Amikor a herceg
a herceget választja
Homoszexuális
tündérmese

Miles már egészen kicsi korában
elhatározta, hogy soha nem fog
feleségül venni egyetlen hercegnőt sem. Könyvével pedig gyermekkori álmát váltotta valóra:
azt akarta bemutatni, hogy minden kisfiú és kislány lehet erős,
bátor, hősies vagy épp elesett és
megmentésre váró tündérmeseszereplő, függetlenül attól, hogy
milyen szexuális érdeklődésű.
A hideget és meleget egyaránt
kapott könyvről szülők és szakemberek véleményét kérdeztük.

Alkalom
a beszélgetésre
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Örökzöld varázslatos királyságában egy öregasszony
elrabolja a szépséges Elenát.
A hős bajnok Győző és
a félénk könyvmoly Szilárd
elindulnak, hogy megmentsék és egyikük feleségül
vegye a hercegnőt. Útközben
rájönnek, hogy nem Elenába,
hanem egymásba szerelmesek, de a lány sem vágyik
a frigyre, mert leszbikus…

„Svédországban már az 1980as évektől megjelentek másságot bemutató, gyerekeknek
szánt képeskönyvek – mondja
Csehy Zoltán költő, műfordító,
irodalomtörténész. – Azóta sok
igényes, remek grafikákkal illusztrált külföldi mesekönyvet
adtak ki homoszexuális szereplőkkel. Például a San Franciscó-i nyilvános könyvtár weboleffrey A. Miles A her- dalán bárki kereshet meleg
cegek és a kincs című családoknak szóló gyermek- és
mesekönyve magyarul felnőttirodalmat. Itthon közel
is megrendelhető, igaz, sem ennyire elfogadó a társamég csak elektronikus dalom. A probléma a homofóváltozatban. Az amerikai Pacific bia (homoszexualitástól való
Egyetemen menedzsmentet és elhatárolódás, félelem) megjeszervezeti viselkedéstant oktató lenésétől kezdődik, melyet
professzor története
a rosszul kivitelea világ legtoleránzett iskolai- és
sabb helyén játszóvallásoktatás vagy
dik, ahol a királyláa szennyezett köznyok és királyfiak
beszéd táplál nyílt
mellett azonos nevagy burkolt forműek is szerelembe
mában. A Mario
eshetnek, házasságMieli olasz író és
ra léphetnek és bolszínházi
szerző
dogan élhetnek, amáltal
alkotott
eduCsehy Zoltán
íg meg nem halnak.
kasztráció fogalma
költő, irodalomtörténész

család
pont ezt jelenti: a normaképző
nevelés és oktatás erotikaellenességét, szexuál- és homofóbiáját, amely kasztrálja a társadalmat és kizárólagosítja a konszolidált heteroszexualitást.”
Hogy hol a helye a pornográf,
erotikus, meleg, vagyis szubkulturális olvasói igényt kielégítő irodalomnak? Arra a szakember egyértelmű válasza az:
a boltokban és a könyvtárakban.
„Ilyen alapon a kivégzést vagy
kínzást, sebészeti operációt,
horrorjeleneteket, undorítónak
vélt ételeket leíró vagy bemutató alkotásokat is lesöpörhetnénk a polcokról – folytatja
Csehy Zoltán. – Édesapaként is
az a tapasztalatom, a gyermekek nem ítélkeznek, tőlünk,
felnőttektől tanulják ezt meg.
Példát vehetnénk olyan európai
nemzetekről, akik nem mások
megbélyegzésével foglalkoznak,
hanem saját, másokat nem korlátozó boldogságukat keresik.”

Csak arra válaszoljunk,
amit a gyermek kérdez

konfliktust vagy fejlődéstörténetet dolgoz fel, és nem nélkülözi a fájdalmat, csalódást és
a veszteséget. A pszichoszexuális fejlődés során fontosnak tartom, hogy a lányok nővé, a fiúk
férfivá érjenek. Ez a világ rendje, de ez nem jelenti azt, hogy
mások ne tartozhatnának bele.

