
Lili és a bátorság 
 
A mesekönyv alkotója, illetve a mesekönyvhöz kapcsolódó projekt létrehozója, megvalósítója három 
magánszemély. A mesekönyvet Paulik Móni és Vincze Zsuzsi szociológusok írták, és Varsányi Pál 
grafikus illusztrálta.  
 
A projekt arra a problémára reagált, hogy Magyarországon nincs társadalmi tudatosság a 
gyermekeket értintő szexuális visszaélések kérdésben. 
 
Nagyon széles körben ez nem is egy létező probléma, erősen él az a hit, hogy ez egy eldugott, ritka, 
“engem, minket biztosan nem érintő” jelenség. Néhány (ténylegesen nagyon kevés, pár darab) 
újságcikktől eltekintve, semmilyen információ nem segíti a szülőket abban, hogyan tudnák 
gyerekeiket megvédeni a szexuális visszaélésektől. 
 
Eközben az abúzus valamilyen formája minden tizedik gyereket érint mire felnő, de pár hangos 
botránytól eltekintve, nincs szó erről a témáról a médiában. 
A gyerekek körül nincs semmilyen védőháló, semmilyen rendszerszintű megelőző program: 
nincs kötelező tananyag a gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélés témájáról  sem a 
szociális munkás képzésben, sem a pedagógus oktatásban, de még a pszichológus képzésben 
sem.  
 
A gyerek saját teste feletti önrendelkezési jogának tudatosítása így jelenleg nem része a 
nevelésnek, és a legtöbb családban a szülők sem tudnak ezzel a komplex és kényes 
kérdésekkel minták hiányában mit kezdeni. 
A legtöbb gyerek ma úgy nő fel, hogy nem tudja, 

- mi az a fehérnemű szabály,  
- azt, hogy egy gyerek rendelkezhet a saját teste felett,  
- azt, hogy mondhat nemet, sőt, adott esetben nemet kell mondania  egy felnőtt kérésére. 

 
A mesekönyvvel nemcsak felhívni szerettük volna a figyelmet egy fontos, de elhallgatott problémára, 
hanem egy eszközt is adni a szülők kezébe a fenti témákról való beszélgetéshez.  
A mese egy eszköz lehet a szülők kezében további beszélgetések indukálásához is, vagy lehetőség 
arra, hogy a gyerek vessen fel kérdéseket. A szexualitás, pláne a szexuális abúzus érzékeny 
téma, a legtöbb szülőnek nincs mintája arra, hogyan is kezdjen hozzá az erről való 
beszélgetéshez.  
 
 
A mesén keresztül olyan fontos és elhallgatott témákról tudnak beszélgetni a gyerekekkel a 
felnőttek, mint 

● az intim testrészekre vonatkozó szabályok,  
● a nem kívánt érintések elutasítása, 
● a gyerek saját teste feletti rendelkezési jog, 
● hogy egy felnőttnek is lehet nemet mondani,  
● mi a különbség rossz titkok és jó titkok között.  

 



 
A mesekönyv része egy rövid, szülőknek szóló útmutató, arról, hogyan használják a könyvet. A 
könyvet kiegészítettük , egy Hova fordulhatok segítségért? című résszel, ebben hasznos 
szervezetek listáját, elérhetőségét adtuk meg, illetve a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen 
(NANE) Egyesület ismertetőjét emeltük be.  
 
Hogyan jött létre a könyv? 
 
A könyvet két szociológus írta, hat gyermekpszichológus és egy gyermekjogi szakember lektorálta. 
 
A mese megírása és az első illusztrációk elkészítése, továbbá a szakmai lektorok keresése, és a 
lektorálás 8 hónapon keresztül zajlott, kizárólag önkéntes alapon. 
Mikor a szöveg végleges formát öltött, úgy döntöttünk, hogy nem keresünk kiadókat, hanem egy 
közösségi finanszírozási kampányon keresztül nézzük meg, hogy van-e igény egy ilyen könyvre. 
A kampány itt érhtő el: 
https://www.generosity.com/education-fundraising/lili-es-a-batorsag-prevencios-mesekonyv 
 
A kért támogatás 1,2 millió forint volt, ez az összeg mindössze öt nap alatt gyűlt össze. Az 
összeget a könyv nyomdai költségére és szerkesztésére fordítottuk.  
 
A mese 
 
Lili egy átlagos kislány, aki egy nem mindennapi helyen él: a cirkuszban. Sok barátja van a bohóctól 
az állatidomárig, de legjobban a bűvészt szereti a társulatból. Lili arról álmodozik, hogy  majd 
egyszer, csakúgy mint az anyukája, ő is a cirkusz királynője lesz. Ehhez viszont nem elég a sok 
gyakorlás, bátorságra is szüksége lenne, amit a bűvésztől remél megkapni. A bűvész azonban 
visszaél a helyzettel, és csodatévő varázsige helyett a kislány egy olyan nehéz titkot kap, ami miatt 
legszívesebben már a cirkuszból is menekülne. Vajon sikerül-e Lilinek megtalálnia a nyomasztó titok 
elleni varázslatot? Egyedül harcol, vagy lesz bátorsága segítséget kérni? 
 
A mese témája a manipuláció, a határok átlépése egy olyan személy részéről, akivel a gyerek 
bizalmi viszonyban van.  
 
