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„Tovább is van,
mondjam még?”

2004-ben indította el a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete Az olvasó könyvtáros elnevezésû so-

rozatát, amelynek elsõ, bemutatkozó rendezvé-

nyére az ez évi könyvfesztiválon került sor, „To-
vább is van, mondjam még?” címmel. Olyan nagy

sikerük volt az ott elhangzott elõadásoknak, hogy

megmaradtunk a gyermekirodalomnál. A miskolci

vándorgyûlésen a Könyvtárak és könyvtárosok
nem hagyományos szerepkörben elnevezésû szek-

cióban kapott helyet második rendezvényünk.

Két gyermekkönyvtáros osztotta meg élményeit

a hallgatósággal – az alábbiakban a vándor-

gyûlésen elhangzott elõadások rövidített válto-

zatát közöljük.

Varró Dániel:
Túl a Maszat-hegyen*

Szokásos évi zarándoklatomra indultam, a szent-
endrei skanzenba. Hosszú az út, útitársként ma-
gammal vittem Muhi Andrist.

Nem bántam meg. A metrón, a héven, a tá-
volsági buszon letehetetlen körülmények között
folyamatosan olvastam. Néha, az utasok nem kis
csodálkozására, hangosan felnevettem.

Felnõtt nõ vagyok, tudtam, ezt azért mégse
illik, de nem tudtam kikerülni a könyv hatása
alól. Többen a címlap után „vizslattak”: mi lehet
ennyire jó. Élveztem a helyzetet. Többször be-
hajtottam a könyvet, mintha belefáradtam volna
az olvasásba, és elméláznék a történéseken.
Bevallom, tetszett útitársaim kíváncsisága. A
skanzenban leültem egy padra, és tovább olvas-
tam, s visszajövet is.

Észre se vettem, hogy közben hazaértem, idõm
sem akadt, hogy röstellkedjem a skanzen elmu-
lasztása miatt. Csak egy széket kerestem, és már
el is merültem megint az eseményekben. Mikor

befejeztem, felkiáltottam: „Ez zseniális, fantasz-
tikus, nagyon jó!”

Nem is csigázom tovább a kedélyeket, vág-
junk a történésekbe. Aki nem olvasta még – van
ilyen egyáltalán? –, az gombolkozzon, és azon-
nal lásson neki! Aki már olvasta, az jöjjön ve-
lem, és újból feledkezzen bele ebbe a varázsla-
tos világba!

Bár ez a könyv szerkezetében formabontó,
mégis elõhanggal kezdõdik. A keletkezéshez kell
ugye egy múzsa. Varró Dánielnek egy szõke bom-
ba nõ jut, ki homlokon cuppantván õt megadja a
kezdõ költõi ihletet.

„Kedves kis olvasók, sziasztok,
Elmondok nektek egy mesét.
Hogy príma lesz-e?
Hó, mi az hogy!”
Itt azért felkaptam a fejem, hogy no, hát kissé

beképzelt a költõ. Vagy ennyire jó ez a bomba
nõ? De az események folyamába veszve hamar
rájöttem, mennyire igaza van.

Minden mûhöz kell egy vagy két fõszereplõ.
Elõször Muhi Andrissal ismerkedünk meg.

„Andris helyes, szelíd gyerek volt,
Könnyen szerzett barátokat,
Zömök test, gömbölyû kobak,
Ez õ, elõttünk áll egészen...”
És hogy ne maradjon egyedül, nemsokára

képbe kerül Maszat Johanna, becsületes nevén
Janka.

„Ó, Janka nem közénk való volt,
Elütött tõlünk nagyon ám.
Koszossága sem holmi hóbort,

* A könyv alcíme: Muhi Andris és a pacák birodalma.

Verses meseregény
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Hol õ lakott, ez hagyomány…”
A két fõszereplõ egy pöttyös labda kapcsán,

az óvoda udvarán örök, elválaszthatatlan barát-
ságba keveredik. A történések kibontakozásában
majd követhetjük, mi mindent megtesznek egy-
másért.

„És attól fogva szinte mindent
Együtt játszott a két barát,
Együtt volt sülve-fõve, kint-bent,
Felejtett gondot és parát,
Együtt volt jóban, néha rosszban,
Együtt is hempergett a koszban…”
De jaj, az idilli kép megszakad, a két jó barát

útjai elválnak, Andris és Janka más-más iskolá-
ba kerül. A bonyodalmak akkor kezdõdnek,
amikor Jankától levelet kap Andris: keresse fel
rég nem látott barátnõjét. Janka a pacaárkon túl,
a Maszat-hegyen lakik.

A kaland kezdetét veszi.
Elõadásomra készülve próbáltam cselekmény-

vázlatot leírni, de néhol belegabalyodtam, néhol
rátaláltam a fonalra, és amikor úgy gondoltam,
hogy sínen vagyok, újból elvesztem. A cselek-
mény több szálon fut, sok mellékszereplõvel,
változó helyszínekkel.

