkodás elfojtása 
rendszerint korán kezdődik", és e képesség megőrzése „reménytelennek és egyben 
veszélyesnek" tűnik a gyermek számára. 

Az idézett vélekedésekből kiderül, hogy az autokratikus nevelés, amely fel-
tétlen engedelmességre, a felnőtt világ értékeinek krit ikátlan átvételére szólítja föl 
a gyermeket, egyrészt agresszivitáshoz, később cinizmushoz vezet, másrészt ki i r t ja 
az egyéni kezdeményezés, önálló gondolkodás igényét, vágyát és képességét is. 
Ezzel szemben a demokratikus nevelés belátáson alapul; igényli a gyermek részvé-
telét, megértését, őt is bevonja a döntésekbe. Nem kényszerít, hanem megértet. 

Minden társas együttélés a lapja az a decentrált gondolkodás, amely a másik 
egyén szempontjai t figyelembe veszi, lehetővé téve az én ellenőrzését és korrek-
cióját — az a gondolkodás, amelyet a gyermek tizedik életéve után alakít ki. Ala-
kít ki, amennyiben a megelőző kényszerek, ráhatások (család, iskola, irodalom) 
társadalmunk értékorientációjának megfelelően — az autonóm személyiség kiala-
kítására alkalmasak. 

A felnőtt irodalom bevallott célja a gyönyörködtetés (esztétikai cél), a mű 
egyben erkölcsi értékeknek és tudásnak a foglalata, az emberi szabadság és alko-
tás tárgya és az embert fölszabadító transzcendencia is. A gyermekirodalom ezek 
mellett közvetlen ráhatásra is vállalkozik, bizonyos elvek érvényesítésében kifej-
lettebb formákat használ, a társadalom ér tékrendjének átplántálása közben igyek-



szik közönségének igényeihez, értelmi szintjéhez is alkalmazkodni. Nem könnyű 
feladat, mer t egyidőben kell a társadalmi kényszert és a gyermeki szubjektivitást 
képviselnie. A versírónak úgy kell gyermeknek lennie, ahogyan a költői szemlélet 
frissesége mindenkor az, miközben élettapasztalata felnőtti marad. 

A Napsugár 

legjobb évfolyamaiban, legjobb verseiben és legjobb zeneközleményeiben sikerül 
ezt a nehéz helyzetet esztétikailag és erkölcsileg következetesen és hitelesen kép-
viselni. A 25 évfolyam versanyagának mintegy 55 százaléka ilyen. A legjobb ver-
sek és a jó zenedarabok közös jellemzője a gyermek mozgásos-érzékszervi látás-
módjának, a ri tmikusságnak, a játékosságnak, az eredeti képalkotásnak az érvé-
nyesítése. A mondókaszerű versek eljátszhatóak, nyelvfejlesztőek; közösségi tevé-
kenységet sugallóak; a nyelvérzéket élénkítő szó- és képhasználat sikerélményt is 
nyúj t az elmondással; a verses mesék pedig a történetre, a ka landra éhes, a 
főhős győzelméért lelkesedő gyermek odaadó figyelmére számíthatnak. Sajnos, e 
nagy sikerű m ű f a j viszonylag kis számban képviselteti magát a vizsgált anyag-
ban, mintegy 206-ot számoltam meg 3807 vers között. (A szerzőket, magam is a 
Napsugár nevel t je lévén, engedelmükkel sem pozitív, sem negatív példáimban nem 
nevezem meg: nem „pedagogikus" és nem tanácsos.) 

A kitűnő rímek, pregnáns ritmusok gyermek és felnőtt tökéletes esztétikai 
élvezetét biztosítják, ilyen formában a közölt tar ta lom valóban interiorizálódik, 
magatartássá lesz és a későbbi ítéletek, esztétikai élmények összehasonlítási alap-
jává: „Megmondta az asszony / — otthon ő a császár: / Csizmát kend csak Szé-
kely- / keresztúron vásáll." A nyelvi invenció és — figyelem! — a humor az, ami 
különös erővel hat : „Én nem bánom, ha nem vár is / fényes disznó-karrier, / de 
szedd össze végre magad, / légy legalább parizer." De nem szeretném a verses 
epikát a hagyományosan l írainak nevezhető gyermekirodalom rovására kiemelni, 
ez utóbbi teszi ki ugyanis a Napsugár versanyagának szinte 2400 versét. Ezen a 
műfa jon belül kell elsősorban célt, funkciót és formát szemügyre vennünk. 

Nem hihet jük, hogy a háziasság, a segítőkészség kialakítását szolgálja az a 
vers, amelyben a kisszék megjavítását így adja hírül a szerző: „és a kisszék még 
ma már / Nem lesz sánta s épen áll." A bikkfa nyelv, a rossz r ím tavaszról, tél-
ről sem mond sokat, különösen ilyen kifejezésekkel: „súlyos pakk a föld, fehér." 
Sokkal inkább az a cinke—rigó párbeszéd marad meg a gyermekben, amelyben 
„A tél üzeni: m a j d ha fagy!" A líra mint érzelmesség nem idegen a kisgyermektől, 
ha ilyen sorokban fogalmazódik meg: „Kék az égbolt, / kék üvegtál, / kék vizé-
ben benne sétál, / sétálnak, mint aranyhalak / éj jel a Hold, / nappal a Nap." 
Gügyögés ellenben: „Asztalkámon csésze áll, / virágszál a kis kanál." Micsoda 
játék és gyöngédség van abban a strófában, hogy „Ó, ha szellő volnék, / mindig fú j -
nék, / minden bő kabátba / belebújnék!" Mennyi játékosság abban, hogy „Miért 
kacag a patak? / Csiklandozzák a halak"! Csupa átszellemítés, r ím- és r i tmus-
tobzódás: „Eleszik a kecsegék / előled a pecsenyét", vagy: „Elmos a must most / 
minden mást." Vége-hossza nem lenne, ha csak a legjobbakat sorolnám is. S a 
gyermekirodalom egyik min tadarab ja az a versfordítás, amelyben ilyen sor van: 
„és könnyezni kezd anyjában a bárány" — de ez már nem is gyermekirodalom. 

Kísérletek bizonyítják, hogy a gyermekre nem a vers gondolati ta r ta lma hat 
elsősorban, hanem az az erőteljes képi látásmód, amely alliterációval, sorismétlés-
sel, pregnáns rímekkel és ri tmusokkal teszi magát még hatásosabbá. Mozgásfe-
szültség-levezetés ennek a jelenségnek a magyarázata. 

