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Csire Gabriella születésnapjára 
 
Beszólt Beke Sándor, az Erdélyi Toll fáradhatatlan szerkesztője: volna-e kedvem 

köszöntőt írni Csire Gabriella, gyermekirodalmunk kimagasló személyiségének cí-
mére, amennyiben április 21-én tölti be 75. életévét. Lelkesen vállalkoztam, még-
pedig több okból: apai és nagyapai minőségemben könyveinek hűséges olvasója vol-
tam és vagyok. Évtizedek óta kollegiális, sőt jószomszédsági kapcsolatokat is ápo-
lunk; mindketten a bukaresti Drumul Taberei negyedben lakunk.  Volt és van tehát 
alkalmam családja körében is megismerni a feleség, anya, nagymama, anyós, újabban 
özvegy hétköznapjait. Férje, Csire József, zeneakadémiai tanár két évvel ezelőtt 
hunyt el, a családfát fiúk, dr. Csire Gábor, a bukaresti magyar líceum tanára, illetve 
az óvodás Apor unoka viszi tovább. Új, szerencsés fejlemény, hogy az Erdélyi Toll 
lapjain is találkozunk, igaz, Gabriella ott magasabb rangban szerepel, mert szerkesz-
tő is. Mellékesen: 1990 után két évig az újraélesztett Cimbora főszerkesztője is volt, 
mígnem ügyeskedő vállalkozók csődbe nem vitték a népszerű gyermeklapot. 

Mit írhatnék Csire Gabrielláról, mikor gazdag és változatos életműve (csak-
nem 45 cím, ennek fele az Erdélyi Gondolat kiadásában) ellenére is a szerénység 
megtestesítője? Rádásul, kezdeteben egy etikett színezetű dilemmával kellett 
szembenéznem: illik-e hölgy ünneplésekor az életkorát elárulni? Azután eszembe 
jutott, hogy jelen van vagy tíz lexikonban (köztük a mértékadó budapesti Akadé-
miai Kiadóéban is), márpedig ott fehéren feketével olvasható a tényállás: szüle-
tett 1938. április 21-én Marosújváron, de Kolozsváron nőtt fel, ott szerezte egye-
temi diplomáját is, 1959 óta él Bukarestben, mikor az Irodalmi Könyvkiadó kive-
tette rá hálóját, hogy szerkesztője legyen. Ugyanitt olvasható a kitüntető  szentencia: 
„A mai romániai magyar gyermekirodalom élvonalába tartozik, Benedek Elek 
méltó utóda.” És sorakoznak a címek; a könyvek szereplőinek sorában királyok, 
tündérek, lovagok, boszorkányok, angyalok és ördögfiókák tülekednek kegyeink-
be férkőzni. Műfajok szerint saját mesék, karcolatok, az ifjúság számára feldol-
gozott mondák, regék, históriák, elbeszélő költemények, mindahányat perzsa, 
görög, római, germán, finn, és persze túlnyomórészt magyar hősök népesítik be 
békés egymás mellett élésben. 

De Csire Gabriella nem csupán művelője az irodalomnak, hanem szakavatott 
kutatója is. Példa rá az Elek apó Cimborája című antológia, amelynek sikerét bizo-
nyítja, hogy az Erdélyi Gondolat 2004-ben második kiadást is megjelentetett be-
lőle. Nem is csoda, hiszen tartalmazza Benedek Elek 1922–1929 között szer-
kesztett, páratlan népszerűségű gyermeklapjának irodalmi anyagát. De többet is 
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kínál, mint üdítő olvasmányt: megment a feledéstől ma már nem ismert bedol-
gozó munkatársakat: főképpen pedagógusokat, de háziasszonyokat is, akik alko-
tásaikkal önzetlenül, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül segítették a Cimbora zök-
kenőmentes megjelenését.  

Szívemnek különösen kedves Csire Gabriellának egy másik antológiája: Az 
anyám és én (Ion Creanga Kiadó, 1982.). A család megtartó melegét ápoló anyának 
szentelt magyar versek, novellák, regényrészletek gyűjteménye, kezdve Janus Pan-
noniustól, el egészen Tamási Áronig, Illyés Gyuláig, Sütő Andrásig, Kányádi Sán-
dorig. A kötet értékét nagyban növeli a bevezetőként szereplő esszé: hogyan je-
lentkezik az anyai szeretet a világirodalom remekműveiben, a magyar népballa-
dákban, műköltészetben és szépprózában. A tanulmány végkicsengése fénysugarat 
vet a mi ünnepeltünkre, Csire Gabriellára is, mikor ezt írja: „Az örömben, gyász-
ban fogant, anya és gyermek kapcsolatát felvillantó művek emberségünk mér-
céjének, a lelkiismeret tükrének tekinthetők.” És itt olvashatjuk Móricz Zsigmond 
megrendítő vallomását is az Életem regényéből: „Minden család nívóját az asszony 
szabja meg. Az asszony a fészek. Az asszony a melegágy.” 

Az antológia 31 évvel ezelőtt jelent meg, a magyar nyelvterületen azóta szám-
talan újabb kiváló írás látott napvilágot a témában. Milyen hálás vállalkozás lenne 
ezekből összeállítani Az anyám és én folytatását! Csire Gabriella, az Erdélyi Gon-
dolat Könyvkiadó és persze némi nemes lelkű szponzorok összefogásából meg-
születhetne az új nagy mű, benne a mai fiatalok, a szakállasok és fülbevalósok 
írásaival, ahogy ők látják az anya szerepét a családban. És bekerülhetnének ebbe 
a kötetbe azok is, akik  a cenzúra okán nem kaphattak helyet az elsőben: Nyirő 
József, Wass Albert, Szabó Dezső és mások. 

Születésnapján mit kívánhatnánk jobbat Csire Gabriellának, mint hogy nép-
szerűsége újabb és újabb értékes munkákkal növekedjék, szülők, pedagógusok, 
gyermekek felhőtlen örömére! 

 

  
 

Csire Gabriella megjelent könyveiből 
az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában


