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A szentendrei Pest Megyei Konyvtar 2001. tavaszdn - mdrAz Olvasds
Evene\iegyeben — pdlydzatot hirdetett. A kiirds 10-14 eves Pest megyei
fiatalok^ szdmdra szolt, remelve, hogy kj tudju\ mozditani a televizio es a szdmitogep buvkprebol, s bizal^odva: fel tudjuk^ hivni ezdltal az
olvasds oromeire a figyelmet!
Azt kertiik^ toliil{, hogy irjanaJ^fogalmazdst, esszet egy olyan irodalmi alf{otdsr6l, melyet szivesen ajdnlandnaJ^ bardtaikna}{, iskplatdrsaiknak: Arrol
kellett vallaniol{, ami ELMENYT jelentett szdmuf{ra! A lenyeg mindenkeppen az olvasdssal kapcsolatos megnyilat^ozds volt.
A pdlydzati felhivdsunkat ^ikuldtU]^ a megye minden kpnyvtdrdba es
iskpldjdba is.
Mintegy 200 pdlyamu erkezett be, 51 telepulesrol. KUldn kjemelhetjiil^ Bag, Dunaharaszti, Gydl, Maglod, Nagy^dta es Szigetszentmdrton
telepiilesek^ nevet, ahol ^ulonosen aktiva\ a gyerekeJ{.
A pdlydzati kiirds felteteletol elteroen pdran a megadott kprcsoportndl
valamivel fiatalabbak^ vagy idosebbek^ voltak, sot akadt olyan is, ak} nem
szepirodalmi murol irt. Miutdn — esetenkent — ezek^ az alkptdsok^ olyan
jol sikeriiltek, nem volt sziviin\ alkalmazni az dltalunk^ megszabott felteteleket.
^l^i^J^ kUAa-^. ^,^u>^ iUA^^LJjl^
Az OLVASTAD
MAR?
kpnyvkereso
pdlydzat
iinnepelyes eredmenyhirdetesere mdjus 30-dn
keriilt sor, melyre a legjobb irdsok^ alkptoit hivtu\ A pdlydzati
adatlapon azt is megkerdeztUk^ a gyerekektol,
hogy ki
^
^lo magyar iro vagy kolto, akivel szivesen taldlkpzna — s igy esett, hogy irovendegiink, ezen a dijkjoszto iinnepsegen, janikpvszky Eva volt. A pdlydzatokat Dn Nagy Attila olvasdskutato ertekelte.
Az elozsiirizesert kpszonettel tartozun\ Rita szentendrei kp-
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Oi^oAtad mat ?
zepiskplai tandrnal^ es Fet{ete JdnosnaI{, akj magyar szakps tandr, kpnyvtdros, jelenleg a szentendrei Polgdrmesteri Hivatal Kozmuvelodesi Iroddjdna\
Termeszetesen kpsz6njU\ megye pedagogusainal^ es kpnyvtdrosaina\ az onzetlen segitseget, azt hogy buzditottdJ^ a kpriikben megfordu16 gyermekel^et. Ezt kiilonosen lell^esen tette\ magyar szaJ^os tandrol^.
Mire is szolgdl ez a gyereke\ irt kpnyv?
A legkiemelkedobb alkptdsokbol szer^esztettem meg ezt a kjadvdnyt.
Mindenkeppen arra gondolvdn, hogy olvasdsra buzditsa azokat, aki\
nem erezte\ enne\ muveletne\ kiilonleges izere, s a tandcstalanokat, akjk. szivesen olvasndna\ jot, de nehez a vdlasztds. Legyen
szenvedely az olvasds, gazdagodjek^ a fantdzia!
Ak/{or is hasznosak^ eze\ kjs irdsok, ha mdr ismerjil\ mtivet, sikeriil velii\ dtelni a torteneteket! Milyenjo visszaemlekezni a kprdbban olvasottakra, megismerni mdsok^ velemenyet, gondolatdtl S mivel
sokan beszdmolta\ irodalmi mu okpzta erzesekrol, olyan ez mint
egy „nema" beszelgetes. Olyanok){al, akJk. hasonlo kpruak, mint e „vallomdsok^' iroi.
Sokszor kpressii\ utat az elet vihardban, a hasonlosdgot valamelyi\
szereplovel. „Eljdtszhatunk^' ezdltal jo pdr szerepet is.
Szerkesztes kpzben en is vardzslat aid keriiltem, s ez nem potteri vardzslat volt! Sokat tanultam ujolag, erzeseket bdnydszott elo belolem is,
egy szebb, egy josdgosabb vildg bontakpzott kj- Szinte megtisztultam dltala. Kitisztult az ertek^fogalma, mely kprunkpan ingadozni Idtszik;
Arra is kp^tiik^ a pdlydzokat, hogy soroljd\fel a legemlekezetesebb olvasmdnyaikat. Azert tettU\ mert ereztiik, hogy nehez a vdlasztds.
Alljon hdt a kptet vegen a pdlydzo/^ k^nyvajdnldsa! Jo olvasdst kj^dn:
Nincsevics Kldra
kpnyvtdros, Szentendre
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ARANY JANOS

Szeretnem felhivni a figyelmet Arany Janos: Toldi cimu muvere. Ugy erzem, mindenki szamara hasznos lenne, ha ezt az
eletbol meritett tortenetet elolvasna.
Ajanlom elolvasni nemcsak azert, mert
iskolai kotelezo olvasmany, hanem azert is, mert meseszeruen mutatja be az emberi termeszetet: a jolelkuseget, az aldozatvallalast, a
gonoszsagot es az irigyseget. S mint minden meseben, itt is elnyeri
a jo a melto jutalmat!
A mu foszereploje Toldi Miklos, aki nemes es joszivu. A vagyat,
hogy katona lehessen, elfojtja azert, hogy edesanyjanak segitsen a
birtokon. Testvere, Gyorgy, a kiraly szolgalataban all. Occset parasztnak nevelte, mert irigyeke annak erejet, nemes szivet. Miklos
nap mint nap a foldeken dolgozott.
Egyszer egy napon katonakkal talalkozott, akik parasztnak neveztek, s tole tudakoltak, merre van a Budara vezeto ut. Miklos fel kezzel felemelt egy petrencerudat, es azzal mutatta meg a helyes iranyt.
A katonak dicsertek erejet, es bajtarsnak hivtak maguk koze. E z t az
invitalast azonban — edesanyja iranti szeretete miatt — Miklos nem
tudta elfogadni. Viszont egesz nap keseru szajizzel gondolt arra,
hogy parasztnak neveztek.
Meg ki sem heverte a megalaztatast, amikor batyja, Gyorgy hazatert katonaival. Gyorgy latta occse banatat es bajtarsaival ugratni
kezdtek. Miklosban annyi keseruseg gyiilemlett fel, hogy meggondolatlanul egy malomkovet dobott a reszeg katonak koze. Balszerencsejere eltalalt egy vitezt, aki nem is elte ezt tul. Miklos ezaltal
iildozott lett.
Gyorgynek kapora jott ez az eset, sietett is a kiralyhoz, hogy bevadolja testveret. Alnokul, mondvan, milyen fajdalmas ez neki! A kiraly magahoz kerette Miklost, felajanlva: ha legyozi a Budan virtuskodo cseh vitezt, megkegyelmez az eletenek! Gyorgynek nem nagyon tetszett ez az iizenet, nem is tovabbitotta az ajanlatot.
7

Toldi Miklos, megbanva tettet, hogy embert olt, elbujdosott. Felotlott benne: o mar katona igy bizony sohasem lehet, mert ha ratalalnak, halal var rea. Hadakozott kozben a remalmaival es a vadakkal is.
Egyik nap egy siro ozvegyasszonnyal talalkozott, aki elmeselte
neki, hogy egy eros cseh vitez mindket fiat megolte. Elhatarozta erre Toldi Miklos, hogy megviv a bajnokkal, ne oljon az mar meg tobb
derek magyar ifjut! Segitore is akadt, altala bajnoki vertet, lovat vasarolva feljutott Budara.
Nagy viadalban legyozte a
csehet, majd a kiraly ele vonulva oszinten megbanta
korabbi bunet, Miutan minden panaszat elsorolta, a kiraly atlatott Gyorgy szandekan, s felismerte Toldi Miklos jolelkuseget. Ezert aztan
vigaszul felajanlotta neki,
legyen karpotlasul a batyja
birtokresze is az ove. E z t a
nemes ifjii visszautasitotta.
Bevallotta vagyat: katona
szeretne o leginkabb lenni!
A kiraly oriilt, hogy ilyen j,
deli, eros es foleg tisztaszivu
viteze lesz!
Roviden, diohejban, ennyi
lenne a tortenet, de biztosithatok mindenkit: a konyv felejthetetlen elmenyt nyujt,
sot, arra kesztet benniinket,
nezziink magunkba kisse,
vajon a mi viselkedesiink
melyik testverehez hasonlit! ?
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NICK ARNOLD

Vannak szerelmes regenyek, vannak krimik.
akadnak kalandregenyek is, es van a „Hus,
-'='^'^3 »;Ao>|jnXo^
ver es egyeb nyalanksagok". A latszat ugyan
neha csal, mert itt nem egy verfagyaszto
horrorrol van szo, csupan egy ismeretterjeszto konyvrol. De hogy milyenrol!
Szoval eme iromany a Rettento Tudomany konyvsorozat egyik
tagja. Megjelentek mar mas, hasonloan talalo cimmel ellatott „tagok" is, pi. Dagadt Agyak, Kaotikus K e m i a . . . Tudniillik letezett ket
pihent agyu ficko, akik osszealkak, es ezeket produkakak: Nick Arnold, az iro es Tony de Saulles, a „rajzol6". Sok temat fejtettek ki,
tobbek kozott a fizikat, kemiat es ami a legkozelebb all a sziviinkhoz, a biologiat. Itt errol az erdekfeszito tantargyrol predikalnak.
E z a konyv azert tetszik, mert okosan, ertelmesen, sot humorosan
magyarazza meg a legkemenyebb dolgokat is. Mert ugyebar nem
nehez csupa erdekes dolgot irni az erzekszervekrol, de az emesztest
kifejteni 10 oldalon keresztiil, az mar kemenyebb dio!
Aki meg azt sem tudja, mi az a biologia, az is nyugodtan elolvashatja a „Hus, ver"-t (en mar csak igy hivom), hiszen ez nem igenyel
lexikalis tudast, megis a lenyeget mondja el (de azert tudjon olvasni
a gyerek).
Szinte hihetetlen, mekkora fantaziaval aldotta meg az U r Nicket
es Tonyt! Nick peldaul a legegyszerubb es a leghumorosabb modot
valasztotta a szervezetiinkben levo dolgok abrazolasara. Nem is beszelve az ott lezajlo folyamatokrol! A z olvaso elott mar akaratlanul
jelennek meg kepek az iro stilusa alapjan. De aki kimarad ebbol,
Tony rajzai karpotoljak! N a , az o alkotasai is egyeniek! Lenyegre toro, vicces es a kozertheto meg a bonyolult kozott mozognak a kepei.
Csomo erdekes dolgot lehet e konyvbol megtanulni, amivel akar a
„Legyen O n is milliomos!" studiojaban is szerencset lehetne probalni: a szemiink kozel 8 millio szint es arnyalatot ismer fel, letezett
egy olyan no, aki 574 cm-es kormokkel (karmokkal) rendelkezett,
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egy masik no ket evig csuklott, feny deriil arra is, hogy a fiuk vagy a
lanyok okosabbak-e... A tevhit miatt ezt inkabb elarulom: a noi agy
200 g-mal konnyebb a ferfi agynal (atlagban!), de csak azert, mert a
ferfiaknak a fejiik is nagyobb, valaminek meg csak ki kell tolteni a
maradek helyet...
Sok mindent lehet olvasni a betegsegekrol, fajdalomrol, izmokrol,
csontokrol, vitaminokrol. Nick rengeteg tortenetet irt, tobbek kozott
a kejgaz meg nehany betegseg sztorijat, a vilagmegvalto kiserletezeseket es felfedezeseket sem kihagyva. De a legtobb oldalt az erzekszervek foglaljak el. Akadt is egy aranyos vice az orrol:
Egy bekotott szemu fiu baratja valahol elrejtett a szobaban egy par
biidos zoknit.
„— Erzem, hogy I{et par biidos zokni van 200 m-en beliil. — mondja.
— Miert, hoi a masik? — nez ra a baratja ertetleniil.
- Hat a labamon!"
A z fro figyelembe vette a gyengebb tanulok igenyeit is, s hogy jobban benne maradjon az agyacskajukban a lenyeg, par tesztet is a
rendelkezesiinkre bocsatott. Persze nem olyat, aminek a kitoltese
utan rogton felvesznek az orvosi egyetemre...
A „Hus, ver" mindossze 158 oldal, aminek a fele tele van Tony kreacioival. E z csak meg erdekesebbe teszi a konyvet. De nem kell belehalni az olvasasaba sem, ropiil az ido az iromanyt tanulmanyozva.
E z t a konyvet ajanlom mindazoknak, akiknek fogalmuk sines a biologiarol, akiknek kedviik tamad orvosnak lenni, vagy akiket csupan
erdekel ez a tema, vagy csak egy felhotlen delutant akarnak maguknak szerezni. E n is ennek a konyvnek a segitsegevel lettem kituno tavaly ev vegen, mert mar csak ebbol a tantargybol volt negyesem!
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FRANCIS H O D G S O N B U R N E T T