A ri tmus 

kiemelkedő jelentőségű tehát, ezért csoportosítottam a verseket egy, á l ta lam ha-
gyományosnak nevezett, és egy időmértékes, illetve a magyar népdalköltészet rit-
mikájá t használó kategóriába. Az első csoportban olyan versek vannak, amelyek 
látszólag hangsúlyosak, mintha nagyon is népiesek lennének, csupa nyolcas, rit-
kábban hetes ütem, de: a nyolcas 4 + 4 tagolású, az a versforma, amely — hosszú 
történelmi vita tárgya — minden látszat ellenére sem tekinthető nemzeti versfor-
mánknak. Vargyas Lajos szerint a magyar ri tmusérzék „szabálytalanul" tagol, 
6+2-be. Ez a „szabálytalanság" egyszerűen aranymetszetű, szerves tagolás a gépies 
4+4-es kalapáláshoz képest. A 4 + 3 mindenkori táncri tmus — és a gyermekdalok 
gyakori képlete! (Íme, a mozgásigény és gyermekzene összefüggése.) A Napsugár 
évfolyamaiban a hagyományos versforma viszonylagos egyeduralmának tenden-
ciája figyelhető meg. A 3807 versből 3427 ebben íródott; 379 időmértékes, változatos 



magyaros r i tmusú vagy szabad vers. Utóbbiból mindössze ha t van. (Ehhez csak 
annyi t : 1. Gábor Ignác a legrégibb magyar versekben a „logikai-hangsúlyos" 
fo rmát t a r t j a döntően fontosnak; 2. Somlyó György a huszadik század költészeté-
nek ura lkodó ve r s fo rmá jakén t emlegeti a szabad verset.) 

A zenei anyag a vershez hasonló: az á l ta lános r i tmusképle t a 2/4-es vagy 
4/4-es, nagyon r i tka a há rmas vagy a vál takozó ütem. Pedig a r i tmika is, a moz-
gásérzékelés-térérzékelés a lakí tása folytán, erősen befolyásol ja a gyermeki alko-
tóképesség és önérzékelés a lakulását . Vargyas szerint a r i tmusváz: séma, amelyet 
a költő tölt ki szöveggel, zenével. Ez a par t i tú rae lv nagyon közel áll a gyermeki 
gondolkodáshoz, amelyben a szabály tudat ket tős: az elvárásokat , törvényeket örök-
érvényűeknek, kötelezőeknek éli meg, de önkényesen var iá l ja , úgy alkalmazza, 
min t egy nagyjából érvényes cselekvési ú tmuta tó t . A törvény szelleme fonto-
sabbá válik, min t a törvény betűje , aká rcsak az angolszász joggyakorla tban. A 
kalapáló r i tmus jó induló, k i rándulóvers hordozója lehet. Nagyszámú előfordulását 
azonban főként azokban a versekben ta lá l juk , amelyek fe l te t t és kilógó szándékuk 
szerint elsősorban oktatni aka rnak . 

Hitelesség 

A merev vagy akadozó r i tmus n e m teszi meggyőzővé azt, hogy „Azt izenik 
mind-mind nektek, / Tes tvérek ők t iveletek"; „Bezzeg hogy n e m így volt, / mi-
kor én t anu l t am! / Nem volt így a múl tban" ; „Golyó hatol t a szívbe, / s végezte 
piszkos dolgát / a kötél." (Ez utóbbira a r ím: „mindörökkön él." A vers egyéb-
ként időmértékes, de ez sem segít raj ta.) A gyermeki gondolkodáshoz képest rop-
pan tu l elvont, el lentmondásos, bonyolul t tör ténelmi kérdéseket n e m lehet a kérdés 
minőségén és jelentőségén aluli f o rmában fölvetni . Az ilyen versek n e m eléggé hi-
telesek ahhoz, hogy a fe lvál la l t t a r t a lma t belső é r tékként fogadtassák el a gyer-
mekkel . Sokkal valóságosabb az a klasszikus román ál latmese, amelyben az eb 
és a szamár párbeszédéből kiderül , hogy szolgálni mindenképpen nagyon rossz, 
de különösképpen akkor , ha u rad egy szamár. Hazafiságról és összefogásról az a 
— háromszor is ú j raközöl t — klasszikus vers á ru l el valamit , amelyben a román 
szerző így él tet i 48-at: „A magyarok ve lünk lesznek, / segítünk a lengyeleknek, / s 
nő a népek szent hada." 

A gyermek képes a valós és valót lan dolgok szétválasztására; Fodor Sándor 
az Igaz Szó humoran to lóg iá jában föl is szólít: t a n u l j u n k gyermekeinktől . A jó 
költő meg í r j a a disznóölésről szóló versében, hogy megrendül t a sivalkodás hal-
la tán — de az tán bút f e le j tve falatozott . Így igaz: i lyenek is meg olyanok is va-
gyunk. Hiába í r juk , hogy „ i f jú ka runka t , á ldoza tunka t mi is a d h a t j u k / s boldo-
gan ad juk" , a gyermek esetleg megkérdezi : miér t? Hogyan lehet (egy, az ötvenes 
évek főa lak já ró l í r t versben), hogy akinek egyrészt „zsarnokokat sú j t le ökle", az 
másrészt, „ha f e jünke t s imogat ja , / érezzük: gondos, jó a tyánk". M á r van annyi 
tapaszta la ta is az i f j ú olvasónak, hiszen fe lnőt tek közt él, hogy n e m hiteles, mi-
szerint „Violácskám, / virágszálam, / h a j o l j á t a rózsaszálon, / Szovjet harcos a 
ha tá ron / így tör t á t az akadályon". Nem a küzdő hadsereg á ldozatá t kisebbíti 
az, ha v i rágha j láskén t m u t a t j u k be szörnyű küzdelmét? Amikor pátosz né lkül is 
lehet, megrendí tő egyszerűséggel, a meg-megismétel t sorban: „Apák és f iúk vol-
t ak / koszorús hőseink." Amikor a szabadság személyes k ín já ró l hi telesebben vall 
a versbeli síró fa rkas : „Csonttá fagyot t a szabadság / ehetet len / Társa sincs hogy 
be lemarna / tehetet len." 

