
„A világ izgalmas hely, tele tanulnivaló-
val és meglepetéssel. Lola világában a fel-
nőttek csúszdáznak, a paradicsom palán-
ta az égig ér, és a legeslegjobb barátságok 
örökké tartanak. Az író, D. Tóth Krisz-
ta és a grafikus, Faltisz Alexandra terem-
tette Lolamesékben kép és szó, sőt, moz-
gókép és szó úgy játszik egymással, hogy 
az nemcsak a gyerekeknek, hanem a szü-
lőknek is megunhatatlan élményt nyújt. 
A négyéves Lola kalandjain, saját szavain 
keresztül felfedezhetjük az óvodások elra-
gadóan őszinte világát. A Lolamesék első 
kötetéből kiderül, hogy miért nem lehet 
mindenki azonnal felnőtt, hogy mi törté-
nik a maggal, ha elültetjük, és, hogy miért 
beszélnek az emberek különböző nyelve-
ken. Most Lola mesél, a mamája csak segít 
neki – és nemcsak a könyv oldalain. A kö-
tethez tartozó rajzfilmen ugyanis valóban 
életre kel ez a fantasztikus gyerekvilág.”

„Egyfelől nagyon modernek, hiszen 
egy modern, de óvódás korú kislányt 
foglalkoztató kérdésekből, problé-
mákból álló történet közepébe csöp-
penünk minduntalan, amit legtöbb 
esetben egy felnőtt, és leginkább egy 
anyuka próbál meg megoldani. És ta-
lán itt is dől el a történetek szeretniva-
lósága, minél több van benne Lolából, 
egy alig négy éves kislány gondolatvi-
lágából, világlátásából, problémáiból, 
érzelmeiből – annál hihetőbb, annál 
életszerűbb, annál ismerősebb és ked-
vesebb a történet.”

(Papp Noémi)

Újságíró, író, szerkesztő, műsorvezető, riporter. Angol nyelv és irodalom, mé-
dia szakon végzett. 1995 óta dolgozik újságíróként. Jelenleg a Magyar Televízió 
Híradójának szerkesztő-műsorvezetője.
2008-ban jelent meg első könyve, a Lolával az élet. Ezt eddig több gyerekek-
nek szóló „Lolamese” követte, az utolsó 2010-ben jelent meg, Repül a, repül a... 
Lola! címmel.

„Engem ugyan híradós ri-
porterként, műsorvezetőként, 
brüsszeli tudósítóként ismertek 
meg, attól még én sem egyféle 
vagyok. Számomra a két műfaj 
mind szakmailag, mind embe-
rileg, nagyon jól megfér egymás 
mellett. Ez arra is jó, hogy sem 
a tévézés, sem az írás területén 

nincs hiányérzetem. […] Elsőre ugyan egy kicsit félelme-
tes volt az írás, mert a híradós műfajban a komoly ábrázat, 
a pult és a kiskosztüm mögött jól el lehet bújtatni a szemé-
lyiséget. Persze nem gondolom, hogy az a jó műsorvezető, 
akinek a személyiségéből semmi nem jön át a képernyőn.

Egészen egyszerűen azért vágtam bele, mert mindig is 
tudtam, hogy szeretek írni. Mindig is írtam. Az más kér-
dés, hogy sok minden az íróasztal fiókjában maradt. Egé-
szen addig nem is gondoltam, hogy publikálnék, amíg 
anya nem lettem. Ez minden nőnek hatalmas inspiráci-
ót jelent. Anyává válva éreztem először bátorságot arra, 
hogy ne csak írjak, hanem hogy mások elé tárjam, hogy 
olvassák is el.

Néhányan már kérdezték tőlem, hogy honnan veszem 
az inspirációt? Megyek a gyerek után egy jegyzetfüzettel? 
Frászt! Minden édesanya tudja, hogy ez nem így műkö-
dik. Van nekem annál fontosabb dolgom is. Amikor leülök írni, akkor látom 
magam előtt a történeteket, és egyszerűen csak «előjön» belőlem a mese. A 
könyvek bevezetőjében olvasható «nem is szeretem a körtét» például egy iga-
zi «Lola-klasszikus». Ez történetesen valóságos – de a mesebeli Lola nem azo-
nos a lányommal.”

KRITIKA

D. Tóth Kriszta (Kaposvár, 1975 – )
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Lolamesék – Paracsidom kertészet, 
(mesekönyv és DVD), 
 ill. Faltisz Alexandra, 
 Sanoma Budapest, 2009. 
Lolamesék – Legeslegjobb barátok, 
(mesekönyv és DVD), 
 ill. Faltisz Alexandra, 
 Sanoma Budapest, 2009.
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„Az ember azt hinné, mesélni köny-
nyű. Pedig dehogy! Jól mesélni pedig 
különösen nehéz.”

„Tudom, hogy minden anyu-
ka azt gondolja, az ő gyereke 
a legérdekesebb, de az enyém 

tényleg a legérdekesebb. 
Na jó, ez vicc volt. 
Egy kicsit.”

