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AAhháánnyy  kkiirráállyy,,  aannnnyyii  mmeessee  ccíímmmmeell  jjeelleenniikk

mmeegg  úújj  kköötteetteedd  aazz  ÜÜnnnneeppii  KKöönnyyvvhhééttrree..

MMoonnddhhaattnnáánnkk,,  hhooggyy  kkllaasssszziikkuuss  ddoolloogg  kkii--

rráállyyookkrróóll  íírrnnii,,  ddee  aa  mmeesséékk  oollyyaannookk,,  mmiinntt--

hhaa  aa  mmeesseebbeellii  ookkooss  lláánnyy  hhoozzttaa  vvoollnnaa::

mmooddeerrnneekk  iiss,,  rrééggiieekk  iiss,,  vviicccceesseekk  iiss  ééss

mmééllyyeekk  iiss..  MMiiéérrtt  ppoonntt  mmeesséékk,,  mmiiéérrtt  ppoonntt

kkiirráállyyookk  úújj  kköönnttöössbbeenn??

Mesék, mert mesék között élek,  mese-

könyvekrõl beszélek, meséket írok. Kirá-

lyok, mert olyan mesefigurák, akikkel

klasszikus és modern mesei elemeket ve-

gyítõ, sokféle hóbortos történetet lehet

kanyarítani.

„EEggyy  mmeesseekköönnyyvvnnééll  kküüllöönnöösseenn  kkeellll,,

hhooggyy  aazz  oollvvaassóó  lleebbeeggjjeenn  aa  sszzeerrzzõõ  sszzee--

mmee  eellõõtttt..””  EEggyyeettéérrtteesszz  eezzzzeell??  FFiiggyyeellttééll

sszzóóhhaasszznnáállaattnnááll,,  mmoonnddaatthhoosssszzúússáággnnááll??

Mindig figyelek. Felelõsségteljesen csak

úgy lehet gyerekeknek írni, ha az ember

erre is figyel. Aki gyerekeknek ír, tudja,

milyen korosztályt céloz meg a szövegeivel, kiknek szánja a meséit,

gyerekkönyveit.

AA  mmáássiikk  aazz  iilllluusszzttrráácciióó..  TTee  vváállaasszzttoottttaadd  GGyyöönnggyyöössii  AAddrriieennnntt??  KKii--

eeggéésszzííttiikk,,  hhoozzzzáátteesszznneekk  aa  rraajjzzaaii  vvaaggyy  sszziimmpplláánn  iilllluusszzttrráálljjáákk  aa  mmeesséé--

kkeett??    EEggyyiikkeett,,  mmáássiikkaatt  sszzíívveesseenn  nnéézznnéémm  öönnáállllóó  ffeessttmméénnyykkéénntt  iiss..

NNeekkeedd  mmeellyyiikk  aa  kkeeddvveenncc  kkiirráállyyoodd  vviizzuuáálliissaann??

Gyöngyösi Adrienn munkáit nagyon szeretem, és a Manó Könyvek-

nek köszönhetõen, velük közösen dönthettünk arról, hogy jó lenne,

ha õ lenne a mesekönyv illusztrátora. Örömömre, elvállalta. Azt gon-

dolom, hogy a képei kiegészítik, megszépítik a meséket, olyan kere-

tet adnak a szövegeknek, amire mindig is vágytam. Mindegyik rajzot

szívesen látnám szobák falain, de a kedvenc, királyt ábrázoló illuszt-

rációm a könyvbõl a hólakók királya.

ÉÉss  aa  ttöörrttéénneettéétt  tteekkiinnttvvee??  

A tíz királyos történetbõl természetesen mindegyik közel áll a szí-

vemhez, de két mese icipicit jobban, mint a többi. Az egyik A

hiphiphurrá király, a másik pedig A hólakók királya.

EErrddééllyyii  ggyyöökkeerreekk,,  ppeeddaaggóóggiiaa  sszzaakk  BBuuddaappeesstteenn,,  jjeelleennlleegg  SSppaannyyoo--

lloorrsszzáággbbaann  ééllsszz..  MMeellyy  hhaattáássookk,,  hhaaggyyoommáánnyyookk,,  sszzeerrzzõõkk  mmeegghhaattáárroo--

zzóóaakk??

