AKI MESÉIBEN IS „SZÓRAKOZTATVA OKTAT” –
NYULÁSZ PÉTER
Nyulász Péter számos sikerkönyvet jegyez, nagy öröm számunkra,
hogy az Apáczai Kiadó meseantológiájában, a Tündérszalagban is találunk tőle írást. A beszélgetést akár úgy is kezdhettem volna, hogy
egyszer volt, hol nem volt… A meseírást hagyjuk meg neki. Ehelyett
inkább csak feltettem kérdéseimet.

– Hogy is volt a kezdet? Miként jut el valaki a történelem–földrajz szakos tanári diplomától a mondókákig, gyerekkönyvekig?
– Bő évtizedes elektronikus újságíráson át. A Magyar
Rádió riportere, műsorvezetője voltam, sokáig a Kossuth
Krónikában lehetett hallani a hangomat. A mondókázáshoz ennek természetesen vajmi kevés köze van, bár a
szavak értelmével, ritmusával mindig szerettem játszani,
csak sokáig nem találtam meg ennek a közönségét. A felnőtteket hamar elfárasztja az ilyesmi, arra pedig valamiért
hosszú ideig nem is gondoltam, hogy a gyerekek viszont
kifejezetten vevők erre. A saját gyermekeim döbbentettek
rá. Aztán valamiképp a családi játék lassanként hivatássá
vált, s ma az egyszervolt.hu szerkesztőjeként igyekszem a
pedagógus végzettségemet és az irodalmi munkásságomat ötvözni, a szórakoztatva oktatás jegyében.
– Számos könyvet jegyez, mintha azt követte volna, ahogyan a gyermekei cseperedtek. Tudatos volt ez az „építkezés”, vagy az élet diktálta?
– Tagadhatatlan, hogy ahogyan otthon nőnek a gyerekek, könnyebb kitapasztalni, mi és miként érdekli a magasabb korosztályt, ám inkább maga a szövevényes történet az, ami miatt a Helka című könyvem a 8–12 éveseknek
szól elsősorban. Ám az is hozzátartozik, hogy a Helkát
követően jelent meg például a bölcsiseknek szóló, A baba
bab című mondókáskönyvem, vagy a még kisebbeknek
való Beszélő babakezek két kötete is – holott ezt a kort már
kinőttük otthon, eközben viszont nem tervezem, hogy kifejezetten kamaszregényt írjak.
– Szerényen tekintve is sikertörténet az Öné. Miazami
című kitalálós versikéket tartalmazó könyvéből film készült, több verse rajzfilmen is látható. Blogján ízelítőt láttam a Helka vízi bábszínházváltozatából. Mi a sikerének
titka?
– Talán az a kettős célom érvényesül ilyen formán,
hogy egyrészt irodalmi igényű darabokat igyekszem létrehozni – nyelvezetükkel, történetvezetésükkel, ritmikájukkal, rímeikkel, másrészt pedig kifejezetten törekszem
az alkalmazhatóságukra is. Helka története például egy
fordulatos, tündéres-varázslós mesekaland, szeleburdi
manókkal, hogy humoros is legyen, ám ez a fantáziavilág számtalan szállal kapcsolódik a valósághoz, így ténylegesen is lehet tanulni belőle. Például megismerni olyan
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helyszíneket, ahova magunk is elmehetünk a Tési fennsíktól a Szentbékkállai Kőtengeren, Salföldön át Sóstóig,
vagy megismerhetjük a balatoni hínárok fajtáit, kikutathatjuk, mit jelent Nóniusz lovászmester neve, ráébredhetünk, hogy a „Bakony nemes érce”, ami kopottan szürkés
fakó fényű, s olyan könnyű, mintha nem is fémből volna,
nem más, mint az alumínium. Így több olyan iskola is van
Pécstől Törökbálintig, ahol ténylegesen „tankönyvként”
használják, avagy Helka történetével teszik érdekesebbé,
izgalmasabbá a konkrét tantárgyi tananyagot.
Hasonlóan volt ez már az első könyvem, a Zsubatta
esetében is, ami olyan mondókákat, verseket tartalmaz,
mint sok más képes verseskönyv. A szerkesztésével azonban igyekeztem azt sugalmazni, hogy a versek óvodai foglalkozásokon, vagy akár logopédiai terápiák során is jól
használhatók. Így a kötethez egy szakszerű, logopédus által kidolgozott beszédfejlesztő kategóriarendszer készült,
ami által „beszédfejlesztő mondókáskönyv” lett. Azt már
egy óvodapedagógustól tudom, hogy a napi felhasználása
során – például nagycsoportosokkal – a halmazelmélet
lényegének megértéséhez tudják használni a Hat tyúkok
című verset belőle.