Bu

Nagyon dühbe gurultam a játszótéren. Egy fiú, nem sok-
kal nagyobb nálam, hallotta, ahogy apukámmal angolul beszél-
gettem. Utána telefonáltunk a mamának, hogy hamarosan ha-
zaindulunk, és megkértem őt magyarul, hogy készítse el a va-
csorámat. A fiú a homokozóban azt mondta, hogy furcsa kis-
lány vagyok.

Hát először is, nem vagyok kislány. Négyéves vagyok, 
óvodás – és nem kiscsoportos, hanem középsős! És különben is, 
miért lennék én furcsa? Azért, mert az apukámmal angolul be-
szélgetek, az anyukámmal pedig magyarul? Hazafelé sokat gon-
dolkodtam ezen.

Amikor kicsi baba voltam, igazából kicsi, na, akkor tényleg 
furcsa voltam. Például összekevertem a szavakat.

– Amikor olvasni szerettem volna, azt mondtam az apukám-
nak, hogy „Könyv”, az anyukámnak meg azt, hogy „book”.

– „Keksz”-et kértem az apukámtól, és amikor nem értette, 
mit akarok, addig kiabáltam vele, amíg fölhívta telefonon a ma-
mát, hogy fordítsa le.

– Nem értettem, mit beszél az angol béka, amikor azt mond-
ja: „ribit”, és miért brekeg a magyar barátja. Az angol kutyus 
„woof, woof ”-ot mond, ha ugat, a magyar meg azt, hogy 
„vau, vau”. A lovakról nem is beszélve, akik magyarul nyihog-
nak, angolul meg azt mondják, hogy „néé”.

Ha jobban belegondolok, hiába vagyok már nagylány, és hi-
ába tudom minden szónak a helyét, tényleg egy kicsit fur-
csa a mi családunk.

– Kezdjük ott, hogy az apukámat nem is úgy hívom, hogy 
apu, hanem úgy, hogy „daddy”. Ő az én dedim. Angolul kell 
beszélni vele, mert ha magyarul mondok neki valamit, azt nem 
nagyon érti. Olyankor szokta fölhívni a mamát.

– A mamával nagy szerencsém van, őt mindenképpen ma-
mának hívják, bárhová is megyünk. Vele magyarul beszélgetek.

– A daddy és a mama nem ugyanabban az országban szü-
lettek. Daddy Nagy-Britanniában született, ahol nagy-bri-
tanniaiul, vagyis angolul beszélnek az emberek úgy, mint ő. Ez 
egy olyan ország, ami messze van, és ahová repülővel kell menni.

– A mama Magyarországon született, és szerencsére ma-
gyarul beszél, így aztán megérti, amit az óvónéni mond neki.

– És akkor ott vagyok én. A nevemmel nincs baj, az Lola itt is 
és ott is. Beszélek angolul és magyarul is. De akkor én most ma-
gyar nagylány vagyok, vagy angol nagylány? Ez már nekem is 
sok.

– Mamaaa!
– Mondd, Lola, mi a baj?
– Nem értem az országokat.
– Mit nem értesz az országokon?
– Ha te Magyarországon születtél, akkor magyar vagy?
– Igen.
– A daddy pedig Nagy-Britanniában született és nagy-

britann?
– Nem, rá azt szoktuk mondani, hogy angol.

– És akkor én mi vagyok, angol vagy magyar?
– Te kicsim, nagyon szerencsés vagy. Mert angol is vagy és 

magyar is vagy.
– De akkor hol születtem?
– Belgiumban születtél. […]
– És akkor mindenki, aki ebben a Belgiumban születik, an-

gol is meg magyar is?

– Nem, kicsim. Csak azok, akiknek magyar és angol szülei 
vannak. Azok a belga gyerekek, akiknek belgák a szülei is.

– Hú, mama, ez nagyon nehéz… és bonyolult… és egy kicsit 
furcsán érzem magam. Miért kell nekem kettőféleképpen beszél-
nem? És hogy mondják angolul azt, hogy furcsa?

Ekkor a mama elővett egy nagy keménytáblás könyvet, amely-
ben nagyon érdekes rajzok voltak. Úgy hívták, hogy Atlasz, és 
benne volt a világ összes országa. Magyarország, Nagy-Britannia 
és még Belgium is, aminek nagyon örültem. A mama mesél-
ni kezdett. Elmondta, hogy a világon nagyon sok ország van, 
és mindegyikben születnek gyerekek, akik sokféle nyelvet beszél-
nek. És vannak köztük olyanok is, akik nemcsak egy szót tudnak 
minden dologra, minden állatra, minden színre, hanem kettőt, 
sőt, akár hármat. Ezek a gyerekek egy kicsit olyanok, mint én. 
Máshogy beszél az anyukájuk, és máshogy az apukájuk, ahogy az 
én mamám magyarul, a daddy pedig angolul. […]

Legközelebb, amikor a daddyvel a játszótérre mentem, el-
vittem magammal a nagy, keményfedelű atlaszt is. De a nagyfiút 
sehol sem láttam. Így aztán letettem a képeskönyvet a homokozó 
szélére, ráültem, és nekiálltam várat építeni. És egyáltalán nem 
éreztem magam furcsa kislánynak.

Lola-mesék
Hogy mondják angolul azt, hogy furcsa?

„Fontos, hogy tudjuk, a világ annyiféle, ahányan 

élünk benne. Nincs egyetlen helyes megoldás.”
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