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A Szent Johanna Gimi titka
Sikersorozat kamaszoknak

A Szent Johanna gimi ifjúsági regénysorozat diadalmenete évek óta töretlen. Volt olyan hónap, amikor Leiner 
Laura összes kötete szerepelt a bookline TOP 50-es listáján. A facebook oldalukon posztonként több ezer like, 
saját kegytárgyakat áruló bolt, Petőfi Csarnokot megtöltő közönségtalálkozó… mi lehet Leiner Laura és a Szent 
Johanna gimi titka?

A Ciceró Könyvstúdió gondozásában megjelent Szent 
Johanna gimi kilenc részből álló ifjúsági regénysoroza-
tának Leiner Laura kortárs írónő az alkotója. A történet 
főszereplője Rentai Renáta, a Szent Johanna Francia Ta-
gozatos Alapítványi Gimnázium tanulója. Az első kötet 
2010-ben jelent meg, azóta a 2013-ban kiadott két részből 
álló zárókötet megjelenéséig hihetetlen karriert futott be. 
Hatására még 2013 májusában megjelent egy kiegészítő 
könyv is Kalauz alcímmel, amely a sorozattal kapcsola-
tos információkat tartalmaz. 
Renáta napló formájában meséli el 9–12.b osztályának 
történetét. Az ő szemén keresztül betekintést nyerhe-
tünk a tinik mindennapjaiba, az iskolás élet nyűgé-

be-örömeibe, a továbbtanulás és az elválás nehézségeit 
is beleértve. Vitathatatlan, hogy a SZJG a 2010-es évek 
egyik legnagyobb rajongótáborával rendelkező tinisoro-
zata Magyarországon. 
A fanyalgók szerint Leiner Laura a tinik Bartos Eriká-
ja: végtelen egyszerű kaptafára húzott, legáltalánosabb 
tiniket érintő kérdéseket körbejáró, szép sorban leírt, di-
daktikus történetek. Az érdekes az, hogy a rajongók is 
pont ezt hozzák fel, csak ők erényként. Ráadásul a szerző 
szándéka is azonos ezzel: „ez csak egy sztori egy hétköz-
napi lányról, A FIÚRÓL (csupa nagybetűvel), a tanulás-
ról, a barátairól, a családjáról, az életéről meg úgy általá-
ban a Szent Johanna gimiről”.
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Azért a történet szerencsére nem ennyire egyszerű. Bár 
a szerző szándékai szerint egy hétköznapi sztoriról van 
szó, amibe bárki könnyedén belehelyezkedik, azonban a 
valóság inkább az, hogy ez egy alaposan idealizált törté-
net, amit a tinik szívesen átélnének.
Hiszen melyik tizenéves ne szeretne ala-
pítványi magániskolába járni, ahol ő az 
osztály egyik legjobb tanulója? Reninek, 
a főszereplő lánynak ez a sors jutott, a 
barátja ráadásul egy négy nyelven be-
szélő, Amerikából haza szakadt, hihetet-
lenül jóképű srác, aki mindennek tetejé-
ben még gitározik is. Ki ne szeretne egy 
olyan baráti társaság tagja lenni, akiket 
a komplett iskola csodál, mert annyira 
jóképűek/eredetiek/okosak/viccesek, 
hogy gyakorlatilag bármilyen őrültséget 
megtehetnek (akár az emeleti ablakba ki-
állva üvölthetik nőjüknek, hogy szeretik) 
a kicsapás veszélye nélkül?
Eddig a tinik, de jöjjenek a szülők, akik nem kevés pén-
zért megveszik az összes kötetet, elballagnak a SZJG 
hivatalos boltjába, vesznek karkötőt, bögrét, pólót, majd 

befizetik a gyereket a PeCsába, a következő SZJG talál-
kozóra.
De miért? Mert – ha veszik a fáradtságot, és beleolvasnak 
gyerekük kedvenc könyvébe – rájönnek, hogy szépre, jóra 

tanítja őket. Először is, aki jól tanul, az a 
menő. Aki cigizik, béna, aki diszkóban 
tengeti a szabadidejét, gáz, aki egy ga-
rázsban gitározik, és legnagyobb költsége 
a pizza (és nem az acid drogok), az menő. 
Aki megvédi kínai osztálytársát, amikor 
lesárgázzák, hős, aki gúnyolódott, kre-
tén. Egy pillanatra elakad ugyan a 40-es 
tekintet, amikor Leiner Laura főhősnője 
Beatles-rajongása elsöprődik a Kornnal, 
de ez már csak generációs zavar. 
Ha sikerül túllépni a pop-kulturális ba-
kikon, akkor a szülők nem összegezhetik 
másképp a történetet, minthogy nagyon 
emberi, XXI. századi gondolatokat su-
galló, azaz a maga nemében jó könyv ez. 

Egyetlen kérdés merülhet még fel: mikor lesz mozifilm?
Simonfalvi Anita

Ilka Bogi, 11 éves rajongó:

Kitől hallottál először a SZJG könyvsorozatról?

Először az interneten olvastam róla, hogy milyen jó. 
A születésnapomra kaptam meg az első kötetet, és 
innentől kezdve annyira megtetszett, hogy mind a ki-
lenc könyvet elolvastam.

Melyik szereplővel tudsz a leginkább azonosulni?

Virággal és Renivel. Renivel egyezik a könyvszerete-
tem, míg Virággal a rajzolás öröme.

Mi fogott meg a könyvben annyira, hogy mind a ki-
lenc részt elolvasd?

Leginkább az, hogy ez a sorozat a való életről szól. 
Nincsenek benne természetfeletti lények, rejtekajtók 
vagy elveszett világok. Csak a kamaszok titkai, sze-
relmei, reményei, nehézségei.

Szerinted fiúk is olvassák a könyvet, vagy ez csak 
csajos történtet?

A SZJG szerintem a kamaszkor nehézségeiről szól, és 
talán a fiúkat is érdekli.

Melyek a legismertebb SZJG mondatok/idézetek? 

,,Melyik szeptember 8.?” ,,Virág, tedd le a kecskét!” 
,,Was kostet das zimmer?” ,,Máday néni! Megölelhe-
tem?” ,,Csoki!”

olvass!