A zenei anyag 

zömét áldozatkész indulók a lkot ják . A vizsgált 299 dal lamból 144 hazai szerző 
ír ta műzene; ebből 110 mozgalmi dal, 44 já tékdal , hangszeres muzsika. A 26 klasz-
szikus da rab Kodály és Bar tók zenei gyűjtéséből való, más klasszikus dal egyál-
ta lán nincs, kor tá rs külföldi zene sem; a bemuta to t t román zenedarabok szerzői is 
könnyűzene- vagy tömegdalszerzők, alig van köztük „hivatásos". A műzenei 
darabok legjobbja i a népdalokhoz hasonlóan játékos, változatos felépítésű dalok, 
bennük szöveg és zene valóban egységes műalkotás t hoz létre. 

Zenei l apunk nem lévén, n e m becsü lhe t jük le a gyermekzene ter jesztésének 
dicséretesen fölvál la l t fe ladatá t . Ebben az ér te lemben a közölt 129 népi gyermek-
dal, kiszámolós, mondóka, t á r sas já ték tökéletesen funkcionál is . Különösen jó ötlet 
a gyűj tésre való felhívás, a hangszer ismerte tő mesék publ ikálása . Idül t gyermek-
dalok tehe tnék ki a közölt da l l ampéldák javát . És n e m csupán a hazai népda-
lokra szűkítve a kört. Az egyetemes ku l tú ra jelenléte, a kor tá rs zene- és világiro-
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da lom néhány d a r a b j a nemcsak több tudás t és ú j é lményfor rás t je lent a gyermek 
számára. A 150 kor tá rs hazai versszerző melle t t 18 klasszikus és 16 külföldi szerepel. 
Ez annyi t tesz, min t 3807 versből 3646 kor tá rs hazai, 124 klasszikus és 46 külföldi 
alkotás. A helyi érdekűség foka évfo lyamonként változik, ahogyan a temat ika i lag 
követhető játékosságé-otthonosságé s a gyermek- és a kioktató i rodalom a ránya is. 

A tör ténelmi idők 

hul lámzásá t követi a lap versanyaga. Az indító év viszonylagos arányossága után, 
amelyben ál latmese, természet le í ró ( leggyakrabban évszakokhoz kötött), mese- és 
osztályharcos versek meglehetős egyensúlya mutatkozik, az 1959-es évfolyam mu-
t a t j a az első vál tozást : 54 gyermekvers mel le t t 86 ideológiai vers szerepel. Az egyik 
szám kizárólag i lyenekből áll. Ettől kezdve a motivika előterébe a p ioní r tevékeny-
ség, a kollektivizálás, a közlekedés kerül . 1961-ben az az ura lkodó felfogás, misze-
r in t a természet p ihen — az ember harcol. Hogy a példa ragadós, b izonyí t ják 
1962-től az olvasók közölt versei : a gyermekek is te l jesen osztályharcosak, azt hi-
szik: ez A vers. Később a gyermekek í r ta versek t e m a t i k á j a is á ta lakul . Ez az 
örvendetes változás az 1964-es évfolyamtól kezdve f igyelhető meg. A technika bű-
völete, az ű rha józás elégíti ki a valóságra éhes iskolások kíváncsiságát. Ezek mel-
lett k i tűnő zenélő ABC, verses mesék, óvodásoknak ír t ragyogó sorozatok olvas-
hatók szép tör ténelmi versek társaságában. 1966 és 1972 között a legkisebb a 
„nevelőnek" szánt versek a r ánya a szépirodalom és a gyermekirodalom javára . 
A minőséget jelző muta tók ekkor a legmagasabbak, ez a lap legjobb időszaka. 
1968-ban csökken a közölt versek száma, de a változás n e m tar ta lmi . 1971-től érez-
hetőek az eddigivel ellenkező i rányú t a r t a lmi változások. Ez az 1979-ig ta r tó perió-
dus persze nemcsak a lap t e r j ede lmének csökkentését je lent i (1974-től), hanem 
olyan mintaszerűen szép számokat is, mint például az 1979. júniusi . Ebben a leg-
jobb prózaí rógárda és egy évfordulós klasszikus (Móra Ferenc) tá r saságában a 
költészet is pa rádé t tar t . Klasszikus, kor tá rs külföldi és k i tűnő hazai versek mel-
lett van i t t szász népköl tés is, va lamin t f i a ta l szerzők, szabad vers. 

„Szuszog a szél / cipeli i l latát a v i rágnak" — í r j a egy olyan f ia ta l szerző, 
aki a Napsugáron nő t t fel, s aki valószínűleg a következő 25 évben is egyik 
szerzője lesz a l apnak . Ez a f ia ta l költő az utóbbi években je lentkezet t ha t -hé t 
ígéretes gyermekversszerzővel együt t má r egy kevésbé hagyományos i rodalom-
szemlélet jegyében í r j a és szerkeszti m a j d a lapot. De ez az ú j a b b h a n g te rmé-
szetes és igazoló folyta tása a megelőzőnek: a több ezer versből álló épí tmény 
ku l tú r ánknak nem egyik Bábel tornya, hanem Erős Vára . 

Éltető József • Egy szinten szépprózánk egészével 

Az a lább iakban kísérletet teszek annak megmagyarázására , miér t nem ol-
vasom fel k imerí tő és te r jede lmes tudományos ér tekezésemet a Napsugár 25 év-
fo lyamának szépprózájáról . Nem teszem ezt, m e r t szeretném elkerülni a meglincseltetést — dolgozatom ugyanis több szempontból is botrányos; minősí thetet len 
bevezető része, pontosabban részei, pedig h iper t róf iában szenved, azaz szenvednek. 

Úgy is m o n d h a t n á m : vízfejű ez a munka . És ez még n e m volna oly nagy b a j : 
ehhez többnyire mindenki hozzászokott. Csakhogy ennek a dolgozatnak, stílsze-
rűen, hét f e je van. Hét vízfeje. 