Kritikák a könyvről: 
“Nagyon nehéz szexualitásról úgy írni, hogy az ne szexualizálja az olvasót. Még nehezebb 
gyerekkel szembeni szexuális erőszakról úgy írni, hogy az ne elidegenítsen, undorral és félelemmel 
töltsön el egy szülőt, hanem kaput nyisson a megértés, feloldozás és feloldás felé. Ez a könyv ezt 
vállalja, és teljesíti is. Végigvezeti a könyvet felolvasó szülőt és a mesehallgató gyereket a 
történeten, szavakat adva a későbbi beszélgetésekhez, és olyan alapvető fontosságú dolgokat 
„megtanítva”, minthogy nemcsak jó titkok vannak, amelyeken kuncogunk, hanem rossz titkok is... 
ezek belülről fojtogatnak, és nem engedik, hogy nyugodtan aludjunk.” 

https://wmn.hu/ugy/47482-a-szexualis-eroszak-soha-nem-a-gyerek-hibaja--lili-es-a-batorsag-egy-gy
erekkonyv-aminek-mar-reg-meg-kellett-volna-szuletnie- 

https://www.generosity.com/education-fundraising/lili-es-a-batorsag-prevencios-mesekonyv
https://wmn.hu/ugy/47482-a-szexualis-eroszak-soha-nem-a-gyerek-hibaja--lili-es-a-batorsag-egy-gyerekkonyv-aminek-mar-reg-meg-kellett-volna-szuletnie-
https://wmn.hu/ugy/47482-a-szexualis-eroszak-soha-nem-a-gyerek-hibaja--lili-es-a-batorsag-egy-gyerekkonyv-aminek-mar-reg-meg-kellett-volna-szuletnie-


"Minden tiszteletem az alkotóké, amiért mind tartalmilag, mind pedig formailag ilyen magas szintű, 
átgondolt és gyönyörűen kivitelezett alkotás lett munkájuk gyümölcse. Összeszedi a témában 
releváns kérdéseket, fontos mondanivalókat. " -  Hintafa blog>>> 
http://hintafa.blog.hu/2017/10/10/paulik_moni_-vincze_zsuzsi_lili_es_a_batorsag 

 
Fontosabb megjelenések itt vannak összeszedve: http://www.liliesabatorsag.com/a-könyv 
 
A projekt eredményei: 
 
A 2017. szeptemberi megjelenést követően 1000 példányban kelt el a mesekönyv, még 500db van 
raktáron. Országosan 12 helyen kapható, illetve online is rendelhető. 
 
Fontos eredmény, hogy létrejött egy weboldal, a www.liliesabatorsag.com, már az Indiegogo 
kampány indulásához. Itt összegyűjtöttünk minden olyan magyar nyelvű anyagot, ami segíthet a 
szülőknek eligazodni ebben a témában. 2017. tavasza óta több ezer egyedi látogató kereste fel 
ezt a weboldalt. 
Az is fontos eredmény, hogy úgy kapott nagy sajtónyilvánosságot ez a téma, hogy egy 
mesekönyv, és nem egy botrány kapcsán lehetett beszélni a gyermekek ellen elkövetett 
zaklatásró. Így sokkal tisztábban és mélységében kapjon nagy nyilvánosságot ez a 
Magyarországon tabuként kezelt téma.  
Fontos üzenet, hogy a gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélés létezik, bárkivel 
megtörténhet és az elkövetők többsége olyan, akit a gyerek ismer, szereti, a gyermek semmilyen 
körülmények között nem tehető felelőssé. Ezek az állítások sajnos nem trivialitások jelenleg 
Magyarországon. 
 
 
Jövőbeli kilátások 
 
A könyv kapcsán iskolák, óvodák és a rendőrség is megkeresett minket, hogy eddig semmilyen 
információs anyaguk nem volt erről a témáról, szeretnének szórólapokat. Ezen gondolkodunk, hogy 
miből tudjuk finanszírozni. 
 
Szeretnénk olyan példányszámban újra megjelentetni a könyvet, hogy országos terjesztői hálózatba 
is bekerüljön (Libri). Ez azért lenne nagyon fontos, mert folyamatos sajtójelenlétet nem tudunk 
biztosítani a témának, de azzal, hogy országosan minden nagy könyvesboltban ott van a polcon, 
azzal folyamatosan felhívjuk a szülők figyelmét erre az elhallgatott témára. 
 
Igyekszünk folyamatosan napirenden tartani a témát különböző akciókkal is. Jelenleg szervezünk 
egy kampányt, amiben gyerekzenészek állnak ki az ügy mellett - egy perces videókban olvasnak fel 
a könyvből és osztják meg ezeket saját oldalukon is, felhívva a szülők figyelmét arra, hogy erről a 
témáról lehet és kell is beszélgetni a gyerekekkel. 
 

http://hintafa.blog.hu/2017/10/10/paulik_moni_-vincze_zsuzsi_lili_es_a_batorsag


Mivel a mesekönyv túlmutat a fehérnemű szabályon, illetve kisiskolásoknak szól, így szeretnénk 
angol és német nyelvre is lefordíttatni, és eljuttatni a témával foglalkozó nemzetközi civil 
szervezeteknek.  