Utanozhatatlan es varazslatos ez a regeny! Szivhez szolo es egyben nagyon tanulsagos is.
A konyvet meg 2 evvel ezelott kaptam a
mamamtol. Eloszor csak leraktam a tobbi
konyv koze, majd kivancsi lettem: mit is takarhat ez a kiilonleges cim?
A tortenet egy tiinemenyes kisleanyrol szol, akinek gyonyoru, ejfekete szinu haja van es gesztenyebarna szeme. A sziiletesekor meghal az edesanyja, s igy a kis Sara edesapjara marad. A biibajos kislanyt oteves koraban apja beiratja egy angol nevelointezetbe. Itt
eltanulo lesz. Eppen 11 eves, mikor meghal az edesapja is. Sara hirtelen nyomorusagba es szegenysegbe csoppen. Miss Michin egy pottomnyi, koromfekete ruhat ad ra, bekoltozteti a padlasszobaba, es a
szolgajava teszi. Csak a babajat, Emilyt adja oda Saranak. Ruhait,
ekszereit, jatekait a tobbi novendek kapja. A vidam kislanybol buskomor lany lesz. A nyomorusagaban csak fantaziajara es Emily babara tamaszkodhat.
Mindenki ellene fordul, mert mar nem gazdag, hanem csak szolga. Baratai azonban ezt nem banjak, mint peldaul Ermengarde
sem, aki amilyen kis duci, ugy szereti hallgatni az elenk fantaziaju
Sarat. A masik szobalanyt Beckinek hivjak. O tobb verest kap Miss
Michintol, mint ennivalot, de Sara mindig megvigasztalja. A padlasszoba egerei meg akik kimondhatatlanul szeretik a lanyt.
A kis Sara elete gyokeresen megvaltozik. Ruhai rongyosak es kopottak, megsem buslakodik. Amikor keso este vegez, es ruhaja mar
csupa VIZ, nem fekszik le aludni, hanem tanul. Amikor jobb a kedve. Miss Michin addig iigyeskedik, mig rosszkedvu nem lesz.
H a kivancsiak vagytok, mi tortenik a kis Saraval — olvassatok el a
konyvet!
Fussatok a konyvespolc ele, es nezzetek meg, hogy megvan-e, ha
nines, akkor menjetek el a legkozelebbi konyvtarba, es kolcsonozzetek ki!
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Ajanlom figyelmebe
azoknak az 1—100 eves
embereknek, akik szeretnek izgulni egy kislany sorsa miatt,
Nehany reszt bemutatok a konyvbol, melybol
megismerhetitek
Sara josagat.
„Komisz tel volt. Sara
bizonyos napokon bokaig gazolt a hoban amikor
bevasarolni
kiildtek.
Meg rosszabbak azok a
napok, amelyeken ugy
megsurusodott a kod,
hogy reggeltol estig egtek a lampak."
Sarat boltba kiildik,
mikozben eztgondolja:
„Tegyuk fel — tegyiik
fel - , hogy eppen, amikor egy pekseg elott visz el az utam, ahol meleg lepenyt arulnak, talalok egy hatpennyst.
Es Sara gondolata valora valt, de amikor beindult a boltba, talalkozott egy nalanal is rongyosabb kislannyal, akihez igy szolt:
— Ehes vagy?
— Nagyon — felelte rekedt hangon a kerdezett. — Mindig.
-Ebedeltel?
— Nem ebedeltem."
Sara bement a peksegbe. A hatpennysert 6 db lepeny jart volna, de
tizet kapott. Sara lament, es odanyomott 8 lepenyt a kislanynak.
E z a konyv sok olyan fontos tudnivalot tartalmaz, amelyre sokaig
sziikseged lehet. Atolvashatod tobbszor is a fejezeteket. Lehet, hogy
talalsz benne olyan otletet, tanacsot, amin most atugortal, de kesobb
jo hasznat veszed. E n a noveremmel osztottam meg a gondolataimat a baratsagos lany torteneterol. Merhetetleniil tanulsagos volt.
Ugyes legy, szivembol kivanom!
I
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ROALD D A H L

adzm^eutac
A teli sziinetben a konyvtarban erdekes

^=:i____J2^^

gyunk a jatekotktekbol.
E z a tel keves idot hagyott az olvasasra. Ildiko neni a gyermekkonyvtarban azonban akkora lelkesedessel ajanlotta ezt a 10—12
eves fiuknak szolo regenyt, hogy — bar kicsit kesobb — csakugyan a
kezembe vettem.
Roald Dahl norveg szarmazasu angol iro nevet eddig meg nem
hallottam, de a PiKNIK KONYVEK sorozatbol mar maskor is olvastam.
Ezek a muvek a kiilonbozo orszagokban elo kamaszok eletet mutatjak be. Azert olyan izgalmasak, mert - a nagy tavolsagok ellenere is — hozzank hasonlo gyerekekrol szolnak.
A regeny fohose maga a cimszereplo, Danny Eletenek fontos esemenyeit ismerhetjiik meg. Negy honapos volt, amikor az edesanyja hirtelen meghalt, es Danny az edesapja gondjaira maradt. Angliaban laktak, valahol egy keskeny kis videki ut menten, egy benzinkut mogott.
Egy iitott-kopott lakokocsiban, mellyel regen a ciganyok jartak az orszagot. Mostanra mar vagy szazotven eves lehetett! Egyeden helyisegbol allt: egy keskeny hosszu szobabol, amelynek a vegeben ket prices
volt egymas folott. Ebben, a szamunkra esetleg szegenyesnek, egyszerunek tuno osdi takolmanyban eltek ketten: az apa es Danny. De nem
akarhogyan am! Boldogan! A z apa es fia nem mindennapi kapcsolatat mutatja be ez a regeny, pontosabban meseli el maga Danny.
Nem hetkoznapi modon kezdodott a fiu elete, de a folytatasa sem
volt szokvanyos. William, a papa, autoszerelo volt. A birtokon allt
egy rendes teglaepiilet is, de az a muhely volt, amit maga epitgetett.
Danny nagy segitsegere volt a papajanak. Mar 7 eves koraban szet
tudott szedni egy kisebb motort, es ossze is tudta rakni rendesen!
Mivel engem is erdekelnek a kocsik, ez az esemeny tovabbi olvasasra kesztetett.
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A „lakasukr61" Danny szeretettel beszelt:
„Borzaszt6an szeretem a mi derek, oreg ciganykocsinkat. Kiilonosen estenkent, amikor apam agyba kiild, aztan mesel, mesel, mig el
nem almosodom. A petroleumlampa kanocat lecsavarja, az oreg
kalyhaban vorosen izzanak a fahasabok, en meg ott fekszem kenyelmesen a finom, meleg agyban a mi kis szobankban. De a legeslegcsudalatosabb az, hogy tudom, ha elalszom, apam akkor is ott lesz,
iil a szeken a tuz mellett, vagy fekszik odafent a priccsen..."
Es itt kezdodtek el azok a vegtelen tortenetek, amelyeket estenkent elalvas elott az edesapa meselt a fianak. Melysegesen mely titkat a vadorzasrol is megosztotta vele.
Az edesapat Danny meleg szavaibol ismerhetjiik meg:
„Ha valaki nem ismeri jol, meg azt gondolhatna, hogy zord, szigoru
ember. Pedig nem az. Sot: irtora trefas es vidam. Csak azert latszik anynyira komolynak, mert a szajaval sose mosolyog. Csak a szemevel,.."
Valoban kiilonleges ember volt, egy „nagy gyerek", akivel sarkanyt
vagy eppen tuzballont lehetett eregetni. A „nagy kalandra" is egyiitt
kesziiltek fel. Ennek hatborzongatoan izgalmas elozmenye volt.
A z apa kedvelt szorakozasai koze tartozott a vadorzas, azaz a titkos facanvadaszat. Korabban valoban az ehseg kenyszeritette erre,
de most mar csak kalandvagybol tette. Azon a bizonyos szombat esten az apa elindult Victor Hazell - az ellenszenves, kover sorfozo erdejebe. Szerencsetlensegere azonban beleesett egy mely csapdaba,
raadasul a rettegett vadorok eszre is vettek ezt, csak nem ismertek
fel. Danny — aki mar sokallotta apja hoUetet — felelmet lekiizdve elindult apja keresesere. Megpedig egy kis Austinnal! Kilencevesen
batran vezette az autot. Megmenekiiltek, de ezzel a nappal hajmereszto kalandok sorozata kezdodott el az eletiikben. A termeszetrol
szolo valosaghu leirasok csak meg erdekfeszitobbe tettek a regenyt.
Elsosorban korombeli fiuknak javaslom, hogy olvassak el ezt a lelegzetelallito, fordulatokban gazdag muvet!
H a lanyok veszik keziikbe, akkor a fohosben valoban egy szupersracot, az apaban pedig egy igazan kiilonleges apat ismerhetnek meg.
Kettejiik kapcsolatabol kalandos, olykor-olykor torokszorito tortenetek kerekedtek ki. Errol Danny beszelt a legszivhezszolobban:
„Es egyvegteben azon iparkodtam eddig is, hogy megmagyarazzam:
egy szikra ketseg sem fer ahhoz, hogy az en apam a legeslegcsodalatosabb apa a vilagon - amilyen apja meg nem volt gyereknek soha."
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A L E X A N D R E DUMAS

d ^atom tedtoi
Tizenket eves vagyok, sokat olvasok.
Legjobban a tortenelmi konyveket es
az allatregenyeket szeretem.
Ezt az olvasmanyt apukam ajanlotta,
es o meselt errol az izgalmas korrol is.
A tortenet a X V I I . szazadban jatszodik Franciaorszagban. X I I I . Lajos
az uralkodo, akinek konkurense a biboros: Richelieu. E z utobbi szemely hatalomehes, mindent elkovet, hogy az ove legyen a tron. Anglia es Franciaorszag kozott nagyon fesziilt a helyzet. Ennek ellenere Anglia hercege beleszeret a francia kiralyneba, Ausztriai Annaba.
Buckingham herceg haborut indit, hogy bebizonyitsa szerelmet. Igy
fest tehat a politikai helyzet ebben a korban.
Lassuk tehat a tortenetet: az elso fejezetekben megismerkediink
fohosiinkkel, D'Artagnannal, aki kiralyi testor szeretne lenni, es a
kesobbi harom jo baratjaval, Athosszal, Porthosszal es Aramisszal.
A z o tisztsegiik az volt, hogy vigyazzanak az uralkodora. Megismerkedesiiket sok humor es ironia ovezi. Megszeretik egymast, ha egy
tarsuk bajba keriil, mindig segitenek egymason. Izgalmas parbajok
kovetkeznek, drukkolhatunk a joknak. Kalandoraink azonban
mindig kivagjak magukat a nehez helyzetbol. Megjelenik a szinen
a biboros es a milady, aki Richelieu embere. Szepsegevel es hangjaval elkabitja az embereket, s mint egy pok, korbefonja oket halojaval. Mire az aldozat eszreveszi magat, mar a biboros kezeben is van.
E z a sors var D'Artagnanra is. O ugy keriili ki a csapdat, hogy a gonosz no szeretojenek adja ki magat, kipuhatolja a terveit, majd leleplezi magat. Milady minden aron bosszut akar allni D'Artagnanon, de
ekkor elkezdodik Anglia es Franciaorszag kozt a haboru. A biboros
fel akarja hasznalni titkos partfogoltjat, hogy gyilkolja meg
Buckingham herceget. A milady azonban fogsagba esik, de hangjaval es szepsegevel elboditja az egyik tisztet, aki segit neki kiszabadulni es vegrehajtani a tervet. Meggyilkolja Anglia herceget, emiatt
a hadba indulo felmento sereg nem kapja meg az indulasi paran-
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csot, Igy Franciaorszag nyeri meg a haborut. Ekozben a milady
megerkezik egy kolostorba, ahol arra var, hogy a biboros hazavitesse. Csakhogy ott van D'Artagnan szerelme is, aki szinten arra var,
hogy a kedvese erte jojjon. E z t megtudja a milady, es meggyilkolja a
fiatal lanyt. D'Artagnan barataival egyiitt ektelen haragra gerjed. A
biboros partfogoltjat - aki annyiszor utjukat allta - kivegeztetik.
D'Artagnant kinevezik kapitanynak, Athos egy ideig meg testor marad, majd kilep, arra hivatkozvan, hogy egy kis orokseg maradt ra.
Aramis kolostorba vonul. Porthos tavozik a szolgalatbol, felesegiil
vesz egy igen nagy vagyonnal rendelkezo asszonyt.
A bonyodalmak tehat megoldodnak. A regeny jol vegzodik, s
ezt en fontosnak tartom.
Az eloszobol megtudjuk, hogy ez egy teljesen ismeretlen kezirat elso resze. Valos tortenet, ne higgye senki, hogy kitalalt mese!
Nagyon ajanlom ezt a konyvet azoknak,
akik e kor tortenelmevel szeretnenek megismerkedni. Azoknak, akik egy izgalmas
regenyre vagynak, akik a francia vilagban
akarnak „utazni". Olvassa el mindenki!
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Ugy negy eve, egy fiilledt, unalmas
nyari napon a nagymamameknal boklasztam a padlason. Mindig is szerettem
a regi dolgokat, a poros kis padlas lenyugozott. Volt ott minden: regi ruhaktol kezdve, edenyeken at, a torott szekekig, minden. Mar kislanykent is sok idot tokottem itt, de most megpillantottam valamit, amit
eddig nem vettem eszre: az egyik sarokban egy rozoga konyvespolc
allt! Mivel nagyon szeretek olvasni, egybol ravetettem magam legujabb felfedezesemre. Ovatosan, lassan emeltem ki a konyveket a
rekeszekbol, vigyazva, hogy le ne ejtsem oket. Nehany rongyos tortenelmi terkep es feljegyzes utan egy ujsagpapirba csomagolt konyv
akadt a kezembe. Ahogy belelapoztam, egybol feltunt, hogy ifjusagi
regenyrol van szo. Rettentoen erdekelt, mit tartok a kezemben!
A vedopapirt leszedve, a konyv boritojan, fekete nyomtatott betukkel a kovetkezoket olvastam: Feher Klara: Bezzeg az en idomben.
A tortenet mar az elso mondattol kezdve tetszett. Egy tizenot eves
lany lelkivilagat tarja elenk. Kati egyszeru csaladban no fol, ket huga van, es bizony nem lehet mindig mindenkinek uj atlaszt, uj tornanadragot, uj cipot venni.
Nekem tetszett, hogy Kati teljesen olyan, mint a mai tizenevesek,
ugyanolyan (vagy legalabbis hasonlo) problemak gyotrik, mint most
peldaul engem.
Katinak meg kell osztania a konyveit, vonalzoit testvereivel, de az
orarend nagy ur, igy sokszor tamadnak kinos helyzetek a dologbol.
A voros szormerol nem is beszelve, amelyert anyukaja harom napig segitett a szomszed neninek, csakhogy Kati megkaphassa. Csak
sajnos a szorme nem eppen a mai divatnak megfelelo, raadasul
mindenki csufolja is miatta!
A lanynak minden nap meg kell kiizdenie osztalytarsai kutato pillantasaival, azzal, hogy kituno tanulo (ez nem mindenkinek tetszik), illetve tanitvanya, Dorika butasagaival. Dorika teljesen mas