Kiemelek egy pár mellékszereplõt. Nekem a
legkedvesebb Szösz néne:

„Fönt a Maszat-hegy legtetején,
Ahol érik a Bajuszos Pöszméte,
És ahol sose voltunk még, te meg én,
Ott ül a teraszán Szösz néne.
Ott ül a teraszán
Vénkora tavaszán, néha kiújul a köszvénye.”
Elméláztam: én is szeretnék majd ilyen idõs

asszony lenni, teli életbölcsességgel és azzal a
mélységes derûvel, nyugalommal, amivel szem-
léli az eseményeket. A mai felfordult világban
ennek megélése lehet a legnagyobb kincs. Bár,
mibõl lesz a cserebogár! A meseregény végén
hokedlijával ádáz harcban vadul püföli az ellent.

A bonyodalmak fokozására is szolgálnak sze-
replõk. Ilyen Partvis Attila, „a végzet bolyhos
ostora” és Morzsányi Géza is:

„És ketten lépnek rajta át,
Egy sörte hajú langaléta
(A haja bolyhok martaléka),
S egy töpszli – de parányi, hû!
Éppen csak morzsaméretû.”
Az ellentétek vonzzák egymást. Õk sokféle

cselszövéssel tarkítják az eseményeket. Partvis
Attila a takarítóbrigád fõnöke, aki nevébõl adó-

dóan is a Maszat-hegyi lakosok rémálma örökös
takarítási mániájával. Még Szösz nénét is kita-
karítja, akinél a porcica bajszán is szösz van.
Morzsányi Géza Paca cár titkos ügynöke, azé a
Paca cáré, aki nevéhez híven az egész világot
szeretné elpacásítani.

A kalandok közepette Andris sok segítõt kap,
hogy haladhasson nehéz útján. De jönnek az
ellenségek is. Vagyis, ki tudja, hogy melyik ol-
dalon állnak. Mikor már úgy gondolom, hogy
rájöttem, akkor kiderül, tévedtem. Legnagyobb
rémületére útjába akad például a Nagy Zsiráf-
madár. De Andrist nem olyan fából faragták,
hogy megijedjen.

„Lekapta hátáról a hátizsákot,
Egy túró rudit benne még talált,
A félsz szívében végleg elaludt,
Kivonta kardként túró rudiját –
Aztán csak annyit látott alul itt,
Hogy jõ a szörny, és lecsap,
És hamm, bekapja... a túró rudit.
Hmmm, finom – szólt a szárnyas fenevad,
S hatalmas szájából – ó, rettenet!
Kilógott egy piros nyitószalag”
A megoldás annyira döbbenetes és morbid!

Ahogy a tragédia átcsap a humorba. Ez a kettõs-
ség áthatja az egész regényt, ez az egyik nagy
erénye, amiért híve lettem. Persze egy-két ba-
bérlevéllel lekenyerezhetõ a Nagy Zsiráfmadár,
és oda viszi kis gazdáját, ahová szeretné. A
modern Pegazus megtestesítõje?

Aztán Jankát elrabolják, és Andris szövevé-
nyes történések közepette kiszabadítja. Újból
egymásra találnak, és hatalmas örömmel beszél-
getnek egy fa alatt.

„S leültek alája,
Hisz a takarítók tanyája
Már rég a távolba veszett,
Fáradtak voltak, éhesek…
Andris elmondta, hogy mi van…”
Kicsi kitérõ… Andris szerelembe esik a Ba-

baarcú Démonnal, Janka pedig megtudja, hogy
õ tulajdonképp egy trónról levetett hercegkis-
asszony, de hogy visszatérhessen a trónra, meg
kéne fürödnie:

„Fürödni hát vagy nem fürödni?
Az itt a kérdés, gyerekek,
Nagyobb kérdés ez, mint a többi…”
Eme shakespeare-i kérdés bizony felkavarja a

kedélyeket, és a vizet is, amibe a nagylábujját
beledugja Janka. De hagyjuk hezitálni Jankát,
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mert a végkifejlet közelít. Hatalmas csata, ahol
minden gaz eléri méltó végét. Közben elõkerül
Janka is, aki lemond a hercegkisasszonyságról,
Andris pedig a Babaarcú Démon kegyeirõl. És
lám, a csoda megtörténik, találkoznak az utcán.