A Miazami és a Miazmég kitalálós versikéi esetében a
cél az volt, hogy azok kifejezetten sikerélményt adjanak
a gyerekeknek – szemben a találós kérdésekkel, ahol a
lényeg inkább a kérdező furfangja, hogy ne legyen egykönnyen megfejthető a feladvány. Nálam könnyű rájönni,
hogy „mi az, ami”, mert a sorok között megbújik. A kisovisok számára örömteli felismerést jelent, hogy csupán
jellemző tulajdonságok alapján ki tudják következtetni a
vers címét. Szakemberektől hallottam, hogy ezek a verseim így a „mentális lexikont kondicionálják”. Erre figyelt
fel Gárdos Péter filmrendező, s az említett tévéműsor ennek gyakorlati alkalmazását mutatja be óvodákban.
A verses rajzfilmek egy kifejezetten sikeres együttműködés eredményeként születtek az egyszervolt.hu és a MOME
Animáció szak összefogásában. A szerkesztőség bő száz
kortárs gyerekverset és -dalt tartalmazó listát állított öszsze, a rajzfilmrendező szakos hallgatók pedig ebből választhattak, melyeket dolgozzák fel. Tizenhat költő műveiből
mintegy negyven alkotás született, amelyek a mesetv.hu
oldalon bármikor megtekinthetők a Versfilmek, illetve a
Versfilmek új évad sorozatban. Nagy öröm volt számomra,
hogy ezek sorába bekerülhetett néhány az én verseim közül
is. Miként nagy öröm volt számomra az is, hogy a Bakony
fővárosában, Veszprémben egy különleges vízi bábszínházi produkcióra vállalkozott a Kabóca Bábszínház – így
igazolva vissza, hogy a Helka – a Burok-völgy árnyai című
könyvem nemcsak a sulibeli használatra, hanem a színpadi
művészet számára is alkalmas alapanyagot szolgáltat.
Összefoglalva, talán a „szórakoztatva oktatás” metodikája az, amit úgy tűnik, sikerült jól elkapnom az eddigi
köteteimmel.
– Kik segítették az útján, és ha volt nehézség, akkor hogyan sikerült legyőzni?
– Számomra a legnagyobb nehézség leginkább az alkotáshoz szükséges idő előteremtése a napi munkába járás
mellett. Így hétvégéken, szabadságok alatt van alkalmam
írni, ennek okán pedig azt gondolom, hogy a legnagyobb
segítséget a családomtól kapom, akik mindezt tolerálják.
– A 2011. év nagy sikere a Helka, ami az Év Gyermekkönyve megtisztelő címet is elnyerte. Miként élte meg ezt a
nagy elismerést?
– Valóban nagy megtiszteltetésként éltem meg, hiszen
az IBBY, a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának
Magyar Egyesülete korábban olyan alkotóknak ítélte ezt a
díjat, mint például – hogy csak pár nevet említsek – Lázár
Ervin, Janikovszky Éva, Csukás István, Békés Pál, Nógrádi Gábor, így azt gondolom, mindez nagyon komoly felelősséggel is jár.
S hogy miért lehetett a Helka az Év Gyermekkönyve,
arra talán az lehet a magyarázat, amit az előző válaszomban fejtegettem. S talán még az, hogy egy régi, másfél évszázados, hajdanán nagyon kedvelt, ám azután szinte teljesen feledésbe merült magyar legenda kel új életre általa
a mai gyerekek – s szüleik, tanáraik számára.

– A Helka a Balaton mesés bemutatása, fantasy elemekkel átszőtt gyerekregény. Benne voltak ebben saját gyermekkori élményei, vagy ösztönösen nyúlt sokunk szerelme,
a Balaton irányába?
– Ez valóban úgy történt, miként a fülszövegben is olvasható – egy családi nyaralás alkalmával találkoztunk
a Balaton tündérével, azaz megérintett a tó varázslatos
szépsége. S utóbb, mikor tudatosult bennem, hogy hiszen
létezik egy régi legenda a Balaton tündéréről, akkor már
valamiféle küldetéstudattal is párosult az elhatározásom.
Hiszen a magyar gyerekek kivétel nélkül ismerik Merlint,
Gandalfot, Dumbledort, miközben Kamorról, a Bakony
varázslójáról még csak nem is hallottak – ahogyan korábban én sem. Eltökélt szándékom lett, hogy felélesszem e
régi történetet, s ehhez kerestem meg a szerintem megfelelő formát és műfajt, ami közel viheti a mai olvasókhoz – a már említett célokkal együtt –, hogy a Balaton
és környéke, a Bakony mesés és vadregényes helyszínei
főszerephez juthassanak. Köztük persze sok olyan is, ahol
gyerekkoromban is jártam, ám nem kevés olyan hely is
szerepel, mely számomra is újdonság volt, s a regény megírása közben, a háttérkutatás során ismertem meg.
– Mitől lesz jó egy gyerekeknek szánt könyv? Mi által válik valaki hiteles gyermekkönyvíróvá?
– Az első kérdésre talán nem is olyan nehéz a válasz:
attól, hogy tetszik a gyerekeknek. A második már valóban
keményebb dió, ám talán annyiban összefoglalható, hogy
aki komolyan veszi a közönségét, aki fel tud nőni ahhoz,
hogy a gyerekekhez másként kell szólni, ám azt felelősséggel kell tenni. S azt gondolom, hogy a gyerekeknek tetsző
könyv is attól lesz valóban jóvá, ha ilyen szándékkal készül – beleértve a szöveg és az illusztráció mellett a nyomdatechnikát és a kötészetet is.
– Min dolgozik most, mivel fogja a gyerekeket megörvendeztetni?
– Sokan vagyunk kíváncsiak Helka történetének folytatására, így most ezen dolgozom. Bár ahogyan alakulgat,
valójában nem is folytatódik, sokkal inkább kiteljesedik
a bonyodalom. Mert ahogyan a történet szereplői mesélgetik nekem, lassanként rá kell jönnöm, hogy amit eddig
megismerhettünk a tihanyi Soktornyú Kastély életéről,
csupán a véletlenek sorából szövődött mellékszál…
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