tarsadalmi helyzetben no fel, mint Kati. Gyakran almodozik, hogy
mi lenne, ha olyan kornyezetben elhetne, mint Dorika. De sajnos
ott van az a h a . . .
Katinak gondjai akadnak a hugaival is; az otthoni allando veszekedesek nem konnyitik meg a helyzetet.
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Mikor Kati baratnoje, Magdi sem tanulhat tovabb szarmazasa miatt, a lany atveszi az o tanitvanyat is. Ebbol sok mulatsagos szituacio adodik. Meg a puskat is neki kell megirnia az uj tanitvanyanak,
hisz ha nem megy at a vizsgan, ev vegen nines fizetes.
A masik nagy galiba kedvenc tanarnojevel, Bodaval, es a tortenelem egyessel van. Hisz azt ki kell javitania felevig, kiilonben ugrik
az osztondij, de a tanarno csak nem akarja feleltetni...
Legjobban az a szal tetszett, ahol a fohosno, Kati szerelme bontakozik ki.
Kati kitalal maganak egy Laci nevu fiut, mesel rola, elkepzeli, teljesen beleeli magat, mignem Laci tenyleg megjelenik, es vele egyiitt
megjelenik az elso szerelem is.
A valos Lacit persze eloszor titkolni kell, mind a csalad, mind az
osztaly elott. Mivel Kati nagyon szigoru rendii iskolaba jar, amikor
a fill moziba hivja, nem is mer elmenni, hisz a hazirend ezt szabalyosan tiltja. Meg az igazgatohoz is elmegy engedelyert, aki termeszetesen nem ad neki, mig vegiil a magyartanarnoje segit neki. A z tan persze kitudodik, felo, hogy megszunhetnek a delutani setak, almodozasok Lacival.
Termeszetesen a csalad is meg akarja ismerni Lacit, aki miatt K a tinak eleteben eloszor hazudnia kellett, s aki miatt eleteben eloszor
nem tanult. (Ennek eredmenye a tortenelem egyes.)
Aztan minden jora fordul, sziilei megszeretik Lacit. Kati megkapja a tortenelem otost, sot Lacival mar balba kesziilnek, mikor a fiu
taviratot kap...
Nagyon tetszett, hogy nem a lanyregenyek szokasos happy endjevel vegzodott a tortenet. Mivel 1941-et irnak, Lacit behivjak katonanak. Igy Katinak nem marad mas, mint az abrandok, az almok es egy gesztenyebol faragott kicsi rozmar, mely az elso szerelem emleke marad orokke.
E z a konyv a kedvencem, mert bar 60 ewel ezelott jatszodott,
erezni, csak a koriilmenyek valtoztak, a fiatalok ugyanazok. Nekik
se volt akkor konnyebb, mint most nekiink!
Minden nyaron ujra elolvasom, ujra vegigizgulom a tortenetet.
Neha mintha Kati kicsit en lennek, ezert is szeretem. De a konyvet
azota is csak ott, a poros kis padlason j6 igazan olvasni, a regi targyak kozott, es jo neha elgondolkozni: Bezzeg az o idejiikben!
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Az en kedvenc irodalmi alkotasom Fekete Istvantol a Bogancs cimu allatregeny
lett. Oszinten megmondva, nem volt ez
mindig igy! Eloszor a konyv vastagsagat
latva azt gondokam, hogy „jaj", mire en
ezt vegigolvasom?! Raadasul a hosszu leirasok az elejen nagyon elkedvetlenitettek, valamint az is, hogy sok szonak az ertelmet sem ismertem.
Ahogy kezdtem megismerni Bogancs, a kis pumi kutya tortenetet,
egyre jobban vartam a kovetkezo fejezetet.
A regeny ugy kezdodik, hogy az oreg Bogancsnak, aki egy oreg
szamado juhasznak volt a kutyaja, kiskutyaja sziiletett. E z az ifjabb
Bogancs az, akinek a sorsat megismerhetjiik a tovabbiakban.
Mar elete elso napjaiban keserves lecket kapott, hogy megtanuljon
uralkodni onzesen. Tortent ugyanis, hogy egy tavaszi napon, vadaszat alkalmaval hurokba akadt a laba, es nem tudott a tanyara visszaterni. Dodo, a cirkusz bohoca szabaditja ki a fogsagbol, s igy keriil be a cirkusz varazslatos vilagaba.
E z a vilag engem is mindig nagyon erdekelt, az allatidomitas titkai,
a furcsa nevek (sivatag rozsaja, hiuz szemu serif), az ott elok mindennapjai. Sok-sok titkot arultak el nekem a regeny lapjain keresztiil.
A m Bogancs innen is elszokik, mert orrat megiiti az „akolszag", es
azt hiszi, a szamado juhasz, vagyis az elso gazdaja van a sator elott.
De teved. A harmadik gazdaja, a valamikori bognar, kerekgyarto
lesz. „Ezentul te leszel a szemem es a fiilem is" — fogadja magahoz
a kiskutyat.
Bogancsnak szerencseje van, mert a gazdai szinte mindig „kutyabaratok". A regeny vege fele visszakeriil a cirkuszosokhoz, s veliik,
egy veletlen folytan, pont abba a sontesbe ternek be, ahol eppen az
elso, a legjobban szeretett gazdaja falatozik. A szamado juhasz
megismeri, de amikor meglatja, hogy a kiskutya kereget, keseru
mondat hagyja el a szajat:
20

„— Hogy nem siil ki a szemod. — E s ott hagyja..."
A regeny vegere persze minden jora fordul, nem arulom el, hogy
hogyan, mert akkor ki is akarna mar elolvasni! Ne vegye el senkinek
se a kedvet a sok leiras, a „Bogancs szotar" szavainak ertelmezese,
mert megeri a konyv kezdeti nehezsegein keresztiiljutni.
E n is „egyeduli hajtasa" vagyok csaladunknak, mint Bogancs, es
szeretnem, ha en is ilyen szofogado, becsiiletes, huseges, tanulni vagyo es akaro lehetnek vagy lennek, mint Fekete Istvan regenyeben
ez az aranyos es kedves pumi kutya.
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Nem szeretek olvasni. Vagyis 9 evesen
meg nem volt igazan alkalmam megszeretni! Ugy ereztem, mindig volt valami
fontosabb, erdekesebb dolog, amivel eltolthettem az idot. A foci, a szamitogep,
a gorkorcsolya es meg sorolhatnam a manapsag divatos tevekenysegeket. Aztan megis, edesanyam hosszas unszolasara, elmentiink a
helybeli konyvtarba, mert termeszetesen otthon semmilyen erdekes
olvasmanyt nem talaltam, bar eleg sok konyviink van. Ott aztan elallt a lelegzetem! Csak amultam a sok konyv lattan! Tudtam: innen
nem fogunk iires kezzel hazaterni. Egy jo konyvet kerestem.
De milyen is legyen egy jo konyv?
Annak, aki eloszor probalkozik megbaratkozni az olvasas gondolataval, ajanlom, hogy a konyv legyen vekony, betui ne legyenek tul
kicsik, legyen benne sok rajz vagy kep, es lehetoleg allatokrol szoljon, hiszen a legtobb gyerek szereti oket.
Fekete Istvannak sok ilyen konyve van, ezert probaltam ezek koziil valasztani.
A Csi egy fecskepar tortenetet meseli el.
Mikozben olvastam, az jutott eszembe, hogy van nehany fecskefeszek nagysziileim hazanak eresze alatt is. Sokat figyeltem oket, hogyan epitik, es kesobb hogyan hordjak az elelmet a kicsinyeiknek,
hogyan kesziilodnek iskolakezdes tajekan a hosszu utra, hogy a huvos ido elol melegebb eghajlatra koltozzenek.
Arra gondokam, hogy Fekete Istvannak is lehetett hasonlo elmenye, ami arra kesztette, hogy ezt a konyvet megirja. Vagy talan eppen egy padon iilve hallgatta a fecskek csicsergeset, es probalta megfejteni, mirol is beszelgetnek?
A ket foszereplo: Csi, a fecskeferj es Vit, a fecskefeleseg. A konyv
az o tortenetiiket meseli el, felruhazva oket emberi tulajdonsagokkal es erzesekkel.
A tortenet Afrikaban kezdodik, amikor a fecskek arra kesziilnek,
22

hogy a „nagyvizen", vagyis a tengeren atkelve Europaba induljanak. Kokeni. Vitnek azonban megseriil a szarnya, ezert nem tud
parjaval utra kelni. Szomoruan vesznek bucsut egymastol. Mindketten ismerik a torvenyt: „Az egeszsegeseknek: menni, feszket
rakni, fiaikat nevelni. A z elesetteknek: gyogyulni vagy elpusztulni." Vit megis remenykedik abban, hogy a ferje visszater hozza.
Kozben Vit megismerkedik Rivel, akit viszont a felesege hagyott el.
Ri probalja megvigasztalni a maganyos Vitet, de o mindegyre csak
ferjere, Csire gondolt.
Vit szarnya meggyogyul. Izgatottan varja a visszatero fecskecsapatot. Egyszer csak megpillantja Csit, aki a torveny szerint mas feleseget valasztott mar maganak. Most uj csaladjaval erkezik vissza. V i tet ez nagyon lesujtja, Ri viszont eppen ezt a huseges termeszetet
szereti benne annyira. Vit radobben, hogy ha nem
akar egyediil maradni, akkor a torveny
szerint masik part kell
valasztania.
Nagyon tetszett a konyv,
ezert ugy dontottem, hogy
belekezdek egy masik olvasasaba is. Azota elolvastam
Erich Kastner: A ket Lotti
cimu muvet. Lassan a befejezesehez kozeledek Tatay
Sandor: Kinizsi Pal-janak.
Igaz, ezek kotelezo olvasmanyok, de ha tud valaki
ajanlani egy jo konyvet tudod!, legyen vekony,
nagybetus, sok rajzzal! —
szivesen veszem!
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^^^izsBiBHBuna ^ ^ - - ^ ^ A nyari sziinidoben a konyvespolcrol
— ^ veietleniii emeltem le ezt a konyvet.
Belelapoztam, es a benne talalhato
kepek felkeltettek az erdeklodesea vaiu>% fi^i^ ^^^^^^^^
met. Gondokam, ugysincs semmi
dolgom, beleolvasok.
A konyv kezdetben a tanevvegi esemenyeket idezte fel bennem,
azt, amikor meg azon izgultam, hogy milyen lesz a bizonyitvanyom. Tovabb olvasva azonban egy vakacio tortenete elevenedett
meg elottem. Ahogy olvastam — ezen az unalmas nyari delutanon —
elkepzeltem, hogy a ket pesti fiuval egyiitt en is reszt veszek ezekben az izgalmas kalandokban.
A ket foszereplo, Tutajos es Biityok, a Kis-Balaton sas- es nadrengetegeben toltotte a sziinidot. Matula Gergelyt, az oreg pakaszt biztak meg a fiiik nevelesevel. Matula bacsi ugy ismerte ezt a videket,
mint a tenyeret. Szarnyai ala vette a fiukat, kijaratta veliik a termeszet es a valosag nyari iskolajat. A z o vezetesevel a ket pesti fiu a
nyar vegere biztonsagosan mozgott a nadak, sasok, tocsogok es tavak vadregenyes videken.
A tortenetet vegigkiserte Biityok es Katica kibontakozo szerelme.
A z utolso fejezetekben szomoruan vettek kezbe a nyari vakacio vegere, a hazateresre figyelmezteto levelet. A ket fiii fajo szivvel bucsuzott a berektol.
Nekem az a resz tetszett a legjobban, amikor a beteg Tutajosert
aggodott a baratja, de nem tetlenkedett, hanem munkat vallalt es
osszebaratkozott Katicaval. Kiilonosen tetszettek a IGs-Balaton allat- es novenyvilagarol szolo leirasok. Meg nehany madar szokasat
is megismerhettem!
*
Ajanlom ezt a konyvet minden olyan gyereknek es felnottnek, aki
szereti a termeszetet es az izgalmas kalandokat!
H a mar elolvastad ezt a konyvet, es tetszett a ket fiu kalandja, ak-
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kor sem maradsz olvasnivalo nelkiil, mert a tortenet a „Teli berek"
c. regenyben folytatodik
Fekete Istvan a Tiiskevar cimu ifjiisagi regenyeert 1960-ban Jozsef
Attila dijat kapott. Konyvebol film is kesziilt.
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E z t a konyvet minden olyan embernek
ajanlom, aki testestiil-lelkestiil magyar.
Miert? Mert ez a konyv Magyarorszag
megprobaltatasainak egyiket irja le. Meghozza nem is akarmelyiket, hanem a t5rok sanyargatasait es az egri var vedelmet.
A konyv erzelemvilaga a csillagos eget verdesi! Van benne gyermeki szeretet, mely az idok folyaman nem kopik el, sot, meg erosebb
lesz. Aggodalom a haza miatt, elszantsag, hogy ha torik, ha szakad,
megvedik egyik legszebb varunkat. De nem is taglalom tovabb, hiszen evekig nem fejeznem be.
A szereplok szimpatikusak, batrak, s ki-ki mas tulajdonsagokkal
rendelkezik.
Gergo es Eva szerelme meg gyermekkorukban kezdodik. Hiheteden,
mire kepes ez a szeretet! Vica — vagyis Eva — a saj at eskiivojerol szokik
meg, amit pedig nem mas, mint a kiralyne rendez. Elszoknek, hogy
egyiitt elhessek le tovabbi eletiiket. Eva 14 eves koraban keriil el a kiralyi udvarba, ugy mint a kis kiraly dajkaja. Oriil, mert nagy emberek kozott foroghat, de egyben szomoru is, mert nem lehet Gergo kozeleben.
Gergely Torok Balinthoz keriil. Itt tanul addig, mig eleg nagy
nem lesz ahhoz, hogy Budara menjen szolgalni. Miutan elfoglaltak
Buda varat a torokok, bosszubol megol egyet koziiliik.
Torok Balint hos lelku ember, aki mindenkivel szemben gyanakv6, aki nem az o hazajabol valo. A kiralyno hu alattvaloja. S mivel
nagyon okos, nagyon eros es nagyon bator, fel tole a szultan is. E l is
fogjak, es rablancon viszik a foglyok varosaba.
Torok Balintne ugy neveli Gergot, mintha a fia lenne. Nagyon
szereti urat, s amikor hitveset elfogjak, nem mer ejszaka elaludni,
nehogy akkor jojjon a levelhordo. Ket fia meg kamasz, de - mint azt
sejteni lehet - , mindenre elszant legenyek. Minel hamarabb el akarnak keriilni az apai haztol. Gergo jo baratja Mekcsey, aki segit megszoktetni Evat, s vele van joban, rosszban.
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Ceceyek — Eva sziilei — mindent megtennenek az o Vicuskajuk j6lete erdekeben. Nem atalkodnak belekenyszeriteni egy hazassagba,
pedig tudjak, hogy Vica szive Gergelye.
Dobo Istvan gyermekkoratol kezdve ismeri Gergot. Eros, bator, s
mindemellett hos is. Jo kapcsolata van Ceceyekkel.
Gabor pap a tanitomestere volt Gergelynek, de egy vegzetes robbanaskor meghal. Ok a legfontosabb szereplok.
Az egesz tortenet egy kis pataknal kezdodott, egy erdoben. Gergo
es E v a boldogan jatszottak a vizben, amikor egy torok elrabolta
oket. Gergo nagy lelemennyel jart tul a gyaurok eszen, es Evaval
egyiitt megszokott a taborbol. Igy Gergely mar kiskoraban kalandok
sorozatat elte at. Ekkor ismerkedett meg Doboval es a pappal is. Do- •
bo sokszor vitte el magaval csataba, de harcolni sohasem engedte. A
pappal is sok helyre eljutott, sok mindenre megtanitotta, mint pi. a
torok es nemet nyelv, loport, agyut kesziteni, vivni. Sok ido telt el
igy. Evek. Bekoszontott az a nap, amikor a szultan Budara jott. Fel
akartak robbantani, de ez sajnos nem sikeriilt. A pap viszont meghalt, s Gergot elfogtak. Toliik is megszokott. Torok Balint udvaraba menekiilt, ahol aprodnak fogadtak fol. Nem sokkal ezutan megolt egy torokot, s ekkor vittek el Torok Balintot. Lazasan toprengtek, hogyan szabadithatnak ki az urukat.
M i tortent ezutan? Nem all modomban elmondani. Miert? Mert
ha most elmondanam, nem olvasnad el!
Erdekes, ebben a konyvben milyen gyorsan telnek az evek, mert
megint eltelt j6 par! A gyaur elfoglalta deli vegvarrendszeriinket.
Kozeledtek Eger fele. A nep remiilt, ha az egri varat elfoglaljak,
ovek lesz Magyarorszag. Elerkezett a csata ideje. Mindenki elszantan, az elete aran vedte a varat. Faradozasaikat, lelemenyessegiiket
siker koronazta. Eger vara megmenekiilt!
Arra buzditalak, vedd kezedbe es olvasd el a regenyt! Hidd el, nem
birod majd letenni!
E z a konyv nepiink eletenek egy fontos szakaszat mutatja be. K i
tudja, lehet, hogy a mi oseink is ott vannak a hosi halottak kozott. S
ha nem? Nem baj, en igy is biiszke vagyok rajuk, hogy ilyen derekasan helytalltak!
Tudom, ezerszer leirtam, de ha kell, meg ezerszer leirom, olvasd
el, s ez lesz a legemlekezetesebb konyved, amit valaha olvastal!
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Alsobb osztalyban tanultunk a legendas
hun kiralyrol, Attilarol. A legtobb emberben
ma is ennyi el : megsziiletett, vegigfosztotta
Europat, orrverzesben meghalt. A valosag i
azonban nem ilyen egyszeru...
A konyv elejen megismerkedtem Zetaval, a szegeny romai fiuval,
akit edesapja kenytelen volt rabszolganak eladni. Engem ezek a sorok kiilonosen felingereltek:
„Anyam akkoriban keriilt temetobe. Hat gyermek maradt a hazban, meg egy tehen. Apamnak nem volt mas valasztasa, csak az,
hogy vagy engem vigyen a vasarra, vagy a tehenet. Engem vitt el."
Eleinte fel sem tudtam fogni, hogyan kepes egy apa ilyen cselekedetre! Utolag mar latom, hogy jol tette.
Zetat egy konstantinapolyi nemes ember vasarolta meg. Latszolag
jora fordult a sorsa. Feher inget, rendes etket kapott, s mindossze
annyi volt a dolga, hogy jatszotarskent szolgalt a nemes ur gyermekeinek. Azonban a gyermekek kegyetleniil kinoztak... Szokokutba
loktek, kutyat kotottek a hatara, kovel dobaltak...
Itt ereztem meg igazan, micsoda igazsagtalansag ez! Mennyire
elallatiasodhat az ember, amikor az okoz neki oromet, ha mas szenvedeset latja. H a pedig Zeta valaszul folpofozta valamelyikojiiket,
sirva rohantak vissza apjukhoz, es megkorbacsoltattak.
Egy josagos, „fejfaj6s" ember, Priszkosz retor megvasarolta Zetat.
A szenvedesenek vege szakadt. Ettol kezdve szorgalmasan tanult,
segedkezett mestere mellett, s meg a csaszari konyvtar masoloi koze
is bekeriilt. Diakevei alatt ismeroje lett a historianak, filozofianak,
geografianak, retorikanak, s vagy meg tiz egyeb „ia"-nak. 8 eves
szolgasaganak lejartaval orok huseget fogadott mesterenek.
A konyv tovabbi resze jobban meglepett, mint kepzeltem...
A tortenelem folyaman nepek jottek, s tuntek el. Nemzetek pusztitottak egymast. A z eros fennmaradt, a gyenge elveszett. A z egyik
legerosebb, aki nomad elete, egyszeru lete ellenere rettegesben tar29

