
NÉPSZAVA KULTÚRA 2002. OKTÓBER 25., PÉNTEK 13

Aki a fiatalok figyelm ét nem fogja meg, ne várjon olvasó felnőtteket! R Ö V I D E N

Világhírű magyar gyerekkönyv
Nógrádi Gábor PetePite című könyvét a Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) a világ legjobb gyerekkönyvei közé 

választotta. A mű egyébként 2000-ben az év gyerekkönyve lett Magyarországon. Az elismerést október elején az IBBY 
bázeli kongresszusán vehette át az író. Ez alkalomból beszélgettünk a nemcsak gyerekkönyveiről, hanem számos 

filmforgatókönyvéről is -  mint a Sose halunk meg vagy a Csocsó -  ismert szerzővel.

M eggyőződésem , hogy a m egfelelő  a lá z a tta l, író k é n t á t  leh e t írn i egy k la ssz ik u s t 150-180 
o ld a las  te r je d e le m b e  Kovács Petra felvétele

Hamway Péter írása a NÉPSZAVÁNAK mindig azt gondolják, hogy elegendő egy 
verses vagy mesés antológiát összeállítani 
a gyerekeknek. Pedig a szórakoztatás és a 
hagyományok közvetítése csak egyik fel
adata a könyvnek, a másik funkciója az, 
hogy a köznapi élethez szükséges tudást 
közvetítse a gyereknek. Azt, amit a szülők 
meg a pedagógusok már nem tudnak átad
ni, mert ők maguk sem elég tájékozottak 
az egyre bonyolultabb élet dolgaiban. Az 
iskolai oktatásnak ma egyébként sem ez a 
feladata, hanem többnyire valamiféle múlt 
századi műveltségeszmény gyerekre 
kényszerítése. Az egészségvédelemről, a 
betegségmegelőzésről például számtalan 
könyvsorozatot adtak ki Nyugaton a kü
lönböző korosztályok számára. Itthon el
vétve találunk ebben a témában egy-egy 

kötetet. Például, hol van itt
hon az a könyv, ami elma
gyarázza a gyereknek, ho
gyan kell bánni a pénzzel, mi 
az, hogy bank, kamat, rész
vény satöbbi? Olyan köny
vek is vannak a nyugat-euró
pai piacon, amelyek a leg
egyszerűbb köznapi kérdé

sekre adnak választ. Mit csináljak, ha a 
szomszéd bácsi haragszik rám? Mit csi
náljak, ha jogtalanul bántott az apu? Na
gyon utálom a testvéremet, mert szerin
tem mindent ő kap meg, mit csináljak? A 
pályaválasztásról különböző korosztályok 
számára készült sorozatok sok képpel, kö
zérthetően elmagyarázzák, mit csinál va
lójában egy-egy szakma gyakorlója.

-  E z a tö rténe t persze nemcsak a gye
rekkönyvekről, hanem az egész okta tás i 
rendszerünkrő l szó l!

-  Nagyon sok mindent nem tanulunk, 
nem tanulhatunk meg az iskolában. Nem 
tanuljuk meg, hogyan jutunk lakáshoz, ho
gyan kell a pénzt beosztani, mikor va
gyunk érettek a gyerekvállaláshoz, hogyan 
jelentkezzünk egy munkahelyre... Az an
golszász pragmatikus oktatás azért nevel 
sokkal hatékonyabb társadalmat, mert ők 
már nagyon régen rájöttek arra, hogy a 
szülő és az iskola nem tudja a gyerekekkel 
megismertetni a mai, bonyolult köznapi 
élet minden részletét. Egy pici példa: az 
ezemyolcszázas években például még nem 
volt probléma, hogy milyen kenyeret ve
gyek. Ma negyvenféle kenyér van. Ki ma

gyarázza meg, hogy miért rozskenyeret 
vegyél, hogy melyikben milyen adalékok 
vannak, melyik egészségesebb és miért?

-  N agy v ita  d ú l az is ko la i o lvasástaní
tásról, a kötelező o lvasm ányokró l, egyre 
többen vetik fe l, hogy a K incskereső kis- 
ködm önt vagy a Légy’ j ó  m in d h a lá lig o t ret
tenetesen un ják  a gyereket, s e l sem o lvas
sák. O lvastassunk ve lük esetleg H a rry  
Pottert?