A hét vízfej tör ténete pedig a következő. Szokás szerint a kályhától aka rván 
táncba lendülni , gondoltam, jó lesz m a g a m mögé vetni — a mesék közismert sűrű-
fésű jekén t — egy a lapvető definíciót: a gyermekirodalom meghatározását . Rend-
hagyó és fo rmabontó módon azonban a keletkezett rengeteg erdő n e m a h á t a m 
mögé növekedett , a közelgő üldözőt fe l tar tózta tandó, h a n e m az o r rom elé, el-
vágva a menekülés ú t j á t . A genus proximummal n e m lett volna b a j : a gyermek-
irodalom végül is szépirodalom. A differentia specifica kusza bozót já t azonban 
ka rdommal vo l tam kénytelen ádázul gyéríteni. Végül csak itt-ott m a r a d t néhány, 
de az aztán k i i r tha ta t lan . Miközben éppen azt csupál tam, ki lá tás ta lanul egyéb-
ként, hogy a gyermekirodalom egy-egy adot t életkor sa já tos feszültségeinek ela-
borációs tevékenységét könnyít i meg, és szubl imációjukat segíti elő, h i r te len meg-
á l l tam. Ekkor ébred tem rá ar ra , hogy a gyermeki rodalomnak nincs kidolgozott 
he rmeneut iká ja , de még kialakul t , igy-úgy elfogadott exegézis-szokásjoga sem, 
ami legalább kisegíthetne. Babonás borzongás fu to t t át r a j t am, mer t a r ra gondol-



tam, hogy szükség lenne egy olyan egységes elméleti koncepcióra, amelynek közép-
pont jában nem az elszigetelt, hanem a művész által társadalmi kontextusban 
készített és a közönség ál tal a befogadásban ismét társadalmiasított művek álla-
nak. Meg olyan általános szövegelemző és interpretációs eljárásra, amely egye-
síti a szövegek apró vonásainak tanulmányozását az eszmei-poétikai mondanivaló 
vizsgálatával. Mindezt én egy tudós könyvből olvastam*, még viszonylag higgad-
tan. Félni akkor kezdtem, amikor eszembe jutott, hogy a mondott társadalmiasító 
közönség sajátosságait, melyek itt azonfelül még életkoriak is, csak a gyermek-
lélektan ismeri, valamint, hogy az eszmei-poétikai mondanivaló mellé itt egy né-
mileg kétes egzisztenciának tűnő nevelői cél is állítandó. Így nőtt ki szörnyeteg-
dolgozatom első feje. Levágtam. Vesztemre. 

Más kettő úgy nőtt helyette, hogy azt mondtam: rendszerezni kell az anyagot, 
mármint a huszonöt éves Napsugár prózaanyagát, mert különben elveszünk benne. 
Ez már afféle rut inmunka, nincs szükség semmi úttörésre, spekulációra, kezünk 
ügyében a műfajelmélet , sőt Propp, Bédier, Claude Bremond strukturális-logikai 
rendszertana. És elvesztem. Mindjár t azzal kezdődött, hogy feltettem magamban, 
vajon nem az epikai művekkel kellene foglalkoznom tulajdonképpen? Hiszen ha 
például az Utunk prózájának vizsgálatába vágtam volna, korántsem fá jna a fe-
jem. Az nagyjából egybeesik az Utunk epikájával, tekintve az ott megjelent verses 
epika összterjedelmét. Nem így áll ez a Napsugárra. Már m a j d n e m derekasan dön-
töttem, amikor eszembe jutottak a lap folytatásos verses meséi, valamint amaz 
ominózus gyermeklélektani differentia specifica az elaborációval. Az a helyzet 
ugyanis, hogy a kisgyermekkor és részben az óvodáskor fő feszültségforrása a 
mozgáshoz kapcsolódik, s a legkézenfekvőbb elaborációs áttételsor a versri tmus 
átélése. Ez pedig aligha tekinthető epikai élménynek. A kisóvodás számára tehát 
annak rendje és módja szerint gyermekirodalmi élmény például a Tóbiás és 
Kelemen, de csak mint mondóka. Illik-e epikai skatulyába sorolnunk? De illik-e 
nem oda sorolnunk, amikor már a kisiskolás számára epikai élmény is? Nagy 
Sándor-i mozdulattal levágtam a szörny ezen fe jé t is. Nyomban kettő nőtt he-
lyébe, ha nem több. Mert most már szigorúan csak olyan művekre figyeltem, 
melyek szövege margótól margóig íródott. És utamba került Bajor Andor Cin-
cogó Feliciánja. Paródia, rebegtem lelkesen, s már szuszakoltam volna a megfe-
lelő skatulyába, amikor kiderült, hogy nem fér bele. Ha az Utunkban jelent volna 
meg, ismét könnyebb dolgom lett volna. Ám a Napsugár olvasóinak túlnyomó 
többsége nem olvasta — mert nem olvashatta — a persziflázs tárgyát. Kétségtelen 
élvezettel olvassa viszont a különös, fordulatos, helyenként kissé homályos szö-
vegű mesét egy bátor egérről. Paródia hát, vagy nem paródia? Rendteremtő in-
dulatomban arra a következtetésre jutottam, amire minden gyermekszobában ren-
dező felnőtt : a kölyök zavar ja össze a dolgokat, ő a rendetlenség okozója. Rendet 
tar tani úgy lehet, ha ki ikta t juk a gyermeket. Félre tehát az ő szempontjaival, bo-
nyolult életkori meg lélektani sajátosságaival, melyektől megfájdul a felnőtt em-
ber feje. Foglalkozzunk ezután csakis a művel. Levágtam a szörnynek ezt a fejét 
is. Az volt az érzésem, hogy sokat világosodott a helyzet, ám a lelkiismeretem, 
mint minden gyermekdolgokban radikális felnőtté, nem volt egészen tiszta. 

Jöjjön hát Propp, jöjjön hát Bremond, jöj jenek a strukturalisták, jöjjön a 
történet logikai elemzése. Ment minden, mint a karikacsapás. Az eredmény cso-
dálatos volt és — semmitmondó. Megbizonyosodtam felőle, hogy Nagy Istvántól 
és Asztalos Istvántól Méhes Györgyön és Fodor Sándoron át egészen a Forrás 
nyolcadik nemzedékének gyermekszerzőiig mindenkinél megtalálható — többé-
kevésbé nyakateker t spekulációval felszínre hozható — a páciens, az ágens, a be-
folyásoló, mindegyik a maga a l fa ja inak teljes garni túrájával . Ugyanúgy a peripetia 
összes állomásai megfelelő számban. Fáradságos és áldozatos munkám végered-
ménye drágakőként ragyog fel a következő megállapításban: Propp és Bremond 
elmélete a kolozsvári Béke téren (itt székel a Napsugár szerkesztősége) is helyt-
álló. Levágtam a sárkánynak ezt a fejét is. 