totta Europat, a hun nemzet volt. Eliikon a legendas kirallyal, Attilaval, akinek Isten varazsereju kardot adott.
A magyar emberek emlekezeteben Attila a legnagyobb hos. O volt
a tokeletesseg, akit nepe felistenkent imadott. Soha nem tevedett,
soha nem vesztett csatat. A hunok pedig a dicso osok emlekkepeben
elnek benniink, kik kijeloltek szamunkra az uj hazat.
A konyvet olvasva egyre inkabb megvilagosodott elottem a hunok
valodi enje.
K i k is valojaban dicso oseink?! Milyennek latta Zeta, muvelt romaikent, a nagyhangu, irastudatlan barbarokat?! Hogy neztek ki,
milyen volt a viselkedesiik, hogyan bantak masokkal?!
Mindent egybevetve, eleinte bantott, hogy eme hatalmas, tudatlan
nomad nep elpusztitja a majd 600 eves dicso romai kulturat. Bantott
minden szo, melyet hun ajak ejtett ki, szitkozodva a birodalom ellen.
Zeta, Priszkosz retorral kovetsegbe ment Attilahoz. Ok is meglepodtek a kiilonleges eletforman. A fiu hamar elsajatitotta a nyelvet. Latogatasuk alatt ismerte meg Emoket, Csath vezer lanyat, akibe rogton beleszeretett. Minden gondolata Emoken jart, s bar a lany kozombosen, sot
lenezoen fordult fele, o megis banatosan bucsuzott el tole. A hazafele
vezeto uton sem tudta elfeledni, s oriilt gondolata tamadt: levelet hamisitott, melyben mestere Csath vezernek ajandekozza. Elkotott egy lovat, s viszontagsagos uton eljutott Csath udvaraba. Itt azonban nehezen ment a beilleszkedes. Kepessegeit eleinte semmibe vettek, s ketkezi munkat kapott, rideg szallassal. Szolgatarsai keriiltek, kigunyoltak
Viszontagsagaiban egyetlen tarsa egy santa, fekete kakas volt.
Elszokeset kovetoen iigy ereztem, az izgalmas tortenetnek ezzel
vege. Bantott, hogy igy otthagyta mesteret, s ilyen helyzetbe keriilt.
Az a fiu, akiben eddig onmagamat lattam. Sosem gondokam volna,
hogy egy lany miatt lop, csal, otthagyja regi nyugodt eletet, s kituno
kepessegeivel nem torodve, egyszerii szolgakent akar elni. Egy olyan
lanyert, aki rangban messze folotte allt, tehat nem szerezhette meg.
Ekozben Zeta lassankent beilleszkedett a hun tarsadalomba.
Megismerkedett szokasaikkal, megtanult banni az ijjal, a karddal, a
landzsaval, megbaratkozott az emberekkel. Csath vezer annyira
biiszke volt szolgajara, hogy mindig maga mellett tartotta. Zeta
igyekezett minel tobb idot tolteni Emoke kozeleben.
Mar a boldog befejezest vartam, de kozbeszolt egy varatlan, izgalmas fordulat...
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Attila mar regota keresett okot arra, hogy a Romai Birodalmat
megtamadhassa. Most talalt!
Valamennyi hun harcos fegyverehez kapott, s a rokon nepekkel
egyesiilve Aeciusz tabornok serege ellen indultak
A regeny talan legerdekesebb reszehez ertiink A z acel csengese, a
paripak dobogasa, a harcosok kialtasa , . . ezek a hangok a haboru
hangjai. Megjelenik a halal uj area, a pestis, az adaz „csoma", mely
minden hun legnagyobb remalma,
Egyik kedvenc oldalam, melyre sokszor visszalapoztam az, amikor Csath felfegyverzi Zetat:
„Ket kardot, landzsat es ijat adott, s egy disznoborbol varrt harci
kontost. Finom drotszovettel volt belelve az elejen" - hogy mi tetszett benne, maig sem tudom.
Zeta oroszlankent kiizd a csataban, korabbi felelme szertefoszlik.
A regenyt olvasva ugy erezziik, mi is ott kiizdunk, irtjuk az ellenfelet, mikozben lovunk holt paripak tetemei folott ugrat, halljuk a
levagottak haldoklo nyoszorgeset, amit tobbnyire elnyom a meg
elok harci iivoltese.
A hun csataban szerzett vagyont, dicsoseget. Azonban csak akkor
hittek el tetteit, ha mas is bizonyitott. Zeta tobb sebbol verzett, arcat
verejtek boritotta, s torka kiszaradt, megis eszeveszetten csapkodta a
raronto lovasokat. Igy akart vagyont szerezni, hogy melto ferje lehessen Emonek. A sors azonban kozbeszolt, letaszitottak lovarol, s
elajult. Orakon at fekiidt a csatateren, eszmeletleniil, verzo sebekkel. Elet es halal kozott lebegett.
Itt remiiltem meg eloszor a konyvben. E n ugy kepzeltem, hoskent
ter haza. Ehelyett epphogy el, messze a tabortol, s barmelyik pillanatban meghalhat. H a nem oli meg ellenseg, belehal seriileseibe, a
vervesztesegbe, vegez vele a seblaz, vagy fertozes lesz a gyilkosa. A
halal szamtalan alakban leselkedett ra . . . es o eletben maradt!
Nagy nehezen sikeriilt eljutnia a taborba. A sebesiiltek kozott alighogy bekotoztek sebeit, remiilten vettek eszre, hogy csoma van rajta.
Ekkor elhagyott minden remenysegem. A pestisbol nines menekves! Tarsal egyediil hagytak, vedteleniil, kivetve a keselyiiknek.
Most mar biztos voltam a halalaban...
Csodaval hataros modon tulelte a pestist! Tobb honapig labadozott idegen foldon, s mikor visszatert az egeszsege, csak nagy nehezsegek aran jutott vissza urahoz.
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Mire hazaert, a hadjarat veget ert. Nem szerzett sem penzt, sem dicsoseget, egyszeru szolga maradt. Banatara az nyujtott vigaszt, hogy Attila elkerte ot gazdajatol. Rangosabb munkat, fizetest is kapott. Na, es
persze minden szolga szamara eljon a nap, mikor ura felszabaditja . . .
A halaltol valo megmenekiilese meglepeteskent ert, s bizalommal
olvastam tovabb. Mar tiirelmetleniil vartam visszaerkezeset. U j megbizatasa engem is biiszkeseggel toltott el. De ami ezutan tortent...
Aznap reggel Zeta is megjelent Attila udvaraban. A z uralkodo sokaig aludt. Feltunoen sokaig. Egyszer csak riadt sikoly hallatszott a
haloszobabol. A z urak berontottak:
A kiraly halott! Nyomban keresni kezdtek a gyilkosat. Jobban
megnezve azonban a halottat, kideriilt a szornyu igazsag: nines
gyilkos. A kiraly orrverzesben megfulladt.
A sors ironiaja: megannyi veszely es megprobaltatas utan, amikor
vegre szabad lehetne Zeta, megszabaditojanak csak a holttestevel talalkozhat.
A csalodottsag lirra lett rajtam. Innen mar otletem sem volt a
folytatasra...
A kiralyt az ot megilleto modon temettek el. (Ezt a tortenetet bizonyara sokan ismerik.) Kihirdettek a kiseroszolgak nevet, szetosztottak a gyaszruhakat. Zeta is kozottiik volt. De o nem ment el!
Pontosabban: nem o ment el! Negyed oraval a temetes elott megkereste egy lany. A lany, akirol kezdettol fogva almodozott, csak enynyit szolt:
„—Vesd le a gyaszruhat, s add ram! Gyorsan! — s a ruha gazdat vakott,
A gyaszmenet elindult, Eltemettek a kiralyt a Tisza egyik agaba, A
menet a gyaszruhasok nelkiil ert vissza, Azok nelkiil akik a koporsot elhelyeztek, Ijaszok jottek,,, iires tegezekkel!"
Tudtam, mindennek vege, Amiben a konyv elejetol remenykedtem: megszunt,
Miert tette ezt Emoke? Talan Zetat akarta megmenteni? Talan,,.
E z t dontsetek el ti!
A hun tabor ket reszre szakadt. Aladar es Csaba, a kiraly ket fia
egymasra rontott. A palota langokban allt. A varosban irtozatos verengzes folyt. Zetanak menekiilnie kellett...
Igy pusztult el lassacskan az a nep, mely Europa, s talan a vilag
legerosebb nemzete lehetett volna!
Olvasd es izguld vegig te is!
S2
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OduMzeia
Azert, hogy jobban megertsem a muvet, olvastam az irojarol is, a korrol is,
amelyben elt. Ezert irok errol is nehany
fontos, lenyeges dolgot.
Homerosz gorog kolto. A legenda szerint het varos vallotta fianak. Eleterol semmi biztosat nem tudunk.
Neve vak enekest jelent. Neki tulajdonitjak az europai irodalom indulasanak tekintheto ket legregebbi gorog eposzt: az Odiisszeiat (i.
e. V I I I . sz.) es az Iliaszt. A z irodalomtortenet mai allaspontja szerint a ket koltemeny nem lehet egy szerzo muve. Ezt, illetve ezeket
a kerdeseket a homeroszi kerdesek koze soroljuk. Ezek koziil sok
minden nines bizonyitva.
Az Iliasz abban a korban sziiletett, mikor a megerosodott arisztokracia, a „hosi tarsadalom" ertekei valsagba jutottak. A hirnev iires
ertekke lett, ujra tettekkel kellett a kivalosagukat igazolniuk. A tortenet a trojai mondakorrel kapcsolatos. Hose Akhilleusz, akitol a
Trojat ostromlo gorog sereg vezere, Agamemnom elveszi Briszeiszt,
a zsakmanyul szerzett rablanyt. Akhilleusz sertve erzi magat, s ugy
dont, addig nem harcol, mig Agamemnon elegtetelt nem szolgaltat
neki. A sertett hos nelkiil a gorog sereg valsagos helyzetbe keriil. M i utan Akhilleusz — megbekelve — visszater, gyozelmet arat a gorogokkel. Hektort megoli, holttestet meggyalazza, de Priamosz keresere
atadja a holttestet.
A z Odiisszeia ezt a tortenetet folytatja. A Trojat legyozott sereg
hazater. A z egyik hosnek, Odiisszeusznak csak hosszu bolyongas
utan sikeriil megtalalnia a hazafele vezeto utat, 10 evig maradt tavol. Eleinte Kaliipszo akarja ferjenek megszerezni, ezert fogsagban
tartja. Kozben Odiisszeusz feleseget, Penelopet otthon kerok ostromoljak. Athene siirgetesere a nimfa elengedi, de ujabb kalandokba
sodrodik. Eljut a phaiakhoz, ahol Alkinoosz udvaraban elmeseli bolyongasa tortenetet, majd koldusnak oltozve hazater. Felesege husegesen varja jottet.
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Az Odiisszeia olyan gondolatokat es erzeseket vakott ki belolem,
melyeket meg konyv sohasem. Mikor olvasom, ugy erzem, mintha
en lennek Odiisszeusz. H a Odiisszeusz harcol, akkor bennem is tuz
keletkezik. H a szomoru, akkor en is szomoru vagyok (nehany kiilonleges resznel).
Most leirom a szamomra legkedvesebb reszleteket a konyvbol, s
hozzafuzom az erzeseimet, gondolataimat. Ezeket a reszeket azert
valasztottam, mert ezeknel, mintha tenyleg ott lettem volna (egyebkent ez az erzes az egesz konyvon vegigkiser).
„Igy szoltak, s gyozott is a tarsak rossz akaratja: tomlot oldoztak, s
a szelek mind-mind kirohantak. S oket azonnal a nyilt tengerre sodorta a szelvesz, barhogy sirtak, az otthoni foldtol messze."
Egy vilag dolt 5ssze bennem, szinte mar nagyon kozel jartak a celhoz, az otthoni foldhoz. A legenyseg ezt viszont megakadalyozta,
mert kiengedtek a szelet. E n Odiisszeusz helyeben elgondolkodtam
volna azon, hogy megoljem-e oket, vagy inkabb elgondolkozzam.
De ahogy tovabb olvastam, rajottem, hogy Odiisszeusz gondolata
volt a helyes.
„Igy szolvan le is iilt, raomlott Telemakhosz most, hos apjara borult, zokogott es konnyei huUtak. Mindkettojiikben vagy ebredt s
kek zokogasra, sirtak a nagykormu keselyuknel is keserubben es a
sasoknal is, melyeknek gyermekeit meg szarnyrakelesiik elott
foldmivesek el-kiraboltak: igy pergettek pillajukrol konnyeket ok is.
S tan a nap is zokogasuk kozben szall le az egrol."
Ennel a resznel nagy ko esett le a szivemrol. Azt ereztem, mintha
elutaztam volna, es csak par ev mulva tertem volna vissza a sziileimhez. Meg a konnyem is kicsorduk! Nem tudok mast hozzafuzni:
egyszeriien meghato, ezt at kell elni!
„ E n n e k az aldatlan versenynek vege szakadt mar, most mas celt
keresek, mire ember meg sose celzott: hatha sikerre jutok s diadalt ad nekem Apollon. Szolt s keseru nyillal celzott hamar
Antinooszra"
Ateltem Odiisszeusz erzeseit, a bosszusagot, a haragot, s mikor lenyilazta Antinooszt, valami elragadt. Bosszus lettem, es gondolatban mintha en is ott lettem volna.
„Szolt mire Penelope kedves szive, terde elernyedt, mert mikrol
Odiisszeusz szolt, raismert a jelekre. Konnyeket ontva szaladt hozza, a nyakaba vetette ket karjat, s csokolta fejet, ezt mondta uranak"
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Ugyanazt ereztem, mint mikor Telemakhosszal talalkozott.
Megint konny csordult ki a szemembol, mar nem lattam a konynyeimtol.
Ekkor becsuktam a konyvet, es legalabb 10 percig csondben es elgondolkodva iiltem a szekemen.
Idezeteim es indoklasaim alapjan egyertelmu: Odiisszeusz a kedvencem. Nem is tudom, miert o fogott meg. Talan a batorsaga, a
szemermessege, az esze, vagy nem is tudom... Egyszeruen elragadott a szemelye.
Az egesz konyv nagyon tetszett. Az utazasok, az uj vilagok, minden.
E z t a konyvet ajanlom mindenkinek!
H a elolvassatok, biztos, hogy megvaltozik az eletetek. Mint ahogy
en is megvaltoztam, figyelmesebb, gyengedebb lettem. Mostanaban
odafigyelek mindenre, szorgalmasabb vagyok es megertobb. Egy
szo, mint szaz: erdemes elolvasni!