-  Miért ne? Ahogy N agy A tt i la  olvasás
kutató írta, Harry Pottemek egy nagy elő
nye biztosan van: ha a gyerek elolvasta, 
megtanult olvasni. S ha már megszerette 
az olvasást, irányítani is lehet. A klasszi
kusokat persze meg kell ismerniük, de 
nem biztos, hogy az eredeti, már a mi szá
munkra is nehezen olvasható szöveggel. 
Meggyőződésem, hogy a megfelelő alá
zattal, íróként át lehet írni egy klasszikust 
150-180 oldalas terjedelembe. Régen a 
gyerekeknek átírták a Don Quijotét, az 
Odüsszeiát, a Moby Dicket. Velem együtt 
kapott diplomát Bázelben az az izraeli 
írónő, aki a Gilgamest írta át. Ha jelentős

íróink, S p iró tó l E sterházyig  átírnának egy 
számukra kedves és fontos könyvet, ol
vasható lenne egy rövidített, de nem meg
csonkított klasszikus könyvtár. Erre per
sze az államnak is áldoznia kellene, de 
megéri, hiszen így sokan elolvasnák pél
dául azt a Jóka it, akinek könyveit már az 
én korosztályom is avíttnak tartotta. Ne 
felejtsük el, hogy az egész világ például 
egy rövidített Robinsont olvas. A gyere
kek az Egri csillagokat is csak az egri vár 
ostromáig szeretik. El kell dönteni, hogy 
egy általunk értékesnek tartott mintát 
kényszerítsünk a gyerekre vagy azt akar
juk, hogy megszeresse az irodalmat, az 
olvasást. Ami nemcsak egy hobbi, egy 
szórakozás, hanem az önismeret egyik 
fontos forrása. Mindenki a saját tapaszta
lataival, képzeletével, személyiségével 
kelti életre az író szavait, mondatait: min
denki önmagát olvassa ki a regényekből. 
Ettől több a könyv, mint a televízió, ahol 
mindent megmutatnak, s az ember csak 
hever előtte, mint egy üres zsák, amit a 
képek megtöltenek.

-  M it  k e ll tud n i a Gyerekkönyvek Nemzet
közi Tanácsáró l (IB B Y )?

-  A szervezet 1952-ben alakult azzal a 
céllal, hogy a hidegháborús légkörben a 
gyerekek között valamiféle kapcsolatot te
remtsen a gyerekkönyvek segítségével. Az 
IBBY ajánlólistájára minden évben felke
rül a legjobbnak tartott néhány könyv, és 
ezeket a könyveket kiállításokon utaztatják 
a világ különböző országaiba. A több mint 
hatvan országot tömörítő szervezet ezeket 
ajánlja kiadásra. Bázelben megjelent a ja
pán császárné és M ub ara k  elnök felesége 
is. Ez is jelzi, hogy bizonyos országok szá
mára a gyerekkönyvek kiadása fontos. Ná-

_ lünk, úgy tűnik, nem annyira lényeges, hi
szen szinte a két kezünkön 
megszámolhatjuk, hányán ír
nak gyerekkönyveket. Azt 
nem kívánom vissza, hogy 
egy író azért írjon a gyere
keknek, mert rákényszerül, 
mint az ötvenes években, de 
fontos lenne, hogy legjobb 
íróink vállalkozzanak leg
alább egy gyerekkönyv megírására. Kül
földön ez meglehetősen gyakori dolog. 
Aki a gyerekek figyelmét nem fogja meg, 
nem veszi rá őket az olvasásra, az ne vár
jon olvasó felnőtteket. A gyerekkönyv híd 
a gyerek és a felnőtt között. Az embernek 
persze először önmagában kell megterem
tenie a hidat egykori és mai énje között. Ez 
nem könnyű; kevesen vannak, akik bátran 
szembe mernek nézni gyerekkori önma
gukkal, és számot tudnak adni vágyaik 
megvalósulásáról vagy elhalásáról.