Hát, nagyon hosszú  lenne a lista, ha mindent, mindenkit, ami, aki

hatott rám, fel kellene sorolnom.  Folyamatosan érnek hatások bár-

merre megyek, bármit látok, hallok, olvasok. Ha nem lettek volna

olyan szüleim, akik hûen támogattak mindenben, olyan nagyma-

mám, aki társam volt a mesék iránti rajongásomban, olyan tanító né-

nim, akire mindig köszönettel és szeretet-

tel emlékszem vissza, akkor ma nem len-

ne ez az én utam. Talán a legmélyebben

mégis a gyerekek hatottak rám. Õk voltak

és õk a legmeghatározóbbak. Sokat ta-

nultam tõlük, és annyi szeretetet kaptam

pedagógusként, hogy sokszor merítek

ebbõl a mai napig is.

KKéésszz  vvaann  mmáárr  aa  kköövveettkkeezzõõ  mmeessee  iiss??

MMááss  kkoorroosszzttáállyynnaakk  sszzóóllóó  kköönnyyvvöönn  iiss

ggoonnddoollkkooddsszz??

Igen. A két most készülõ meseregényem

már nagyobb gyerekeknek fog szólni.

Egyik illusztrátora Varga Zsófi lesz. Mind-

két mû számomra új irány, hisz eddig

csak mesefüzéreket írtam.  E mellett rövi-

debb mesekönyvanyagokon is dolgo-

zom.  Van egy spanyol mesekönyvtervem

is. Már biztos, hogy ehhez is magyar il-

lusztrátor rajzol majd. A következõ rövi-

debb mesekönyv szövege már kész. 

Az illusztrátora most álmodja meg a képi világát.

AAzz  aazzéérrtt  ffoonnttooss,,  hhooggyy  eeggyy  jjóó  mmeesséénneekk  uuggyyaannúúggyy  vvaann  eeggyy  pplluusszz  rréé--

tteeggee,,  aammiitt  aa  ffeellnnõõtttteekk  ééllvveezznneekk  ((jjoobbbbaann))..  AA  ttee  mmeessééiiddnnééll  iiss  llááttookk

oollyyaann  ppoonnttookkaatt,,  aahhooll  aa  sszzüüllõõ  pplluusszzbbaann  eellmmoossoollyyooddhhaatt..  KKaappttááll  iillyyeenn

vviisssszzaajjeellzzéésstt??  

A meséimet, mondjuk úgy, felnõtteken is folyamatosan tesztelem.  

A barátaim, a családtagjaim, az Író Cimborák, a blogjaim olvasóinak

visszajelzései nagyon fontosak.  Mivel a meséimben mindig fontos

szerepük volt a humornak, a szójátékoknak,  örömmel tapasztalom,

hogy a felnõttek is elmosolyodnak a mesék hallatán. 

MMeennnnyyiirree  sszzeerreettnnééll,,  ééss  mmiitt  sszzeerreettnnééll  ttaannííttaannii  aa  sszzöövveeggeekkkkeell??

A meséket sosem okítói jelleggel írom, nem akarok nagy okosságo-

kat belefonni a szövegeimbe, még akkor sem, ha külön figyelek ar-

ra, mit közvetítenek ezek a történetek a gyerekek felé.  A célom leg-

inkább az, hogy jól érezzék magukat mesehallgatás, meseolvasás

közben, hogy nevessenek, hogy elhiggyék, hibázni emberi dolog, és

akárhányszor is esünk hasra, pikkpakk, újra fel lehet és fel kell állni.

Hogy a mások elfogadása csak jobbá tehet minket, és hogy min-

denkiben lakozik valami, amiért érdemes õt szeretni.

MMiitt  kkeerreess  eeggyy  eerrddééllyyii  lláánnyy  SSppaannyyoolloorrsszzáággbbaann??

Most éppen annak a lehetõségét, hogy egy olyan többnyelvû gyer-

mek- és ifjúsági könyvesboltot váltson valóra, ami szoros kapocs

lenne a spanyol, magyar, katalán kultúra és gyerekirodalom között.

Ha pedig azt akartad kérdezni, miért vettem nyakamba a világot, a

legegyszerûbb a válaszom.  A szívemet követtem.
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Ahány mese, annyi mosoly