!
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VICTOR HUGO

Azt mondjak a felnottek, hogy a mai gyerekek
nem szeremek olvasni. Talan van is benne valami igazsag. A mi korosztalyunk szamara
konnyebb megnezni egy filmet, vagy megnezni egy szindarabot, mint leiilni es olvasni.
E n sem vagyok kivetel!
Egy hires regeny elolvasasahoz viszont egy szinhazlatogatas utan
kaptam kedvet. A felujitott Madach Szinhazban megneztiik az osztalylyal Victor Hugo: A nyomorultak cimu muve alapjan kesziilt musicalt.
Igy ismertem meg Cosette-t, akit edesanyja Thenardier csaladjanak adott orokbe. Azert, mert szegeny volt es nem tudta felnevelni.
Az orokbefogadok kegyetleniil bantak a gyermekkel. Dolgoztattak,
rongyokban jarattak. A z anyatol is mindaddig penzt kertek Cosette
neveleseert, amig az bele nem betegedett. Azert A nyomorultak a
mu cime, mert tobb olyan szemely is szerepel a konyvben, akiknek
a sorsa nagyon nehez. Ilyen Jean Valjean is. Bortonbe zartak csak
azert, mert kenyeret lopott. Hosszu evek utan engedtek csak szabadon. Kesobb polgarmester lett belole. O mentette meg Cosette-t
Thenardier csaladjatol, es felvallalta a neveleset is.
A volt fegyenc, Jean Valjean a tortenetben olyan testi es lelki nyomoriisagon ment keresztiil, hogy csak az emberisegbe vetett kite
menthette meg.
Talalkozott a bortonbol ismert Javerttel, akivel nem kedveltek egymast. Javert csak hatalmas erejerol ismerte fel Jean Valjeant, s azonositotta a jelenlegi polgarmesterrel. Bizonyitani ezt nem tudta,
ezert lelepleznie sem sikeriilt. A mu vegen feny deriil az igazsagra,
es vegiil is Jean Valjean menti meg a feliigyelo eletet.
Az egesz muvon at erezheto a forradalmakkal vivodo francia tarsadalom valsagos korszaka, az ironak az emberiseg javulasaba vetett kite.
A nyomorultak-at mondanivalojanak humanizmusa, tarsadalomkritikaja es romantikus koltoisege teszi a vilagirodalom jelentos ertekeve.
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Elt egyszer egy kis hazban ket oreg ember, Borbala neni es Boldizsar bacsi. A
kertjiikben ligy nott a levendula, mint
mashol a fu. De Boldizsar bacsi nem szerette annyira a levendulat, ezert dohanyt
iiltetett koze. Elerkezett Boldizsar bacsi sziiletesnapja. Boldizsar
bacsi csak talalgatott: vajon mi van a dobozban, mit is kaphatott?
Borbala neni nem birta sokaig, es kinyitotta a doboz fedelet.
„— Hat lattal mar ilyen aranyosat? — kerdezte.
— Meg soha! — mondotta Boldizsar bacsi, es a dakszli kutyakra nezett. — Nagyon aranyos kutyus, de asszem egyszer teged is atvertek
kedves Borbalam! Mert ennek a kutyanak ket feje es egy teste van!
— A, dehogy! Vedd csak fel a szemiivegedet Boldizsarom! — szolt ra
Borbala neni. Boldizsar bacsi felvette a szemiiveget es azt mondta:
— Hat igazad van Borbalam, mint mindig. Ezek a dakszli kutyak
ikrek!"
Vettek a kutyusoknak egyforma kockas parnat, egyforma csikos takarot es egyforma zold eteto- es itatotalat. Ugy latszott, a dakszli kutyak boldogok. De megsem. Mert azt gondokak, hogy mit ernek az
egyforma eteto- es itatotalak, takarok, parnak, ha oket napjaban
huszszor is osszetevesztik! Emiatt nagyon busultak. Bus volt Boldizsar bacsi es Borbala neni is.
Ekkor Borbala neninek eszebe jutott egy pompas otlet. Szalagot
kotnek a kutyusok nyakaba. Bertalane lesz a piros, Barnabase a kek
szalag. A kutyusok egesz nap boldogan csovaltak a farkukat, es Borbala neni koriil szaladgakak. Borbala neni egesz nap mondogatta:
Bertalan piros, Barnabas kek
Egyszer csak csongetett a postas. Ettol Borbala neni osszezavarodott. .. .Bertalan kek, Barnabas piros... Igy tortent, hogy a ket oregember ezentul az ellenkezo neviikon szolitotta a kutyakat.
A dakszli ikrek azt gondokak, hogy ez nem lesz igy jo. Egyikiiknek el kell hagynia ezt a kis hazat, mert kiilonben orokke ossze fog-
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jak oket teveszteni. A z egyik ejszaka kiugrottak az ablakon. Hegynek fol, volgynek le futottak, csak futottak, egeszen addig, amikor
mar nem lattak Borbala neni kedves kis hazat.
Egyszer csak arra gondokak, hogy Borbala neni hiaba fog tejet onteni az itatotalba es kutyaeledelt tenni az etetotalba. A z is lehet,
hogy Boldizsar bacsi es Borbala neni fog jatszani a pottyos labdaikkal. M i lesz vajon a kockas parnaval, a csikos takaroval? Vegso soron ki fog iilni a ket oregember oleben, a karosszekben?
Gondokak egyet. Bertalan kibontotta Barnabas kek masnijat, Barnabas pedig Bertalan piros masnijat. Aztan Bertalan szajaba vette a
kek masnit, Barnabas pedig a pirosat. Szajukban az elcserelt szalagokkal rohantak vissza a hazhoz.
Borbala neni azt mondta: — Meg a masnijuk is kioldodott ezeknek
a csavargoknak! Aztan rakototte Bertalan nyakara a keket, es azt
mondta: Vigyazz jobban a szep kek masnidra, Bertalan! Aztan rakototte Barnabas nyakara a pirosat, es azt mondta: Vigyazz jobban
a piros masnidra, te haszontalan Barnabas!
A ket dakszli nagyon boldog volt. Kiszaladtak a kertbe, kiastak egy
csokor levendulat Borbala neninek, Boldizsar bacsinak meg egy dohanytovet. Mert akarmilyen tapasztalatlan kis dakszli ikrek voltak,
Borbala nenit es Boldizsar bacsit sosem tevesztettek ossze.
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E z a konyv arrol szol, hogy van ket kislany,
akik borzasztoan hasonlitanak egymasra.
Lotte es Luise. A sziileik meg akkor elvaltak, amikor ok kicsik voltak. Az egyikojiik
az apahoz, a masikojuk az anyahoz keriilt.
Mikor Lotte 11 eves lett, az anyja elkiildte egy nyolc hetes taborba. A z apa is elkiildte egy nyolc hetes taborba Luiset. Pontosan
ugyanoda keriiltek a lanyok, a Biihl-Tavi T 6 - B i i h l taborba. A ket
kislany termeszetesen talalkozott is egymassal, s rajottek arra, hogy
ok testverek, sot mi tobb: ikrek!
Lotte es Luise ugy dontott, hogy lakohelyet cserelnek, mert nagyon kivancsiak voltak arra, hogy milyen lehet a masik sziilonel
lakni.
Amikor letelt a nyolc het, a lanyok keszen alltak az indulasra.
Luise ment Miinchenbe, ahol a szep es karcsu Korner asszonnyal
talalkozott. O volt Luise es Lotte anyja. Azt mondta magaban
Luise: De szep mamam van!
Es amikor Lotte ert haza, egy inast meg egy ferfit latott. A ferfi az
o apukaja volt. Palfi urnak hivtak. Ahogy mulnak a hetek, Lotte
megbetegedett. A z apa nagyon szomoru. Korner asszony veietleniii
felhivta Palfi urat:
„— Bocsanat, hogy felhivtalak, de nines valami baj ?
- De, Luise megbetegedett.
-Vagyis Lottera gondolsz, igaz? - kerdezi Korner asszony.
- Nem! Luisere, aki itt fekszik.
- Sajnalom Palfi, de az en lanyom elmondott mindent, hogy helyet csereltek a gyerekek, mikor talalkoztak.
- Ne jojjiink at holnap?
- Gyertek nyugodtan, varlak majd, szia!"
Masnap Korner asszony, meg Luise elindultak Becsbe Palfi urhoz.
Amikor megerkeztek, akkorra mar Lotte is jobban lett. Aztan eltelt
egy het, ket het, harom het es eljott a lanyok sziiletesnapja. A lanyok

39

nem kertek semmit, csak egy kivansaguk vok: hogy ujra egy csalad
legyenek. A sziilok nagy orommel teljesitettek a kivansagot!
Lotte volt a kedvencem, azert, mert o nem volt olyan rosszindulatu, mint Luise.
E z a konyv kiilonosen azert tetszett, mert olyan mintha rolam es
a testveremrol szolna, tudniillik mi is ikrek vagyunk.