Ha eddigi vagdalkozásaim könnyelműeknek tűntek, ez utóbbi egyenesen meg-
gondolatlanságnak bizonyult. Leléptem a rendszerezés kényelmes és kitaposott ös-
vényéről, s a szempontok rengetegébe keveredtem. Majd eligazodunk mi itten, 
biztat tam magam: osonunk fától fáig. E varázsige ötletet adott. Kányádi és a 
többiek, azok a legfontosabb szerzők, akiket ismerünk, akiknek életművét már 
úgy-ahogy feltérképezték, de a Napsugár szépprózájának területére eső részt nem 
rajzolták meg kielégítően — ez vezérel ki bennünket a sűrűből. Gyönyörű lehe-
tőségek állnak előttünk, még a gyermekpróza specifikumának fel tárására is. Össze-
hasonlít juk például Kányádi Sándor Fától fáig című felnőttversét a Kenyérmadár 

* Voigt Vilmos: Hermeneutika. In: Világirodalmi lexikon, IV. Akadémiai Kiadó. Bp., 1975. 



című gyermeknovellájával, s kezünkben a kincs. Hogyan dolgoz fel egy jelentős 
író azonos és alapvető gyermekkori élményt prózában kisgyerekek számára és 
versben felnőttek számára? A vizsgálódás alkotáslélektani szempontból is érdekes: 
nyomon követhető a téma fokozatos megközelítése, egymás alatti rétegei feltárásá-
nak sorrendje, a módszer különbözőségéből adódó üzenetkülönbség. Vizsgálódá-
saim eredményét — nevezetesen, hogy Kányádi mindkét célját adekvát eszközök-
kel és kiváló eredménnyel érte el, tehát Kányádi kiváló író — helytállónak érez-
tem. Már készültem ú jabb szerző vizsgálatába kezdeni, amikor ar ra lettem figyel-
mes, hogy az egyszerűsítés kedvéért most már nemcsak a gyermekolvasót sikerült 
kiiktatnom vizsgálódásaim köréből, hanem magát a Napsugárt is. A helyzet így 
sokat világosodott, de fájdalom, beláttam, hogy ezt házigazdáim itt és most nem 
vennék tőlem jó néven. A sárkány ú j abb feje hull t a porba. 

Nagyjából ugyanígy jár tam következő kísérletemmel, a Napsugárban huszon-
öt esztendő alatt megjelent prózai művek stiláris elemzésével is. Pedig szigorú 
tudományossággal j á r tam el, és a lehető legkorszerűbb eszközöket vettem igénybe. 
Munkahipotézisként elfogadtam azt, hogy a gyermekpróza stílusvizsgálatában leg-
fontosabb a szöveg hírértékének felderítése. Felderítettem, s el jutot tam addig a 
következtetésig, hogy e tekintetben az írók kétféleképpen nyilvánulnak meg: a 
jó írók jól, a rossz írók rosszul í rnak a gyermeklapba is. Nomina sunt odiosa, sár-
kány feje a porban. A Napsugár itt is elkallódott útközben. (A hírértékszint egyéb-
ként Bajornál a legmagasabb, énnálam a legalacsonyabb, mert sohasem írtam 
szépprózát a Napsugárba.) 

Nem jár tam különbül a kimondottan történeti szempontú analízissel sem. 
Ugyanúgy felismertem 1957-től kezdődően a sarkalatos társadalmi problémák és 
fordulatok hű avagy torz tükröződését, esetleg kivetülését, néha tüneteit a gyer-
mekprózában, mint a felnőtt prózát e szempontból vizsgáló kartársaim. Ez a 
sárkányfej sem végezte különbül. Csak nem fogom felróni a Napsugárnak azt, 
ami minden lapunknak és csaknem mindannyiunknak felróható? Ellenben, dicsérni 
sem fogom azért, a m i é r t . . . Azazhogy: igen. 

És tudományos munkám utolsó részét épp azért nem olvashatom fel, mert 
ebben végül visszatértem a Napsugárnak mint szerkesztői teljesítménynek értéke-
lésére, huszonöt évnyi szépprózájának tükrében. Ez a rész, miután fölsorol néhány 
kifogásolhatónak tűnő jelenséget, rögtön megtalálja a mögöttük rejlő objektív oko-
kat is, s ezáltal a vége felé valósággal himnikus hangvételűvé válik. Arról szól, 
hogy a fentiek és egyebek ellenére, valamint az összes szempontok ellenére, annak 
ellenére, hogy a tudományosság adós maradt a gyermekirodalom vizsgálatának el-
méleti, interdiszciplináris megalapozásával, hogy a krit ika az utóbbi időben majd-
hogynem rá se hederített teljesítményeire és gondjaira, hogy a szempontok ellent-
mondásosan, de felkiáltójelesen örökké változtak az elmúlt huszonöt évben, hogy 
végeredményben roppantul hálátlan m ű f a j a Napsugár szépprózája, amely csekély 
fenntartással a hazai magyar gyermekszéppróza teljes egészét jelenti — eredmé-
nyeiben egy szinten áll szépprózánk egészével. Sőt. Ha a fentebb éppen csak jel-
zett impedanciákat figyelembe vesszük, az eredményt csodának tekinthet jük. Az 
eredmény egyszerűen monumentális. Ez pedig azoknak az érdeme, akik a folyó-
irat indulásának percétől gondot viseltek arra, hogy munkatársi gárdájába a leg-
jobb írókat tömörítsék, hogy ezt a gárdát folytonosan frissítsék, akik nagy nevelői 
céltudattal, irodalmi ízléssel megőrizték a folyóirat széppróza-anyagának művészi 
színvonalát, és azt mindvégig a legnemesebb célok szolgálatába állították. Nevük 
megtalálható a Napsugár évfolyamaiban. 

Jakobovits Miklós • A kép legyen önálló nagyhatalom 

Csaknem huszonnégy évvel ezelőtt Asztalos István író és Kádár Tibor, kitűnő 
tanárom gyermekrajz készítésével bízott meg az akkor alakuló Napsugár szá-
mára. Próbálkozásom sikertelenségbe fulladt, helyesebben belső dilemma lett úrrá 
ra j t am: tulajdonképpen milyen is kell hogy legyen egy gyermekekhez szóló rajz, 
melyek azok a tényezők, amelyek alapjában determinálhat ják egy felnőtt rajzoló 
számára a gyermeklélekhez való közeledés milyenségét, milyen fokon vagyunk 
képesek arra, hogy a gyermeki lélek legmélyebb rétegeibe behatoljunk, a gyermek 
eufórikus lelkesedését megértsük, vele együtt örülni tudjunk, de érezzük á t apróbb 
szorongásait, a környezettel, a felnőttekkel kialakult konfliktusait is. 