-  Bizonyos értelemben a gyerek és a f e l 
nő tt közö tti h íd ró l szól a PeteP ite is.

-  Többé-kevésbé. A PetePite humoros 
regény, a főhős egyetlen éjszaka felnőtté, 
a saját apjává változik. Novemberben ke
rül boltokba a Petepite párja, Az anyu én 
vagyok című regény, melyben anya és lá
nya cserélnek helyet.

-  Bázel után a F ra n k fu rti Könyvvásárra  
utazott. Nemcsak íróként, kiadóként is van 
ném i tapasztalata a gyerekkönyvek nemzet
közi és hazai p iacán. M ik  a különbségek?

-  A  nyugati gyerekkönyvek nagy része 
problémamegoldó jellegű. Ezek Magyar- 
országon hiányoznak. Nálunk sokan még

Fontos lenne, hogy 
legjobb íróink 
vállalkozzanak 

gyerekkönyv írására

Könyvszalon
Második alkalommal rendezik 
meg Győrött a Győri Könyvsza
lon -  Nemzetközi Könyvbemu
tató és -vásár elnevezésű három
napos eseménysorozatot. A hiva
talos megnyitót ma 15 órakor a 
Richter Teremben (Győr, Aradi 
Vértanúk útja 16.) tartják, ahol 
az I. Győri Könyvszalon alkotói 
díjait is átadják. A belvárosban 
szervezett fesztiválon könyvbe
mutatók, kiállítások, beszélgeté
sek, színházi előadások, koncer
tek, bábműsorok, filmvetítések 
várják a művészetek kedvelőit.

Viszockij versei
A XX. század második felének 
legnépszerűbb orosz alkotója, 
Vlagyimir Viszockij dalait adja 
elő ma 16 órától Hegedűs István 
a Bálint Galériában (Bp. II., Ház
mán u. 5.). A koncertet dr. Viczai 
Péter rövid előadása vezeti be, az 
előadást követően pedig Szilágyi 
Lenke fotóművész oroszországi 
felvételei láthatóak a galériában. 
Az est magyar és orosz nyelvű.

Háztörténetek
Új kiállítással várja az érdeklő
dőket a Néprajzi Múzeum (Bp. 
V, Kossuth Lajos tér 12.). A ma 
17 órakor nyíló, Háztörténetek 
című tárlat a Duna mentén élő 
német családok történetébe 
nyújt bepillantást. Az esemény 
az idén 130 éves Néprajzi Mú
zeum egyik ünnepi programja.

Muskétások
Dumas Három testőr című regé
nye szolgál alaptémájául az Ex- 
periDance Muskétások című, 
kétszer ötvenperces, nagyszabá
sú táncprodukciójának, amelyet 
ma 19 órakor a Nemzeti Tánc
színházban (Bp. I., Színház u. 1— 
3.) láthat a közönség. A koreog
ráfus a monumentális munkáiról 
ismert Román Sándor.

Cottbus-tesztivál
Négy magyar filmalkotás is sze
repel az október 31 -én kezdődő 
Cottbus Filmfesztiválon: Cs. 
Nagy Sándor Aranyváros, Pálfi 
György Hukkle, Herendi Gábor 
Valami Amerika és Fliegauf Be
nedek Hypnos című alkotása 
utazik Németországba.

Vizuális művészeti hónap
Virtuális Galériák Találkozója

Moholy-fesztivál
MTI-információ

A Virtuális Galériák Találkozó
jával nyílik ma a Vizuális Művé
szeti Hónap -  Amatőr Artium cí
mű, immár 18. alkalommal meg
hirdetett országos képző- és 
iparművészeti tárlat a Budapesti 
Művelődési Központban. A kiál
lítás célja, hogy bemutatkozási 
lehetőséget teremtsen a nem hi

vatásos képző- és iparművészek 
számára. A kétnapos esemény 
keretében kortárs képzőművé
szeti konferenciát, valamint kiál
lítást és vásárt tartanak, képet 
adva az információs társadalom 
művészetének sajátos helyzeté
ről. Az alkotások díjazását köve
tően a zsűri által legjobbnak ítélt 
munkákat december végéig te
kinthetik meg az érdeklődők.