/^"^^^^^ Szamomra ez az elbeszeles azert fontos, mert
P9ZSV
nekem nines testverem. Gyakran almodo^
•—
zom arrol, milyen is lenne, ha egy ugyan^
pj,
ilyen, velem egykoru lany lehetne a test3e%e: „Se6h^e^
^^^^^^
A cselekmeny egy ikerparrol szol, akik
"
9 evesen talalkoznak eloszor. Sziileik meg
kicsi korukban elvaltak, es egyikiik az anyukajaval Miinchenben,
a masikuk az apukajaval Becsben el. A sziilok egymastol fiiggetleniil ugyanabba a Biihl-tavi taborba iratjak oket.
A gyerekek, a tarsak es a nevelok azonnal felismerik rajtuk a hasonlosagot. Bar Lotte ket copfban hordja a hajat, mig Luise kiengedett fiirtokkel jar, arcuk olyan egyforma, mint ket tojas. Luise mindezert nagyon haragszik, mig Lotte csendesen sirdogal. A gyermekotthon vezetoje sejti, hogy ez a hasonlosag nem lehet veletlen. A lanyok adatait osszevetve rajon az igazsagra. Ugy intezi, hogy kozel
keriiljenek egymashoz, ennek erdekeben egymas melle iilteti oket
az ebedloben, az agyaik is szomszedosak lesznek. Sot, meg fenykepet is keszittet roluk, aminek kesobb meg nagy hasznat veszik. A
terv bevalik. A kezdeti diih utan a lanyok jo baratok lesznek.
Hamarosan kideritik, hogy ok valojaban testverek, sot ikrek! A tabor ideje alatt igyekeznek egyre tobbet megtudni egymas eleterol, es
az elveszettnek hitt sziilojiik viselkedeserol.
A taborozas vegere megegyeznek abban, hogy ok ezutan is szeretnenek egyiitt maradni. Tudjak, ez csak ugy lehetseges, ha a sziileik
osszehazasodnak. Ennek erdekeben szerepet cserelnek. A m ez nem
is olyan egyszerii, hiszen egy masik varosban, idegenek kozott kell
ugy viselkedniiik, mintha mindig is ott eltek volna.
A tortenetet ez a szerepcsere nagyon izgalmassa teszi. Mulatsagos,
olykor szomoru helyzeteket ideznek elo. Kacaghatunk Luise fozesi
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tudomanyan, aggodhatunk Lotte egeszsegeert, amikor beiazasodik.
A ket lany mindenre kepes, hogy egyesitse a csaladot!
Vajon sikeriil-e nekik? Akit erdekel a befejezes, olvassa el a regenyt!
Elvezni fogjak mindazok, akik szeretik az izgalmas, humoros torteneteket!
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KERTESZ ERZSEBET

Eloszor is el kell hogy mondjam,
nagyon kedvelem a konyveket, hiszen mar alsos korom ota olvasok.
Foleg a tortenelmi es szepirodalmi
I
~~
regenyeket szeretem.
A regenyben egy hires szineszno, Laborfalvi Roza eletet, szerelmeit, karrierjet mutatja be az irono.
Amikor Jokai Mor, az anyai atok ellenere, felesegiil vette Laborfalvi Rozat (akit eredetileg Juditnak hivtak), annak mar volt egy
torvenytelen gyermeke Lendvay Martontol, akit szinten Rozanak
neveztek el.
Az uj ,J6kai" kisasszony elegge szeszelyes, elkenyeztetett, onzo teremtes volt. Fiatal koraban makacs, fekezhetetlen leany. A z o torvenytelen gyermeke a harmadik Roza, akit az anyja halala utan Jokai orokbe fogadott. A harmadik Roza ferje Feszty Arpad lett, aki a
korkep festoje.
Amikor Laborfalvi meghalt, a hazaspar Jokaihoz koltozott. Viszonyuk akkor szakadt meg, amikor Jokai felesegiil vette Nagy Bellat,
aki nala 50 evvel fiatalabb szineszno. Tehat Jokairoi, a harom Rozarol szol ez a romantikus, igaz regeny.
1848. marcius 15-en, az eredeti musortol elteroen, a Bank Ban cimii eloadast tuztek a Nemzeti Szinhaz miisorara. A XL felvonas
elott hirtelen utcai tiintetok tortek be a szinhazba. Azt kialtoztak,
hogy kiszabadult Tancsics Mihaly a Budai Var bortonebol, es meg
fog jelenni a kozonseg szine elott.
Az eloadas nem folytatodott tovabb, a zenekar a Rakoczi indulot,
a Marseillaise-t es a Hunyadi Laszlo opera dalait jatszotta. A
Himnusz is elhangzott, de mindhiaba, a kozonseg Tancsicsot kovetelte. Petofi hiaba akarta a nezoket lecsillapitani, nem sikeriilt.
Jokai kopenyben es cilinderben toppant a szinpadra, kozolte, hogy
az iro megbetegedett, a lakasan talalhato. Ekkor Laborfalvi Roza
lepett a szinpadra, karcsun, piros-feher-zold kokardaval a melle-
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nyen. Laborfalvi levette a kokardat, es atnyujtotta Jokainak. A tomeg lassan szetoszlott.
A felbeszakadt mu helyett egy uj tortenet kezdodott: Jokai Mor es
Laborfalvi Roza jegyessege. Barmennyire is szerelmes volt Jokai, hetilapjat es az Eletkepeket csaknem egyediil kellett megirnia, mert
munkatarsai szonokokak, A z esteket Laborfalvi Rozanal toltotte,
aki egy kis ido mulva beleszeretett a tisztalelku ifjiiba. Jokai felesegiil kerte, s o termeszetesen igent mondott, A hazassaguk bujdosva,
titokban, de letrejott, Azert kellett titkolni hazassagukat, mert Jokai
edesanyja ellenezte kapcsolatukat, sot Petofi, a legjobb barat is,
A regeny mely erzeseket vakott ki belolem, mert ugy ereztem magam, mintha en is ott lettem volna a X I X . szazad hires emberei kozott,
Mikor olvastam, azt ereztem, hogy idoutazason veszek reszt, anynyira magaval ragadott ez a tortenet.
Igy tehat batran ajanlanam ezt a konyvet minden konyvbarat gye-
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Sokaig toprengtem, hogy milyen regenyt ajanlhatnek baratnoimnek. Sokfele
konyvet olvastam mar, amelyek nagyon
tetszettek, vegiil Kertesz Erzsebet mellett
dontottem. Hogy miert o? Azert, mert elolvastam az egyik konyvet, es utana maris kerestem a masikat, aztan a harmadikat es igy tovabb.
Eloszor a Vilma doktorasszony cimii mGvet vettem a kezembe.
E z a tortenet Hugonnai Vilma eleterol szol. A z irono mintegy peldakepkent allitja elenk az elso magyar doktorno sorsat, aki tulajdonkeppen megnyitotta az egyetemek kapuit Magyarorszagon a
nok elott. Mar a gyerekkorat bemutato fejezet megrendito volt,
majd csodalkozva olvastam, mennyit kiizdott azert, hogy orvos valhasson belole.
Ezutan a Teleki Blankarol szolo konyv kovetkezett. Orommel
fedeztem fel benne nehany mar ismert szereplot. Ebben a regenyben a korszak, a szabadsagharc es az azt koveto idoszak kapott
nagy hangsulyt. Engem legjobban az ragadott meg, hogy milyen
eros lelekkel tudott kiizdeni Blanka azert, amit eletceljanak, ertelmenek tartott.
Errol a rendkiviili korrol meg egy konyvet olvastam, a Csipkebolt
Briisszelben cimut. Fohosnoje Josika Julianna, aki a szabadsagharc
bukasa utan ferjevel Belgiumba emigralt. Szornyu honvagy gyotorte, es a tavolban is azon munkalkodott, ferjenek segitve, hogy a haza helyzeten vakoztatni lehessen. Szamomra nagyon rokonszenves
volt az alakja. Kiilonosen oriiltem, amikor az Elso Gertrudis cimu
konyvben is felbukkant.
H a valakit a tortenelem kevesbe erdekel, annak ajanlhatom ez
utobbit, mivel itt a szinjatszasrol, szineszekrol van szo. Kantorne,
Deryne, Laborfalvi Roza es sokan masok jatszanak, civakodnak s
kiiszkodnek benne.
Meg azok is talalnak Kertesz Erzsebet regenyei kozott erdekeset,

O^^aAtad mat f
akik a matematikat szeretik. A vilag elso matematikus professzorasszonya Szofia Kovalevszkaja is kiilonleges szemelyiseg lehetett, akit
nagyon megszerettem, bar matekbol sajnos nem lettem ettol jobb.
Szamomra azonban a legkedvesebb fohosno Florence Nightingale volt, nem is tudom, miert. Talan azert, mert olyan szepnek
tunt, hogy masok szenvedeseit ilyen elszantsaggal akarta es tudta
enyhiteni.
Tudom, hogy ezeken kiviil meg mas Kertesz Erzsebet regenyek is
varnak ram. Nagyon jo megismerni egy regi evszazadot, a kiilonleges, a rendkiviili emberek sorsaba kepzelni magam. Latni magunk
elott a regi varosokat, hazakat, embereket, es ugy erezni, mintha a
szereplok barataink, ismeroseink lennenek.
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ERIC K N I G H T

A Lassie hazater cimu regenyt foleg azoknak az embereknek ajanlom, akik szeretik
a kalandokat, az izgalmakat es a csodalatos
fordulatokat.
Ebben a muben bizonyitekot nyer az allatok ragaszkodasa, husege gazdaikhoz.
Egy elszegenyedett csaladrol szol a tortenet, akiknek nines egyebiik, mint egy szofogado es huseges skot juhaszkutyajuk. Lassie.
Amikor a csalad mar annyira elszegenyedik, hogy mar ennivalora
sines penz, kenytelenek eladni Lassie-t, A skot juhaszkutyat a sziilofoldjetol, az otthonatol tobb mint 300 merfoldre viszik el, De
Lassie nem veszti el a remenyt! Honvagya, szeretete es gazdajahoz
valo husege lekiizd minden akadalyt! Nem torodve a veszellyel, a
tobb szaz merfoldes tavolsaggal, megszokik, es haza indul. Lassie-t
kalandos utja soran sok veszely eri, az ehsegtol mar alig tud vanszorogni, sot utkozben meg meg is lovik, Helyzete valsagos.
H a elolvassatok ezt a konyvet, megtudhatjatok, hogy tuleli-e a 16vest Lassie, azt a lovest, mely melyen belefurodott a testebe.
Megtalalja-e egyaltalan a haza vezeto utat?
E z a skot juhaszkutya hanyattatasat elmeselo tortenet vilagszerte
konnyet csak az olvasok szemebe, Remelem, nektek is megmozgatta fantaziatokat ez az iras, s minel hamarabb el fogjatok olvasni ezt
a gyonyoru regenyt!
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Amikor ezt a konyvet kaptam, meg nem
tudtam olvasni. Edesapam olvasta fol nekem, estenkent. Kicsit kesobb mar en magam is elolvastam. Nagyon tetszett.
A szereplok mokasak, mindegyikiik valami furcsa tulajdonsaggal rendelkezik. Olyannal, amilyen senki
masnak nines. Van egy-egy erdekes tortenetiik, ami megvilagitja,
miert valtak olyanna, amilyenek. Ezek a kis tortenetek eleinte meg
csak gyenge szallal kapcsolodnak ossze: azzal, hogy mindannyian
eljutnak abba az erdobe, ahol Bab Berci el. Itt aztan tavol vannak a
vilagtol!
Rimapenteki Rimai Pentek allandoan kotyvaszt a hazaban. Csodanektart akar kesziteni, ami azonban sohasem kesziil el. E z a varazsital arra volna jo, hogy az embereket jova tegye (peldaul Utolso
Szaurella kiralynot). Csodapatikajaban minden rosszasag ellen kesziil fozet, de csak maganak vasarolhat a beteg. Ebbol baj is szarmazik a csodapatika cimu reszben, mert a vevo nem maganak akar
gyogyitalt venni, hanem masnak. Magarol azt hiszi, hogy o tokeletes. A z utolso reszben Rimapenteki Rimai Pentek mar azt hiszi,
hogy sikeriilt elkesziteni a tokeletes varazsitalt, de akkor is csak anynyit tud elerni, hogy akik megisszak, azok szornyii hasmenest kapnak. Palinkos Gyurka a vilag legnagyobb utazoja es „mellekes kolto". Azt igerte Bab Bercinek, hogy egy repiilogepet fog neki kiildeni. Sokaig ugy tunik, hogy ez csak amolyan iires kotyogas, am az
utolso reszben megis valora valik.
Nuuszi Kuuszi nagy varazslo. Barmit meg tud csinalni, de a esodaja csak egy pillanatig tart. A legviccesebb csodaja az utolso reszben van,
amikor a hoher le akarja vagni Bedebunk Saria fejet, akkor Nuuszi
Kuuszi eppen csak egy pillanatra pihetolla valtoztatja a pallost.
Rev Zoli olyan, hogy ha megiitik, akkor nem neki faj, hanem annak aki megiitotte. Akkor faj neki, ha o iit.
Lembozo Lengubozo valaha vilaghires bohoc volt. Mindig „egig-
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toro bruhahak" kisertek. Nezoi sokaig nem felejtettek el ot. Kesobb
aztan visszavonult es elbujdosott. Lembozo egy napon nagyon ehes
volt, de elfogyott az etele. Egy kozeli haz ablakan benezve, egy darabka kenyerket latott odabent. Bement es elvette, am ekkor valami
nyoszorgesfele iitotte meg a fiilet. Egy gyereket talalt az agyban. M i kor nem talalta a gyerek sziileit, es mert latta, hogy nagyon elhanyagolt, elvitte magaval saj at otthonaba. A fiu folnevelese ramaradt.
Lembozo nem engedte, hogy a fiu megismerje az embereket, mert
feltette ot, kesobb a fiu meg is szokott tole. Talalkozott Bedebunk
Sariaval, beleszeretett, s ez nagy veszedelmet okozott. Azt pedig Bab
Bercinek kellett elharitania.
Lopazi Lopez ugyan tolvaj, de nem akarmilyen! O „ellentolvaj",
aki nem visz, hanem hoz, megis elfogjak Lopezt. Pont akkor amikor Bab Berci ki akarna ot szabaditani, kap egy ertesitest Lembozotol, hogy a fiu megszokott. A z itelethirdeteskor Lopez kicsereli az
iteletet nagynenikeje siiti receptjevel.
Bab Berci a kedvenc szereplom, mert mindig feltalalja magat. Sok
j6 baratot szerez, es sok mindent csinal eleteben. Rafinalt otlete
megmenti Bedebunk Sariat.
A tortenet kedves volt es izgalmas. Kiilonosen az utolso reszt elveztem, az a kedvencem. Ekkor mar mindenki egyiitt van, es egy celert kiizd: Bedebunk Saria kiszabaditasaert.
A z nagyon izgatott, hogy vajon mit eszel ki Bab Berci Utolso
Szaurella ellen. Sokfele probalkozasa volt, ami kudarcba fulladt,
megsem adta fel a kiizdelmet. A z utolso kiserlete sikeriilt is. Elhitette a kiralynovel, hogy szebb mindenkinel. E z ugyan hazugsag volt,
de megerte. Mindez azert sikeriilhetett, mert Bab Berci nagyon hihetoen adta elo a tortenetet, Szaruella pedig meg a gonoszsaganal is
hiszekenyebb volt. Bab Berci meg egy veka aranyat is kapott tole. A
baratok Gyurka repiilojevel indultak volna haza, de a gep berregni
kezdett, s nem birt felemelkedni. Kideriilt, hogy tulsulyos a gep, s
eppen ez az arany okozta a tiilsulyt. Berci egy percig sem teketoriazott, hanem ledobta az aranyat. Ebbol is latszik, hogy Bab Bercinek
nem az arany volt a fontos, hanem a baratsag. E z fogott meg legjobban az egesz tortenetbol.
Lazar Ervinnek mar minden konyvet olvastam a Manogyar kivetelevel. Nagy almom, hogy egyszer talalkozhassak vele!
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Ebben a konyvben tobb tortenet is van. Megindito, kedves, iUetve humoros tortenetek
kutyakrol, macskakrol, lovakrol, farkasokrol es egyeb ket- vagy negylabuakrol.
Amikor elolvastam a tortenetet, majdnem
sirni kezdtem, olyan meghato volt. Nem is
gondokam volna, hogy ilyen csodalatos erzeseket hoz majd ki belolem.
A tortenet egy lorol es gazdairol szol. Ezen a farmon elt egy gazdag csalad, akik lotenyesztessel foglalkoztak. Kek szalagos, dijnyertes Appaloosa hataslovakat tenyesztettek. A tenyesztes elso eveben 9
Appaloosa csiko szore tarkitotta a legelot. Csillagoktol es csikoktol
vilagitott a pofajuk, farkukon foltok tiindokoltek, a pettyek pedig
ugy csillogtak, mint a szappanbuborek. Amikor a tizedik csiko sziiletesere vartak, biztosra vettek, hogy ez lesz az osszes koziil a legtarkabb. Azert hittek ezt, mert az apja feher men volt, fel testen gesztenyebarna foltokkal es foldet sopro farokkal. A z anyjat apropenz
nagysagu foltocskak szazai boritottak. Koriilbeliil igy neztek ki az
Appaloosa lovak. Elerkezett az elles ideje. A gazdak a nyogeseket
hallva, sietve rohantak a karamba. A kanca megsziilte a csikojat.
Mindenki elsapadt mikor meglatta a csikot. Azt mondtak ra, hogy
visszafajzott. A z Appaloosa lovakra az a jellemzo, hogy feher szoruek. A csikon nem volt egy szal feher szor sem! Tovabbi nem kivanatos jellegzetessege is volt: kidomborodo homlok, fortelmes ferde orr,
csaknem szortelen, kurta farok es olyan logo fiilek, mint a nyulake.
A csiko nosteny volt, a neve Angyal lett.
Angyal es az anyja kedveltek az emberek tarsasagat. Mindig ok jelentkeztek elsonek az etetes idejen a kapunal, es amikor megvakartak a nyakukat, elegedetten lehunytak a szemiiket. Angyal szokatlanul viselkedett. Hatalmas etvagya volt, ahogy viszont novekedett,
egyre csunyabb lett. Szegenyt mindenki oszvernek nezte. Ujabb es
ujabb triikkjei voltak. A csalad el akarta arverezni. Angyalt, par hettel kesobb elkiilonitettek, o azonban ujabb triikkoket alkalmazott.
A csalad egyik fia kezdte megkedvelni. Amikor Angyal ket es fel
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eves volt, a fiu eldontotte, hogy a 16 rozzant farkat egy balaz6zsin6rral „felujitja". Megprobalta lovaglasra is betorni. Angyal a parancsoknak nagyon szepen engedelmeskedett, olyan volt, mintha mar reg6ta
lovagolt volna. Azt mondtak kivalo vadaszlo lehet meg belole. 4 eves
koraban fedeztettek, ugy gondokak, biztosan jo anya lesz, mert nagy
szive van. Egyik este Angyal kiszokott a karamb61, ehes volt. A 16 ott
fekiidt a drotkerites alatt, bizonyara a mergezo csiidfubol evett. Scott,
a fiu, az olebe vette Angyal fejet es simogatta. Azt mondta:
„— A legjobb kanca, amely valaha is a mienk volt.
Belenezett a szemebe, ami mar nem latott. Angyal halott volt. Par
perccel kesobb Scott felkialtott, es azt mondta:
— Mama, papa, gyertek! Nezzetek meg ezt a kis csikot!