A jó mese konfliktust
vagy fejlődéstörténetet
dolgoz fel, és nem
nélkülözi a fájdalmat,
csalódást, a veszteséget.

Szülői vélemények

Ledniczky Éva: Akkor vennék a gyerekemnek melegekről szóló mesekönyvet,
ha közösségi, például óvodai hatásra
fölmerülne benne a kérdés, illetve a családi vagy baráti kör kifejezetten érintett
lenne ebben a témában. Nyitott gondolkodású vagyok, vannak homoszexuális
barátaim is, de direkt nem terhelném ezzel az ötéves kislányomat. A szexualitás
témaköre még heteroszexuális pároknak is igen nehezen
megfogalmazható, nemcsak a gyermek,
hanem még egymás felé is. Ebből
a szempontból
egy homoszexuális pár felelőssége
még nagyobb és
nekik kifejezetten ajándék lehet egy
ilyen kényes témát érintő könyv, mert
megkönnyíti a beszélgetést.

„Magyarország
alapvetően
konzervatív, prűd és előítéletes
ország, nehezen fogadjuk be az
új dolgokat. Nincs ez másként
a melegekről szóló mesekönyvvel sem – magyarázza dr. Szabó
Zsuzsa klinikai szakpszichológus. – Pedig ez komoly segítő
eszköz lehet azok számára, akiket bármilyen oknál fogva érint A melegekről szóló mesekönyv
a téma. Nem gondolom, hogy abban is segíthet, hogy a homocsak úgy, hopp, toleranciára szexuálisokat ne az Andrássy
lehet tanítani. De ha egy óvo- úton felvonuló Pride menet
dásnak a homoszexuálisok tör- pink parókás figuráival, hanem
ténete segít megérteni egy élet- hús-vér emberekkel azonosíthelyzetet, akkor a könyv man- suk. Olyanoknak, akiknek nem
kóként szolgálhat
kell
titkolózni,
a szülő kezében.
bujdosni, rejtőzAzonban mindig
ködni és megjátcsak arra válaszolszani
magukat
junk, amit kérdez,
azért, hogy félreés azon a szinten,
vezessék azokat,
azzal az informáakik fontosak szációmennyiséggel,
mukra.” 
amire épp szüksége van. A jó mese
Dr. Szabó Zsuzsa
klinikai szakpszichológus
mindig valamilyen

Borsics Zsuzska: A homoszexualitásra
való korai figyelemfelhívás ellenérzést
vagy szimpátiát válthat ki a gyermekben.
Egyik sem cél. Fontos, hogy egészséges ítélőképessége
alakuljon ki, ami szerintem mindenképpen a heteroszexualitás, mivel csak ebben az esetben van
lehetőség az utódnemzésre. De nem
zárkózom el azoktól, akik feltehetőleg
nem jószántukból, hanem erős belső
késztetésből választják ezt az utat. Helytelennek tartom az elítélést, helyébe
a megértésnek kellene lépnie.
A tini fiam és köztem nincsenek tabutémák, szeretném, ha nem idegenektől
kapna félrevezető válaszokat. A nyolc
hónapos kislányommal is felvilágosítom
majd, de nem hiszem, hogy ehhez mesekönyvre lenne szükség.

Bővebben a témáról
•Csehy Zoltán: Szodoma és környéke (Kalligram)
•Dominique Fernandez: Ganümédész elrablása (Európa)
•Ritter Andrea: Melegek – Ismeretlen ismerősök
a 21. században (Corvina)
•Háttér Társaság: www.hatter.hu
•Kiss Tibor Noé: Inkognitó (Alexandra)
•Lovas Nagy Anna: Verazélet (Noran)
•Steiner Kristóf: Lélekbonbon (Ulpius-ház)
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