Tudtam, hogy nincs jogom csupán jópofa, játékosan hangulatos rajzokat csi-
nálni, hisz ezt maga a gyermek se veszi komolyan, de indokolatlannak tartot tam 



a túlzottan deklamáló, didaktikus irodalmi ra jzokat is, ugyanúgy, mint a gyermek 
lelkét egyelőre még megterhelő erőteljes, mély érzelmi töltetű, pesszimisztikus 
vagy romantikus rajzokat is. 

I lyenformán, ennyi belső gáttal és dilemmával küszködve, nem tudom, sza-
bad-e nekem jelen esetben kiváló grafikus kollégáim rajzait , munkái t mérlegelés 
alá vennem, hisz konkrétan — színben és formában — ma sem tudnék erre élő 
plasztikai választ adni. Ez a válaszadás annál is nehezebb, mer t napja inkban, a 
televízió korában a gyermekek optikáját , képzőművészeti látását állandóan bom-
bázza a mesefilmek tömege. 

A képzőművésznek, a rajzfilmkészítőnek meg kell értenie azt a tényt, hogy 
ra jzainak azon kívül, hogy gyermekekhez szólnak, hordozniuk kell temperamen-
tumi jegyeket is, egy tájegységet, egy népi-nemzetiségi hovatartozást is ki kell fe-
jezniük. A plasztikai képeken megfigyelhető például a szláv népek rendkívüli me-
legsége, egy csaknem naiv, de mégis mély leszállás a gyermeki lélekbe. Más 
lényeget fejez ki a Walt Disney-féle virtuóz rajzfilmkezelés, karakterábrázolás, a 
történések fordulatossága, ötletessége; a francia, olasz gyermekfilmek csaknem az 
absztrakcióig, a meghökkentő formai újításig, a nagy tömörítésig menő képi kere-
sése. Úgy érzem, nemzetközi szinten a Napsugár rajzolói elsősorban a horvát, 
szerb, lengyel, cseh, orosz, magyar, valamint az amerikai rajzfilmesekkel muta tnak 
lelki rokonságot — továbbfejlesztve mindezt a népi motívumok felhasználásával, a 
formai melegség, a harmónia, az erő szempontjából egy sajátságos erdélyi íz felé, 
amelyben a kalotaszegi világ plasztikai és lelki tényezőit érzem a legjobban ki-
fejeződni. 

Nagyszerű élmény a Napsugár 25 évfolyamának számait átlapozva látni: 
hogyan józanodtak ki művészeink az ötvenes évek formai és eszmei szürkeségé-
ből, a „lelkiismeretes" sematizmusból, a vakság szürke konstatálásából, hogyan 
mertek élményszerűbbek lenni, hogyan tudnak mindjobban együtt játszani a gyer-
mekekkel az önfeledt képzőművészeti alkotásokban. Önkéntelenül is felvetődik a 
kérdés, vajon a Pionírtanács e kitűnő lapja az erkölcsi ráhatáson túl mennyiben 
járul hozzá a gyermekek esztétikai neveléséhez, ahhoz, hogy nyitottá tegye a gyer-
meki lelket a nagy remekművek befogadására vagy a modern képzőművészet meg-
értésére? Hisz a lap, mely örvendetes módon olyan bő teret nyúj t a gyermekrajzok 
reprodukálására, egyben alkalmat ad i f jú olvasóinak arra is, hogy a gyerekrajzok 
tömör, szuggesztív, elrajzolt, naiv szépségét összemérjék a képzőművészek iskolá-
zott látásával, rajztudásával . 

Emez összehasonlítás kapcsán helyenként több élményeröt vagy tömörítést 
kívánnék néhány képzőművészünktől, mélyebbről felszakadó szint, öröm vagy 
borzongás kiváltását. Szívesen lá tnám olyan művészeknek az alkotásait is e la-
pokon, akiknél nem elsődlegesen a rajztudás, hanem az élmény dadogó őszintesége, 
sajátos színe a lényeg. Így meggyőződésem, hogy Incze János-Dés torzításig foko-
zott kövér nőfigurái vagy Benczédi Sándor dinamikus alakjai valami sajátságos 
helyi színt jelenthetnének a gyermek sok irányban keresgélő képzőművészeti ér-
deklődése számára. Nem feltétlenül a szép ra jz a jó ra jz — inkább a kifejező 
rajz jelenti ezt a legmagasabb fokot. 

A kifejezés fokáról próbálom tehát leolvasni a Napsugár képzőművészeti ké-
pét, a r ra gondolva, hogy az élmény ereje a leglényegesebb a gyermek számára; 
gyakran megfigyelhetjük ra jz taní tás közben, hogy a leggyengébb tanulók készítik 
a legélménydúsabb, plasztikailag legzsibongóbb, legmegdöbbentőbb, legfelszabadul-
tabb rajzokat . Valahogy úgy, ahogy Thomas Mann mondja : „Az nem igaz, hogy 
a gyermek nem figyel, csak a gyermek másra figyel." A rossz magaviseletű vagy 
csintalan tanuló, akinek az értesítője tele van elégtelennel, sok esetben jobban 
meg van áldva lelki gazdagsággal, tudat alatt i értékkel, pozitív kihatású belső el-
lentétekkel, mint a jegyvadászok, a lecke pontos felmondói. Ha az ilyen gyermek 
élménydús, színes, megrázó plasztikai képet kap, elképzelhető, hogy a művész 
látomását közvetítő ra jz nevelőbb jellegű, mélyebb nyomot hagy, mint egy unal-
mas, didaktikus osztályfőnöki óra; mert a gyermek szilaj, zabolátlan egyéniségét 
tiszteljük meg olyan képi látnivalókkal, amelyekből ő boldogan választhat. Ezek 
a képek emberi alakulásában, jelleme csiszolásában éppúgy részt vehetnek, mi-
ként az élményszerűen megírt, karaktereket bemutató, jel lemformáló irodalmi 
alkotások. 