Picasso- és 
Dalí-kiállítások 

és -árverés
Athénban kiállítás nyílt ked
den Pablo Picasso, szerdán pe
dig Salvador Dali műveiből; 
szerdán Picasso kerámiáit és 
Dali szobrait bocsátotta árve
résre Londonban a Sotheby’s 
aukciós ház.

MTI-információ

Athénban Zsófia  spanyol király
né, János K á ro ly  spanyol ural
kodó felesége nyitotta meg a Pi
casso százada címet viselő, a 
művész Athénban és Madridban 
őrzött munkáit bemutató kiállí
tást kedden és a Salvador Dali -  
mítosz és különösség című, a 
művész hat évtizedes alkotói 
korszakának legjelesebb darab
jait bemutató kiállítást szerdán.

Szerdán Londonban közel öt
ven, Picasso által festett kerámiát 
bocsátott árverésre a Sotheby’s 
aukciós ház -  mérsékelt sikerrel: 
több darab ezer eurónál is alacso
nyabb áron kelt el. A szakértők 
hangsúlyozták: Picasso kerámiái 
és szobrai sosem arattak olyan el
ismerést, mint a festményei. Rá
adásul a szerdán kikiáltásra került 
művek többsége nem egyedi, ha
nem kisszériás darab: edények, 
tányérok, csempék, amelyeknek 
Picasso csak a festését végezte, 
magukat a kerámiákat dél-fran
ciaországi mesteremberek for
mázták. A kerámiákon kívül Dali 
öt bronzszobra és néhány rajza is 
új gazdára talált.

A magyar nyelvű kisközösségi 
televíziók Moholy-fesztivál elne
vezésű, háromnapos találkozója 
csütörtökön kezdődött Komá
romban és a szlovákiai Rév-Ko- 
máromban. A vetítéseken az el
múlt évi fesztivál díjnyertes alko
tásait láthatja a közönség. A vi
lághírű festő, fotográfus és művé
szeti szakíró, M o h o ly -N a g y  
László nevét viselő, immár ne
gyedszer megrendezett találkozó 
célja, hogy a stúdiók bemutatko
zási és megmérettetési lehetősé
get kapjanak. Az idei fesztiválra -  
amelyet a magyar főváros után

NÉPSZAVA-információ

Jó hír a kortárs művészetek és a 
népzene kedvelőinek: újabb 
többnapos eseménysorozatra 
várják a nézőket, ezúttal október 
25. és 27. között a MU Színház
ba. A két éve Győrött szervező
dő kezdeményezés, a Győrfree -  
Jazz, Kortárs és Népzenei Mű
hely nem kevesebbet vállal ma
gára, mint hogy az ugyancsak 
győri eredetű Mediawawe Fesz
tiválhoz hasonlóan „működését 
kiszélesítse a régióban. Hosszú 
távú célkitűzése, hogy a mai 
magyar jazz, kortárs és népzenét 
a környező országok zenei éle
tének vérkeringésébe segítse. A 
fesztivál célja, hogy változatla
nul jelen legyen és tovább telje
sedjék az a magyar zene és az e 
zenében élő szellemiség, amely

első ízben rendeznek vidéken és a 
határokon túl -  60 nevezés érke
zett, a hazaiakon kívül Erdélyből, 
a Felvidékről, Jugoszláviából és a 
Kárpátaljáról. Valamennyi alko
tást -  dokumentumfilmet, tévé
műsorokat és úgynevezett fikciós 
filmet -  levetítik mindkét hely
színen: Komáromban a Monosto
ri erődben és Rév-Komáromban 
a Tiszti Pavilonban. A pályamű- 
veket szakértő zsűri értékeli.

A fesztivál ideje alatt H in tsch  
G yörgy  Iszony, valamint a Hét 
tonna dollár című játékfilmjét is 
bemutatják a két városban.

nek megszólaltatásában már a 
80-as évek híres győri jazz- 
hangversenyeinek olyan nagy 
szerepe volt, amely immáron a 
hazai, de a nemzetközi kulturá
lis és zenei élet szerves részévé 
is vált” -  nyilatkozta Szabados 
György, a fesztivál fő kezdemé
nyezője.