A z edesen illatozo fu aljan apro csiko fekiidt. Egyetlen folt fenylett
a pofajan, csillagok boritottak a hatat es a derekat. Tiszta veru, ragyogo Appaloosa! A sok szin valahogy mar nem volt olyan fontos.
Hiszen az anyja oly sokszor megtanitotta ra oket: nem az szamit,
ami kiviil van, hanem az, ami a szivben."
Hat ez volt Angyal meghato tortenete! E n mindenkinek j6 sziwel
ajanlom a Meghato allattorteneteket, ahol meg megannyi szivszorito tortenet var ratok!
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Soha nem gondoltam volna, hogy
egy konyv igy tud hatni ram, mint
Molnar Ferene nepszeru muve, A Pal
utcai fiuk. E z a konyv azonnal magaval ragadott, ahogy kinyitottam az elso oldalon, es elkezdtem olvasni a betuket szepen, sorjaban.
De nemcsak az iras volt figyelemfelkelto, hanem a „szemelyisege"
is. Baratsagos volt, kedves, szeretetremelto. Mindig tiirelmesen varta, hogy ujra meg ujra elolvassam, de soha nem sertodott meg, ha letettem a polcomra, es hagytam, hogy minel jobban „csigazzon", vajon mi is fog tortenni?
Egy teriilet, ket esapat bator fiu es labdajatek. Ezek alapveto dolgok lehetnek ahhoz, hogy egy olyan konyvet faragjunk, ami a gyerekekhez szol. Molnar Ferene ezt a harom dolgot egyszeruen, de
megis tokeletesen hasznalta fel a konyveben. Mindig mosolyogva
gondolok vissza a kedves, bator Pal utcaiakra, akik ugy vedtek a
grundot, mint a hazajukat. E s a Vorosingesekre is, az eros Vorosingeysekre, akik emelt fovel viseltek a vereseget.
Boka, Nemecsek, Csonakos, Gereb, Kolnay, Barabas, Richter...
het okos, iigyes fiatalember, akik meg csak iskolasok ugyan, de mar
tudjak: az elet nem mindig habos torta. De nem am! Harcolni kell
azert, amid van, es azert, amit nem akarsz elveszteni. E s ok harcoltak a Pal utca es a Maria utca kozotti iires telekert, „melyet egyik oldalrol diiledezo palank hatarol, s melynek tobbi oldalain nagy hazfalak merednek az eg fele" - irja a szerzo.
Szoval roluk szol a mu, errol a het kis emberkerol. Nagyon szeretik a grundot, de neha ugy erzik, el fogjak vesziteni, mert az ellenfelnek, a Vorosingeseknek labdateriilet kell. A grund pedig eppen
megfelelo erre a celra, mivel a fiiveszkertben nem maradhatnak mar
sokaig. Miutan a Pal utcaiak felfedeztek maguk kozott egy arulot,
ereztek, valamit tenniiik kell!
Es tettek is! Boka, a Pal utcaiak elnoke es egyben hadvezere is,
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okos tervet eszek ki, ami igen igeretesnek bizonyult a Vorosingesekkel szemben. Egy jol megfontolt haditervet, amit senki mas nem tudott volna elkesziteni, csak Boka, aki okos volt, szereny, bator es nemes lelku is. Mindig keszseggel segitett baratainak, ha bajban voltak. Ot is szerettek, de Gereb irigy volt ra, ezert atpartolt Ats Ferihez, az ellenseg elnokehez. A z iro szavaival:
„Feltekeny volt Bokara. Obenne sokkal tobb volt a ver, a vakmeroseg, a Boka csondes, okos, komoly termeszete nem tetszett neki. O
magat sokkal kiilonb legenynek tartotta."
Vegiil megis visszatert, hogy segitsen baratainak, a legveszelyesebb allasbol harcoljon
tarsaival.
A masik foszereplo,
aki talan egy kicsit nepszerubb is, Nemecsek.
A sovany, gyenge, beteges Nemecsek Erno,
aki Bokaval es Csonakossal egyiitt latogatott
el a fiiveszkertbe, hogy
kikemleljek Ats Feri
terveit. Ketszer megfiirdott szegeny, egyszer
a toban, egyszer a medenceben, csak hogy megmentse baratait es a grundot. Batran
szembenezett Ats Ferivel es visszalopta a zaszlot. De ekkor is megfiirosztottek, ami mar az eletebe keriilt. Gyonge szervezete nem birta a terhelest, kifaradt, es egy eletre „kipihente" magat. De az alatt a
ket-harom nap alatt tobb dolgot tett, mint az osszes tobbi Pal utcai
fiu osszesen: mindent elviselt, hogy Gerebet figyelni tudja, meg a
nevet is kisbetuvel irtak a gittegylet konyvebe, mert elszaladt. K e m kedett a fiiveszkertben, megszokott otthonrol, elment a grundra,
amikor a hare mar javaban folyt, es leteritette Ats Ferit. Megnyertek
a harcot. E z t neki koszonhettek, s a kis szoke kozlegenybol kapitany
lett. Nevezhetnenk akar a „legpalutcaibb" kozlegenynek is!
A Boka tervet mindenki betartotta, igy szinte biztos volt a gyozelem. E s akkor... akkor megjottek a Vorosingesek. Ugyanazzal a
tervvel, mint a Pal utca fiui. E z mentette meg oket a vesztestol, pe-
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dig Ats Feriek is becsiiletesen harcoltak, de mirol is szolna ez a tortenet, ha nem arrol, hogy mindig a legjobb gyoz!
Grundunk nem cserelt „jatsz6gazdat" . . . csak szerzodes szerinti
gazdat. Ezert vedtek hat meg a grundot?! Hogy mase legyen, es
hogy ugyanolyan haz meredjen a jarokelokre biisan, mint a tobbi!
Igazsagtalanok a felnottek, es ezt Molnar Ferene is tudta!
Az eddig olvasottak alapjan mindenki azt gondolhatna, hogy
Molnar Ferene regenye egy erdekes, nagyreszt vidam hangulatu
tortenet, amit az ember szivesen olvas. De ez nem mindenhol igaz.
H a az olvaso igazan beleeli magat a tortenetbe, rajon, hogy Gereb
arulasat ugyanolyan csalodottsaggal vessziik tudomasul, mint a
konyv igazi szereploi. Egyarant nehezen viseljiik el Nemecsek halalat, s bar ez mind nem tortent meg, megis szomoru szivvel emlekeziink vissza arra a kis szokere, aki egykor oly nagy batorsaggal
vedte a grundot. A Vorosingesekre sem haragszunk mar, akarhogyan is artottak a mi kis hoseinknek, mert ok is gyerekek voltak,
akarcsak mi. O k is jatszani akartak, ahogyan azt mar osidok ota
minden ifju teszi.
Ugy gondolunk vissza erre a ket csapatra, mint ahogyan a regi jo baratokra szokas. E z nem csoda, hiszen Molnar Ferene mindent megtett azert, hogy a konyv mindenki szamara egyarant erdekes legyen.

E z a regeny, mely az 1800-as evek vegen jatszodik, az
en szivemhez a legkozelebb alio irodalmi mu.
Trefas jelenetekben, izgalomban, valamint kedves szereplokben igen gazdag. A
megindito jeleneteket meses leirasokkal
szovi at. Egy szomoru teny azonban
nem teheti teljesse a „happy end"-et.
A tortenet ugy kezdodik, mint ahogy minden megtortent eset.
Volt egyszer egy . . . grund es ket fiucsapat. A z egyik esapat, akikrol
tulajdonkeppen szol a „mese", a Pal utcai fiuk es az ellenlabas Vorosingesek. A z elobbiek vezere egy kedves, okos es eros fiu: Boka. A
masik esapat vezetoje Ats Feri, ki meresz, forrofeju szereplo. A
grundert folyik a „haboru", mindenki az iitkozetre kesziil, es ez a
mindennapi iskolai eletben igencsak meglatszik. A Pal utcaiak koziil sokan tagjai egy gittegyletnek. Tobb fegyversziinet utan nemso-
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kara elkezdodik a haboru... de a gyozelem oromet elsotetiti egy tragikus eset. Egy bizonyos Nemecsek Erno idokozben siilyosan megbetegszik, majd meghal. Kis termetu, torekeny gyerek volt, aki a
grund erdekeben elszokik otthonrol. A gyozelmet is o aratja, melyet
sajnos nem sokaig elvezhet. Sok olvasonak o a kedvenc szereploje.
Az en kedvencem a dalias megjelenesu Boka Jani, a kettes szamu
kedvenc. E z a regeny sokunk szamara orok tanulsag.
E n elsosorban azoknak ajanlom, akik banatuk elol szeretnenek „elrejtozni" . Ebben a csodalatos regenyben vigaszt talalnak. Egy ilyenfajta „hosszu mese" mindig is orok ertek marad, barmerre is huz
majd az esz. De a lenyeg az, hogy a szivnek kell vezetnie az embert!