A leglényegesebb, hogy a kép, a ra jz m ű f a j a révén szabad, szuverén módon, 
optikailag hasson a gyermekre, s ne csupán a szöveg illusztrációja legyen, kullogó 
jó bará t ja az irodalmi tar ta lomnak; a kép legyen önálló nagyhatalom, ne csak 
elbátortalanodott társ, legyen öröm a szemnek, az érzékeknek, a léleknek. Nem 
annyira a gyenge rajz, hanem az élmény nélküli maníros munka ár t tehát a 
legjobban a gyermek rácsodálkozásának és őszinte közeledésének. Csupán rend-



szeresen leszállítani és odavetni a havonta megrendelt rajzokat nemcsak felelőtlenség, de beláthatat lan károkat okozhat a gyermeki lélekben, felszínes, maníros, 
sőt giccses mederbe terelve a legfiatalabbak képzőművészi eszmélését. 

Rendkívül nehéz és háládatlan téma 25 év Napsugár-számainak, a grafikai 
értékelése, hisz nem szándékunk a leltári számbavétel, a nevek felsorolása, ugyan-
úgy nem, mint a művészi ér tékek kategorizálása. A művészi munkában ez szinte 
lehetetlen. It t különösen az, mert játékos, könnyed, humoros rajzfelfogást csak 
játékos felfogással lehet viszonyítani, a szuggesztivitás irányába elrajzolt vagy 
torzított munkákat szintén csak az expresszivitás vonalán lehet összemérni. 

Éppen ebből kiindulva, a legszerencsésebb jelenségnek azt érzem a 25 év 
Napsugár-számait áttekintve, hogy formai megjelenésében a legnagyobb színes-
ségnek, variáltságnak, színbeli, kifejezésbeli differenciáltságnak lehetünk szemta-
núi; olyan különbözőségnek, mely mindenfa j ta temperamentumnak, karakternek 
megadja az őt megillető lelki, esztétikai táplálékot, hisz megtalálhat juk itt a legaprólékosabb, magyarázó, részletező rajzokat éppúgy, mint a nagy fantáziát köve-
telő, a néző aktív bevonását kérő rajzokat, az égő kiegészítő színektől a monokróm 
szépiákig, a szálkás, metszetszerű vonalvezetéstől a gördülékeny, nőies, szenzoriálisan könnyed vonaljátékokig. A gyermekien tiszta, tündéri arcok s a kifejezés, tö-
mörítés, átélés megnyilvánulásai egyaránt megjelennek eme lapokon, és ilyenfor-
mán a gyermek vérmérsékletének megfelelően rögtön kiválaszthatja a számára 
megfelelő, lelkéhez közel álló képi élményt — sok esetben eldöntve ezáltal a kép 
melletti irodalmi szöveg sorsát is! Talán még azt az állítást is megkockáztathat-
juk, hogy a gyermekfolyóiratok esetében az irodalmi mű és az illusztrált képi 
anyag között fordított arány áll fenn. 

Rajzolóink, képzőművészeink eme sokrétű keresgélését megpróbálom röviden 
vázolni, a rajzok számától függetlenül, részben a törekvések csoportosításában. 

Cseh Gusztáv rajzai fejezik ki ta lán a legjobban a gyermeki lelkiséget, belső 
élményszerűségük a kellemes ebadta-, a Nemecsek-típusokat ju t ta t ja eszünkbe, de 
ugyanakkor a játszani tudás mellett a ra jz bonyolultságával, művészi szépségével, 
könnyedségével is megkapják a szemlélőt. Tömör, jellemző, összegező rajzain a 
humor, a melegség, a játékosság egyszerre lélegzik. De mindemellett dominál a 
f igurák fizikai és lelki kifejezőereje is, egy belső pszichikai kifejezőerő, mely a 
korszerű szemléleten, a mába ültetésen túl rendelkezik egyfaj ta időtlen metafizikus 
erővel. Hasonló törekvéseket észlelünk Tóth László néhány, 1961—1962-ben készült 
ra jzán is. 

Deák Ferenc rendkívüli rajztudása, karakterérzéke és pszichikai érzékenysége 
nagyszerűen párosul történelmi érzékével, látnoki megérzésével, az ábrázolt törté-
nelmi kor átérzésével. Így például A nagyenyedi két fűzfa képzőművészeti tálalása 
etikai tartásával, történelmi hitelességével, a jellemek f rappáns megfogalmazásával 
és ropogós rajzával önbizalmat, példaképet adhat a gyermeknek, egyben aláhúz-
ha t ja nemzeti hovatartozásának, e tnikumának sajátos ízét, zamatát. Deáknál az em-
beri ismeretanyag is óriási; olyan gazdagon, könnyedén szedi elő képzőművészeti 
batyujából és memóriájából a különböző korok ruháit, hajviseleteit, királyi koro-
náit, hogy e gazdag szemlélet mindegyik ra jzán külön tárgyi újdonsággal szolgál. 

Rusz Lívia Csilicsali Csalavári Csalavér sorozatának bravúros rajzmegoldásai, 
f iguráinak jellemzései a Napsugár legjobb rajzai közé emelik alkotásait. Meglepő 
az a karakteri és anatómiai ismeret, ahogy a különböző ál latfejeket — szemből, 
profilból, hátulról — ábrázolja, olyanformán, hogy mindig tudjuk, melyik állatról, 
milyen viselkedési módról, milyen karakterről van szó. Teljesen tisztában van tér-
beli helyzetükkel és d inamikájukkal is. Nemhiába nyert a művésznő dí jakat Olasz-
országban és más ál lamokban remek rajztudásával, hisz ezek a rajzok Európa 
bármelyik gyermeklapjában megállnák helyüket. Ha mégis a kákán csomót akar-
nánk keresni, esetleg annyit mondhatnánk, hogy rajzai kötődnek a Walt Disney-i 
világhoz vagy a hasonló nyugati állatábrázoláshoz. De ez szerintem nem hiba, hisz 
f rappáns fordulataikkal e rajzok pszichikai hatást vál tanak ki, és nagyobb kite-
kintést adnak a gyermekeknek a tévében látható nyugati f i lmek felé is. Külön 
színt jelentenek Rusz Lívia kosztümös figurái, főkötős középkori nénikéi, huncut, 
színes alakjai, furcsa korabeli „szerelésükkel". 

Soó Zöld Margit figurái és ál latrajzai a játékos kedvesség jegyében fogantak, 
célja a belső meghittség, intimitás, az emberi közelség, a család melege szép érzelmi 
kategóriáinak a kifejezése színben és formában. Ilyen légkört tolmácsolnak ki-
fejezően szép Móra-illusztrációi. 