„Hát, Janka jön pont vele szembe,
És csupa maszat õ megint…”
Az elválaszthatatlan barátok immár végérvénye-

sen egymásra találnak, és boldogan élnek, míg…
„Összenéztek nevetve még:
Hülyék voltunk mi tök hülyék,
És szaladtak. Na itt a vége,
Úgy szép a lóláb, ha kilóg…
Eddig tartott az epilóg.”
Óh, mily fájdalom, bizony elérkezik a búcsú

ideje is:
„Búcsúzik immár Dani bácsi,
Mesélt tinektek eleget,
Ne mérgelõdjetek, kíváncsi
Kis olvasók, ha felelet
Nem volt mindenre tán mesémben –
Ilyen az életünk is éppen,
Hogy sok mindenre nem felel…”
A szõke bomba nõ szerepe is tisztázódik,

kiderül, hogy jól munkálkodott:
„Csak megpuszilt, azt mondta: »Ó, pussz!«
És hipp-hopp kész is lett az ópusz.”
Én pedig arra gondoltam, hogy még sokszor

csókdossa Varró Dánielt eme múzsa, szeretnénk
sok hasonlót olvasni tõle. Én már most belekez-
denék…

Kinek való, kinek ajánlhatjuk ezt a mesere-
gényt? Nem egyértelmû a válasz, úgy, ahogy a
könyv sem. Miután gyerekeknek íródott, elsõ-
sorban nekik. Azt mondhatnám, olyan, mint a
Kisherceg. A kisebbeket megfogja fordulatossá-
ga, játékossága, meseszerûsége, kitûnõ verselé-
se. Miután 205 oldal, egyedül talán nehezen
birkózik meg vele a csemete, viszont kitûnõ al-
kalom az esti bensõséges együttlétre.

Úgy vélem, ez a könyv egyszer bevonul a
kötelezõ olvasmányok közé, a pedagógusoknak
mindenképpen ajánlani fogom a paletta színesí-
tésére. Megtalálható benne minden, ami egy
gyermek lelkének építéséhez szükséges.

A Kisherceget ötévenként újraolvasom, min-
dig más jelentés kerül elõtérbe, s Varró Dániel
könyvében is megvan ez a mély tartalom. Kinek
ajánlom, hát? Mindenkinek.

Budavári Klára

elnök, MKE Gyerekkönyvtáros Szekció

Nógrádi Gábor:
Az anyu én vagyok

Tudják önök, mi az a metamorfózis? Átváltozás.
Ezt megtudhatják Nógrádi Gábor Az anyu én
vagyok címû könyvét elolvasva, és még sok min-
den mást is, ha kezükbe veszik ezt a jó könyvet.

Ki is az a Nógrádi Gábor? Mi, gyerek-
könyvtárosok már régóta ismerjük a nevét, hi-
szen az elsõ könyvei is nagy sikert arattak: a
Hecseki és a kedves betörõk, amelybõl késõbb
Gyerekrablás a Palánk utcában címmel film is
készült. Néhány év kihagyásával jelent a meg A
mi Kinizsink, majd a Segítség, ember!

2000-ben a Petepite címû könyve elnyerte az
Év Gyermekkönyve Díjat, amelyet évente egy
alkalommal, általában a Budapesti Könyvfeszti-
válon adnak át. Ebben a regényben apa és fiú
testét cserélte ki egy ismeretlen varázsló. Kínos
helyzet, egyik sem tudta pontosan, hogyan feleljen
meg a másik életét meghatározó mindennapos ki-
hívásoknak. Eddigi hiedelmeik ellenére alig ismer-
ték egymást. Pedig csak ketten maradtak a csonka
családban, így eléggé egymásra voltak utalva.

A cserével talán a gyerekkorba visszakény-
szerített apa kapott valamivel könnyebb felada-
tot. Õ legalább emlékezhetett valamire, s ha
voltak olyan tantárgyak, amelyekbõl minden át-
menet nélkül megdöbbentõen tudatlannak bizo-
nyult, ezt bõven ellensúlyozta más tárgyakból
mutatott bámulatos jártasságával. Ami ennél is
fontosabb, felnõtt öntudatának erejével le tudta
gyõzni fiának addigi kínzóját, tekintélyt szerez-
ve a gyermektársadalomban.

Sokkal nehezebb feladat jutott a fiúnak az apja
szerepében, kinek tudását romlatlan becsületes-
sége pótolja. Olyan megalkuvást követelnek meg
tõle, amelyet õ is megért. Apja nevében vállalja
mindannak a kimondását, amit apja éppen az õ
érdekében eddig elhallgatott. Ami pedig az ér-
zelmeket illeti, kiderül, hogy a felnõttek a mani-
pulálhatóbbak, gyermekszemmel pontosabban
láthatók az õszinteség és a hazugság apró jelei.
Így aztán a fiú végül nemcsak szakmai sikerhez
segíti apját, hanem megfelelõ élettárshoz is, s
ezzel megteremti magának is a régóta áhított teljes
családot.

Nógrádi kitûnõ alaphelyzetet talált. A gyerekek
gyakran szeretnék, bárcsak mindentudó szüleiknek
kellene megoldaniuk az õ problémáikat, és arra is


