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Ilyen gazdag élettel és múlttal magad mö-
gött mi indított arra, hogy tollat ragadj és a
gyerekeknek írj?
Éppen az, hogy ilyet még nem csináltam. A
művészetben nem feltétlenül a járt út vezet
izgalmas eredményekhez. Mindenesetre én
utálnám ismételni magam, még akkor is, ha
sikert ismételnék. Próbálkozni, kísérletezni,
újba fogni – ez az én világom. Gondold meg,
hogy nem csak az olvasót kell szórakoztat-
nom, hanem magamat is! És ha én unom,
amit csinálok, képzelheted az olvasóimat!

Mi motivált?
Ebben az esetben a gyerekpublikum. Infan-
tilisen családcentrikus vagyok: hatan va-
gyunk testvérek, imádom a gyerekeket,
nekem is van három, de ezzel én nem értem
be, mindig a kedvenc nagybratyó szerepre
vágytam, melyet néha sikerült is megtestesí-
tenem. Szerettem elkápráztatni a testvéreim
gyerekeit, pedig ez tartósan nem is olyan
egyszerű. A gyerekeket ugyanis csak mér-
sékelten befolyásolja a köteles tisztelet, a
sznobizmus, a marketing... Nekik tényleg az
kell, hogy magával ragadja őket a történet,
ami a klippek és a rajzfilmek világában nem
kis kihívás.

Hogyan lettek ezek a történetek ennyire
élőek?
Jó hallani, hogy azok lettek. Hát, Istenem, ez
egyszer összejött! Mindenesetre egy irodalmi
figura lehet nagyon is élő anélkül, hogy ha-
sonlítana egy általunk ismert személyiség-
hez. És hogy egy titkot is eláruljak: úgy jött az
ötlet, hogy egy kisgyerekes társaságban vol-
tam, ahol a szülők csupa olyan, számukra
lenyűgözően érdekfeszítő és számomra zsib-
basztóan unalmas dolgokról beszéltek, ame-
lyekből feketén-fehéren kiderült, hogy a
gyerekeik pont olyan különlegesek, mint a
többi gyerek. Egyszer csak valaki mesélni
kezdett egy kívülről teljesen egyforma, ter-

mészetre viszont homlokegyenest ellentétes
ikerpárról, aki a gyerekével egy oviba jár, és
ez felgyújtotta a fantáziámat.

Miért pont ez?
Mert ez csodálatos, mert ez a mindannyi-
unkban meglévő kettősség (sőt, hármas-
ság) megtestesülése, mert ez a Dr. Jekyll
és Mr. Hyde mítoszának kedves, játékos,
óvodás változata.

Mi volt a célod ennek a két lányalaknak
a megalkotásával?
Az, hogy ne legyen egyértelmű, hogy kinek
drukkolunk, hogy kivel akar azonosulni a
gyerek. A sztereotípiák Ancsa felé húznak,
mert ő az ügyes, nagyszájú, vagány, jó-
pofa… A mese kezdetén minden gyerek őt
csodálja. Igen ám, de aztán kiderül, hogy
sok konfliktust a mamlaszabb, de figyelme-
sebb és érzékenyebb Pancsa old meg, és
a gyerekek hirtelen elkezdik őt is becsülni,
és ami ennél fontosabb: általa saját magu-
kat is. Ez egy félénk gyereknél fontos lehet.
Majdhogynem terápia.

Ez volt a célod a mesekönyvvel?
Semmiképpen. Az vagy jön magától vagy
nem jön. Én egy humoros, eseményekben
és poénokban gazdag, szórakoztató köny-
vet akartam írni, és ha ebből csak egy kicsi
is sikerült, máris túlteljesítettem, amit a leg-
több mesekönyv elér.

Mennyiben befolyásoltak, segítettek, ha-
tottak Rád a gyerekeid?
Az én gyerekeim már felnőtt fiatalemberek,
viszont unokával még nem ajándékoztak
meg. De annak idején sokat meséltem
nekik, olvastam is, kitaláltam is, úgyhogy
edzve vagyok. Meg a testvéreim, barátaim
unokái is megihlettek. Egy-egy mondásuk,
elszólásuk, egy-egy sztorijuk szerepel a me-
sékben. És kritikusként is remekül beváltak.
Mielőtt a kiadónak leadtam volna a könyvet,
több gyerekkel lemeóztattam.

Kiknek szól a meséd?
Négy és hét közt biztosan bárkinek, meg
aztán azt is szerettem volna, ha a szülők is
tudják élvezni.

Mesélj kérlek egy kicsit a könyv koncep-
ciójáról!
Abból indultam ki, hogy ha egy gyereknek
megtetszik egy történet, akkor nemcsak
a folytatást akarja, de a világot is, amelyből a
történet kinő. Ezért minden könyvben van
egy főmese, ez a kötet törzse, és ehhez kap-
csolódik, vagy ebből elágazik néhány kiegé-
szítő elem: mellékszereplők portréi, helyszí-
nek, kis egyperces történetek…

Nekem nagyon tetszenek az illusztrá-
ciók is, életre kelnek általa az érzelmek, a
találó rajzokkal szinte mi is ott lehetünk az
események központjában és nagyon is jól
kiegészítik a mesédet. Külön öröm volt
az ikrek otthonát felülről is látni. Ez a te
ötleted volt?
Igen, ez része ennek az organikus mesefel-
fogásnak: A főmese ugye az, hogy a két
lány bezáródik a fürdőszobába, és ki kell
őket menteni. De akkor már kíváncsi az
ember, hogy hol is van ez a fürdőszoba,
hogy viszonyul a lányok szobájához, vagy
hogy milyen is a lányok szobája? Ráadásul
mindez felülnézetből, hogy szokja az a gye-
rek, hogy másképp is lehet nézni a dolgo-
kat, mint ahogy nézni szokta őket.

Mit üzennél a mai szülőknek?
Viselkedjenek jól, mert különben jön a tinta-
leves papírgaluskával.

Lesz folytatása az Ancsa és Pancsa
meséknek?
Már van is! A kiadóban bevetésre vár: Ancsa
és Pancsa meg a vadmalacok. Rettenetesen
félelmetessss!

SCHÜTZ GABRIELLA

Munkája a hobbija, rengeteget utazott, élt Spanyolországban, írt
felnőtteknek, sőt spanyol irodalmi újságokba is, dolgozott kia-
dóknak itthon és külföldön egyaránt, tanított és elő is adott. Idén
pedig megjelent az első kisgyerekeknek szóló mesekönyve, az
Ancsa és Pancsa a fürdőszoba fogságában a Kolibri Kiadó gon-
dozásában. Dés Mihállyal beszélgettem.