A háromnapos fesztiválon a 
hazai kortárs zenei és jazzélet jó 
néhány kiválósága mutatkozik 
be. A nyitó napon, ma este Sza
bados György zongoraművész 
ad koncertet, ezzel egy időben 
nyílik Bozsaky D á v id  Elő Csönd 
című fotókiállítása. A Nazália 
Oboaquartet bemutatja Nádak 
zenéje című CD-jét, majd a Bede 
Trió lép színpadra. Szombaton az 
eddig elsősorban zenei munkás
ságáról ismert Szőke Szabolcs 
festményeiből, grafikáiból nyílik

Ünnepi koncert
Balázs Árpád zeneszerző, ez Eu
rópai Tudományos és Művészeti 
Akadémia rendes tagja 65. szü
letésnapja alkalmából szerzői es
tet rendeznek a keszthelyi Heli
kon Kastélymúzeumban ma 18 
órai kezdettel. A hangversenyen 
többek között fellép Wierdl Esz
ter, az Operaház magánénekese, 
a Salzburgi Mozart Dalverseny 
díjnyertese, aki a Nec arte, nec 
marté című oratóriumból ad elő 
részleteket. Felcsendülnek a ze
neszerző énekkari művei három 
gyermekkórus és a Helikon Ve
gyeskar, valamint rézfúvós alko
tások neves hangszerjátékosok 
tolmácsolásában.

kiállítás -  az eseményen az alko
tó gadulkajátékából hallható íze
lítő. Ezen az estén koncertet ad a 
Tin Tin Quartet, a Burány Trió 
pedig Csillagtalan sötét éjjel cí
mű CD-jét mutatja be.

A zárónapon a zenei és fotó- 
művészeti munkásságáról egy
aránt jól ismert G rencsó Is tván  
fotóiból nyílik kiállítás. Az ese
ményt az alkotó szaxofonjátéka 
színesíti. Ezt követően a Gren
csó Kollektíva Fekete kenyér 
című programjával lép színpad
ra, majd Szabados György záró- 
hangversenye következik. A 
programok mindhárom este 20 
órakor kezdődnek. A koncerte
ket követően a Győrfree Sza
badzenei Műhely programja 
hallható, minden alkalommal az 
aznapi fellépők közreműködé
sével.

K ö z l e m é n y

Az Interdotnet M agyarország Kft. a távközlési előfizető i szer
ződésekről szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. § (3) 
bekezdésében rögzíte tt köte lezettségének eleget téve ezúton 
értesíti e lőfizetőit, hogy a hírközlési jogszabályok változásai, 
illetve új szolgá ltatások bevezetése m iatt a Válla lkozási Felté
telei m ódosulnak.

Az új Á lta lános Szerződési Feltéte lek a m ódosításokkal egy
séges szerkezetben a www.hu.inter.net honlapon és az Inter
dotnet M agyarország Kft. ügyfélszolgálati irodáiban tek in the
tők meg.

A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény, illetve annak vég
rehajtási rendeletéi által bevezetett új szabály- és fogalom - 
rendszer m iatt -  a szolgá ltatási d íjak változatlanul hagyása 
m ellett -  a Válla lkozási Feltéte lek m egfele lő á tdolgozása vált 
szükségessé. A m ódosítások érintik, különösen az alap- és k i
egészítő szolgá ltatásokra és igénybevételük m ódjára, az 
elektron ikus tanúsítványra, a szerződéskötés feltéte leire, az 
e lőfizető értesítésére, a szám lázási cím m ódosításának határ
idejére, az e lőfizető i szerződés fe lm ondási idejére, az adatke
zelésre, a szolgá ltatás szünetelte tésére, az e lőfizető nyilván
tartására vonatkozó szabályokat.

Az új Á lta lános Szerződési Feltéte lek hatálybalépésének idő
pontja: a je len közlem ény m ásodik m egje lenését követő 15. 
nap.

Kortárs műhely Győrben

http://www.hu.inter.net