Andrásy Zoltán a Napsugár egyik legmunkásabb, alapító tagja, rajzai az évek 
hosszú során megbízhatóan keresték és kifejezték a lap szociális törekvéseit. Raj -
zai, akvarell jei lényegében megegyeznek a művész kiállításokon látott munkáinak 
szellemével, optimista munkaszeretetet hirdetnek, nevelnek — akár i f jú repülő-



modellezőkről, akár építőkről legyen szó. Reális vonalvezetésük közérthető humá-
numot, emberi melegséget áraszt, bár néhány esetben inkább csak konstatálója a 
valóságnak, mintsem annak tömörített, sűrített kifejezése. Andrásy ra jza inak legélménydúsabb megfogalmazását az olyan szellemes „történelmi" lapokon látom, mint 
például a Mézes Vilibárd, ahol a páncélkosztümök könnyed, játékos hangulatába 
sűríti a pórul jár t lovag mozgását, karakterét . Rajzainak külön értéke az erdélyi 
magyaros jelleg keresése és megtalálása, különösen a harmonikus kalotaszegi, széki 
viselet és lelkiség kifejezése révén. Egy magyarosnak mondható jelleg azonban leg-
inkább a Bene József munkáiban tömörödik és csúcsosodik ki; a dekoratív népi mo-
tívumok gazdag felhasználása — az egészséges népi jellegen túl — vérbő optimiz-
mus és könnyedség kifejezője is, melyet aláhúz a színek vibráló, dinamikus 
vitalitása, bár nem nélkülöznek néha bizonyos felszínességet sem ezek az illuszt-
rációk. 

Kopacz Mária rajzai költőien meleg, a gyermeki lélekbe behatolni tudó for-
máikkal hatnak. Jellemzőjük a játékosság, a lelki kifejezések finomsága. E kife-
jezési finomságok, árnyalatok révén nevel, csiszol a gyermek lelkületén; ugyanez 
a törekvés érződik krónikás ra jzain a világ hét csodájáról, ahol liláskékekben, 
szürkékben teremti meg ezt a költői hangulatot. 

Árkossy István szép vonalvezetésű rajzai rézkarcszerű ropogósságukkal és 
logikai rendjükkel , az arányok és formák zenei örömével örvendeztetik meg a sze-
met, nevelve egyben a gyermek szellemét a mélyebb, a felnőtteknek való grafika 
megértése irányában. Szellemes formai és tar talmi fordulatai, meglepetései kutató, 
kereső, rokonszenves grafikust tá rnak elénk, akinek szilárd szándéka a rajzi szép-
ségen túl a gyermek szellemi, tudati nevelése is. Részben rokon vele Venczel 
János szálkás, érzékeny tollrajzkezelése, variált struktúráival, meglepetéseivel, for-
mai változatosságával. Krónikás sorozata a történelmi korok képi jellemzésére vál-
lalkozik, különböző témák kapcsán mutatva be az ábrázolt korok plasztikai motí-
vumait, amelyek elég kifejezőek ahhoz, hogy a f iatal lélek később kötni tud ja mű-
vészeti tanulmányaihoz. 

Vass Tamás ál talában egy színt használ, ezt az egy színt hangolja f rappáns 
tónus- és folthatással, szürkékkel és feketével, a feketében fehér vagy szürke vo-
nalrendszerrel vagy logikai jelzésekkel. Lendületes rajzai r i tmikus kompozícióikkal 
és kitűnő dekoratív érzékükkel hatnak. 

Unipan Helga kitűnően egyéniesített f igurái szellemes, sajátságos mozdula-
taikkal, mintegy játékosan, metafizikusan a térbe fagyva, egy különös, sajátságos 
humor kifejezői, egyben mindig f rappáns mondanivalót hordoznak. Rokon meg-
fogalmazásnak, egyben a f iatal nemzedék egyik nagy reménységének érzem új , 
egyéni, sajátságos meglátásai miat t i f j . Feszt László munkáit . Rajzi megfogalma-
zásaiban a gyermeki lelket tiszteletben tar t ja , játékosak, szinte gyermekiek figu-
ráinak pszichikai megfogalmazásai — mégis nagy formai komolysággal, mívességgel megrajzoltak a képei. 

Tovább sorolhatnám itt képzőművészeinket, Nagy Évát humánus közelítésével, 
meleg, hangulatos gyermekábrázolásaival, Kovács Károlyt pontos, nevelő hatású 
rajzaival, melyek sok találékonysággal készültek, Avram Felicia reális, kellemes 
színhatású ra jzai t és városképeit, népmese-illusztrációit, Szőcs Agnes gyermekábrá-
zolásait, Köllő Erzsébet tárgyakat bemutató funkcionális rajzait , Surány Erzsébet 
költőien érzékeny, a gyermeki lelket is átmelegítő tollrajzait. 

Külön értékként kell kiemelnünk Farkas János főszerkesztő magatar tását : azt, 
hogy az évek folyamán a kezdeti édeskés, szentimentális szemlélettel szemben 
mind erőteljesebb és művészibb rajzok cserélték fel a képi ellágyulásokat; ezen-
kívül a történelmi és etnográfiai sorozatok jelentőségét is hangsúlyoznunk kell. 
Szólanunk kell Soó Zöld Margit tördelői munkájáról , a szelekcióról és a munkák 
egy-egy oldalon való párosításáról, a harmóniáról és az oldalak dinamikájáról is. 
Ez azért lényeges, mer t a képszerkesztő i lyenformán időt enged a gyermeki lélek-
nek, hogy betekintsen a különböző ábrázolási hangulatokba, a rokon színekbe vagy 
a kontrasztos dinamikába. A továbbiakban elképzelhetőnek ta r tanám a meleg, 
groteszk, elrajzoltabb ábrázolást is a Napsugár ban, hiszen az ilyenszerű megfogal-
mazás szintén nyú j tha t valami újat , esetleg még többet, mint a ropogós rajzi bra-
vúr. Az optimizmus, a jókedv, a jópofaság mellett létezik ugyanis belső szorongás, 
a szülőkkel szembeni konfliktus, meg nem értettség is. 

Mi, kívülálló képzőművészek napsugaras, hosszú életet kívánunk a Napsu-
gárnak. Képzőművészeink ta lá l janak lelkük mélyén még több értéket, még több él-
ményt, amivel átmelegítik a gyermekek lelkét, és ezáltal emberi, nemzetiségi mél-
tóságukat is emelik. 