Tudom, hogy sokan vagytok, akiknek ez az ifjusagi regeny kotelezo olvasmany volt, de akiknek nem — azoknak is erdemes lenne elolvasniuk. E n mar regebben olvastam, de meg mindig emlekszem ra. Nagyon tetszett benne a fiuk osszefogasa, hogy sokan felaldoztak
magukat a csapatert, es hogy nem valotlan tortenetek vannak benne.
Ket fiucsapatrol szol a tortenet. A Pal
utcaiakrol es a Vorosingesekrol. A z utobbi
esapat a grundra palyazik.
A regenyben az osszetartas es a szeretet akkor jelenik meg igazan,
amikor Nemecsek Erno beteg lesz, es a baratai meglatogatjak. A m i
meg nagyon tetszett a konyvben az az, amikor a gittegylet majdnem
megsemmisiilt, de Nemecsek Erno megmentette az egyletet ugy,
hogy kockaztatva elrejtett a szajaban egy kis gittet.
Ezekbol a reszletekbol mar biztosan kideriilt, hogy ki a kedvencem a regenybol. Persze, hogy Nemecsek Erno! Hogy miert? Mert
o volt a legonfelaldozobb az egesz csapatban. Szamomra a „legszebb oldalak" a konyv utolso lapjai. A z a resz, amikor Nemecsek
raveti magat az utolso, meg harcban levo vorosingesre, Ats Ferire.
Sajnos a csata hiabavalonak bizonyult. Hogy miert? Majd megtudod, ha elolvasod a konyvet!
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L U C Y MAND MONTGOMERY

QlMne ott^ont4ji ta£a£
A kedvenc konyvemet egy kanadai irono:
Lucy Mand Montgomery irta, Anne otthonra talal cimmel.
Ebbol a konyvbol filmsorozat is kesziilt,
nem kisebb sikerrel.
Egy Avonlea nevu kanadai falu ket lakoja, Matthew Cuthbert es
Marilla Cuthbert ugy dontott, hogy orokbe fogadnak egy kisfiiit, aki
segit majd nekik a haz koriili munkakban. „Sajnos" nem ugy siil el
a dolog, ahogy vartak. A fiu helyett ugyanis egy szeplos, voros haju,
cserfes lany erkezett hozzajuk a vonattal. Anne. A z elso meglepetes
es bizalmatlansag ellenere vegiil megiscsak sikeriil a testverpar szivebe belopnia magat.
Diana szemelyeben hamar uj baratra lei. Ezzel a lannyal sok-sok
kalandba keveredik, de a vegere minden jora fordul.
Anne-t felveszik a Kiralyi Akademiara, ahol nagyon jol tanul. T a nar lesz belole, s ott helyben,
az avonleai iskolaban tanit.
A tortenet folytatasa a konyvsorozat tovabbi reszeiben olvashato.
Azert ragadott meg ez a
konyv, mert Anne kiilso es belso tulajdonsagai alapjan is nagyon hasonlit ram. E n is voros
haju, szeplos lany vagyok. Nekem is nagy a kepzeloerom, es
en is probalom a vilagot a leheto legszebbnek latni.
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MORA F E R E N C

DiAm:6^^t£6o ^AA^odmon
Egy biztos! Megpedig az, hogy a magyar olvasokozonseg: tanulok es felnottek harom csoportba sorolhatok:
— akik mar olvastak,
— akik epp most olvassak,
— es akik (remelhetoleg!) olvasni fogjak a KincsJ{eres6kiskpdmdnX..
Ugyanis ez a regeny Mora Ferene legszebb ifjusagi elbeszelese, a
gyermekirodalom egyik gyongyszeme, amely a magyar nemzet kozkincseve valt.
Mora Ferene saj at gyermekkorat eleveniti meg, amikor elvezet
benniinket a kis Gergo mindennapjaiba. Arra torekszik, hogy az altala atelt torteneteket az olvaso is atelhesse.
Gergo es sziilei nagy szegenysegben elnek a malomhazban, de
nagy szeretettel, odaadassal, tapasztalattal es merhetetlen bolesesseggel nevelik fiukat.
A kis Gergo azonban, mint ahogy minden mas gyerek is tenne,
irigyli a gazdag fiukat. O is szeretne szep ruhakat, olyant, mint amilyenbe a tarsai jarnak. Kiilonosen egy olyan szep csizmat, amilyen a
biro fianak van! Edesapja nem tiltja el a csizmavasarlastol, de miutan megkapja, rajon: nem valo az neki, hiszen nem lehet benne jatszani, kapalni, penzt keresni . . . Hiaba van szep csizmaja, nem boldogitja! Nem a ruha teszi az embert!
Apja boles tanitasaibol megtanulja, hogy a munka onbizalmat ad.
Mindezek ellenere Gergo joletre vagyik, arrol almodozik, hogy
egyszer o is gazdag fiu lesz! E s ez a csodas alomvilag, a tanulas, a
megismeres, a felfedezes, a megtalalni vagyas lesz kis eletenek
mozgatorugoja.
.. .emlekszem: 6—7 evesen — igen elenk fantaziamnak koszonhetoen — en is az voltam, aminek eppen el tudtam kepzelni magam. Szerettem a szep meseket, amiben persze az sem volt rossz, hogy anya
ott iilt mellettem az agyamon, es meselt. De bevallom oszinten,
mindig akadt a mesekben egy-egy kedvenc hos, es en akkor pont
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olyan akartam lenni, mint o! A hos, aki gyoz, aki megmenti a szegenyeket es a gyengeket. Epp ezzel tanultam sokat a mesekbol!
A kis Gergo is a mesek vilagaba menekiil almaival, abrandjaival.
Hisz Aladdinhoz, az Ezeregyejszaka mesebeli csodalampajanak
gazdajahoz hasonloan o is kincset szeretne talalni! Azt gondolja:
„Ki ma szegeny, holnap gazdag lehet!"
Edesapjatol egy kodmont fog kapni ajandekba, melyben tiinder
fog lakni. E z t a kodmont nagy szeretettel es felto gonddal a sziilei
keszitik neki. Belehimzik sziviik egesz szeretetet!
A kisfiu ezt a hatalmas szeretetet meg nem fogja fel igazan. Tiirelmetleniil varja az utolso oltest, remelve, hogy a kodmon ot kineses
nagy tirra fogja tenni. Amikor elkesziil a kodmon, edesapja lelke a
mennybe szall az angyalokhoz, de a szivebol a tiinder bekoltozik a
kodmonbe. A szeretet, a josag, a gyengedseg, amit tole kapott a kis
Gergo: N I N C S tobbe... De a fia sziveben es tudataban tovabb el a szeretett edesapa, a joszivu, mindig vidam, boles foltozoszucs emleke.
Az apa halala utan Gergonek nehezsegekkel kell szembeneznie:
az elet nehezsegeivel. Megtanulja, hogy a gazdagoktol sok jot nem
varhat, mert akit gazdagsag vesz koriil, annak sivar a szive.
Rajon, hogy a szegenyek vere folyik benne, s hozzajuk tartozik.
Felismeri, hogy vannak jo es rossz emberek. Gyakran kiiszkodik a
lelkiismeretevel. H a valami rosszat tesz, megbanja es jovateszi. A
kodmon csak akkor kenyelmes viselet, csak akkor simul puhan a
vallara, ha jol cselekszik, embersegesen viselkedik. H a bunt kovet el,
a kodmon tiindere elfordul tole, es a kodmon szoritani kezdi. K a landjai soran valaszt kap arra, hogy a tiinder valojaban nem is a
kodmonben lakik, hanem az emberek sziveben!
A „kincskereso" kodmon segitsegevel pedig valoban kincset
talal... Egy olyan kincset, amely nem mesebeli barlangban rejtozik,
mert ez egy csodalatos, lathatatlan kincs! Megtalalja onmagat, a sajat lelket, amely megfoghatatlan es lathatatlan. Feleleteket talal kerdeseire, felfogja a vilag titkait, az emberi ertekeket. A kodmon elvezeti kis gazdajat az emberi josaghoz, s a regeny vegere Gergo megtanulja, hogy nem mas, mint:
„Szeretet az elet!"
Hoi konnyet, hoi mosolyt csak arcomra ez a regeny. S ha egy 9
eves kislany sirni tud egy elbeszelesen, azt erdemes lehet a felnotteknek is elolvasni, ha eddig meg nem tettek volna meg! Ugy hiszem.
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hogy aki ismeri ezt a konnyes-vidam tortenetet, az mindenkeppen
erzelmi kukurajanak gazdagodasat remelheti, hisz az otthon meiegsege, szeretete es a csalad ertekteremto volta sugarzik a mubol. A
vezergondolat: a sziilok es a baratok irant tanusitott szeretet es megbecsiiles is ertelmes eletre tanit benniinket!
A regeny elsosorban az ifjusagnak, a gyermekeknek irodott, megis tobbszor talalkozunk benne az elmulas, a halal keserii angyalaval.

Gergo elvesziti kishugat, edesapjat, meghal Cotkeny varga fia, az
oreg Kiismodi is. Ezekkel az atelesekkel megtanulunk felni is es keseruen tudomasul venni: minden elet mulando. E z altal azonban
csak meg nagyobb szerepet kapnak az emberi erzesek, kapcsolatok,
a megertes, a josag, a gyermeki oszinteseg, es amit mindenki akit,
kivan, mint sivatagban a szomjazo az oazist: a szeretet!
Nekem nagyon nagy elmenyt jelentett a konyv megismerese, es
csak azt ajanlhatom gyermektarsaimnak es a felnotteknek, hogy aki
mar olvasta - adja tovabb, aki pedig meg nem, az ne hagyja ki!
S kivanom, hogy az eletben a lathatatlan kincsekhez vezeto utakon ez a mondat vezereljen mindenkit:
„Szeretet az elet!"
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„Minden evben ugyanaz tortenik. A nyito iinnepsegen minden gyerek a fejere
tesz, aztan nekem meg kiabalnom kell,
hogy Griffendel, Hagrabug, Mardekar,
meg Hollohat, aztan meg egesz evben ott
porosodom egy polcon. Pedig az en feladatom a legfontosabb az
egesz iskolaban. Mar nagyon unom, lehet, hogy szakmat kene valtanom? De kepzeljetek el, ilyen furesa dolog nem tortent velem eddigi letezesem soran, egy Harry Potter nevu gyerek a fejere tett, en
azonnal a Mardekarba akartam sorolni, de o erosen koneentralt arra, hogy barhova, csak oda ne kiildjem. Mondtam is neki, hogy ott
sokra vihetne, de nem hallgatott ram. Sok fejtorest okozott nekem
ez a gyerek, vegiil is a Griffendelbe soroltam."
Milyen lenne, ha neked is egy kalap dontene el, hogy melyik osztalyba kell jarnod?
Mit tennel, ha levelek elarasztanak a hazatokat, az ablakon, kemenyen, es az ajto alatt is csak levelek jonnenek, amit a csaladod tagjai
el akarnanak kobozni toled?
Hajkurasztal valaha repiilo kulcsokat?
Sakkoztal mar elo sakkbabukkal?
Furulyaztal mar haromfeju kutyanak?
Meg tudnad szokni, hogy a festmenyek elmennek egymashoz latogatoba ?
Mit ereznel, ha egy orias betorne hozzatok, akirol kideriilne, hogy
megmentette az eleted?
Milyen lehet egy kentaurral talalkozni?
Mit szolnal, ha egy konyvesboltban kinyitnal egy kepeskonyvet, es
abban az emberek mozognanak?
Mit gondolnal, ha betevednel egy sportstadionba, ahol a jatekosok
seprukon repiilve egy labdat dobalnanak egymasnak?
Tudnal-e logikusan gondolkodni, ha az eleted lenne a tet?
Olvastal mar olyan konyvet, ahol ezek mind megtortennek?
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Abban a konyvben, amit en ajanlok neked, a foszereplok ilyen erdekes, furcsa, meglepo, mulatsagos, felelmetes, izgalmas esemenyeket elnek at! E z a konyv nem mas, mint a Harry Potter es a bolcsek kove.
Amikor elkezdtem olvasni, ugy elvarazsolt, hogy le sem tudtam
tenni. Pedig mikor eloszor hallottam rola, azt hittem, hogy kicsiknek valo, de most mar tudom, hogy eletkortol fiiggetlen. Olvasas
kozben ugy ereztem, mintha en is ott lennek a helyszinen. Egyiitt
izgultam Harryvel, hogy Fries, a gondnok ne kapja rajta ot, mikor
kiszokott a halotoronybol. Szinte en is ott iiltem a lelaton a Griffendel csapatanak szurkolva a kviddics meccseken, Hermionnal egyiitt
varazsoltam tiizet Piton, a bajital tanar talarjara. E n is ott voltam, es
nagyon feltem, amikor kiilonleges lenyekkel talalkoztak, vagy amikor a csukja alak ratamadott Harryra. Ugy ereztem, mintha en is segitenek Harrynak, Ronnak es Hermionnak megoldani a bolcsek kove rejtelyet, es megkonnyebbiiltem, mikor Dumbledor, az iskola
igazgatoja idoben erkezett, igy megmentette Harryt a gonosz
Voldemortol.
A kedvenc szereplom Hermione Granger, azert mert o egy atlagos
11 eves kislany, kozonseges fogorvos sziilokkel, akik nem varazslok.
Nagyon szorgalmas, kicsit tiilon till is. Mindig ugy erzi, hogy bizonyitania kell. Nines sok baratja Harryn es Ronon kiviil. Azert is
szimpatikus, mert igy be is meselhetem magamnak, hogy talan egy
szep napon en is kapok egy levelet Roxfortbol.
Javaslat: ovatosan olvasd a konyvet, mert veszelyes, vigyazz, mert
a vegen te is komolyan fogod venni a tanulast!

Sziileim gyermekkorukban es ma is nagyon sokat olvasnak, de
minden probalkozasuk, hogy engem is megismertessenek az olvasas
^-'"^^^oromevel kudarcba fulladt.
Karacsonykor, az egyik csomagban, megtalaltam sziileim kovetkezo ketsegbeesett lepesenek targyat: J . K , Rowling-tol a Harry
Potter elso kotetet.
Be kell valljam, nem oriiltem neki, de
remenykedo areukat latvan megesett rajtuk a szivem, es elkezdtem olvasni. S mintha valami titokzatos ero
odaragasztotta volna a kezemhez a konyvet, nem tudtam letenni.
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Annyira magaval ragadott Harry Potter csodalatos, varazslatos vilaga, hogy egy kicsit engem is elvarazsolt.
J . K . Rowling konyve fordulatokban es izgalmakban bovelkedve
mutatja be a nevelosziiloknel nevelkedo arva kisfiu (de leendo nagy
varazslo) neha szomoru, sokkal tobbszor mulatsagos tortenetet.
Egeszen egyedi modon torteno bekeriileset a Roxfort Boszorkanyes Varazslokepzo Szakiskolaba. Ahol azonnal rengeteg baratra, de

jo nehany ellensegre is lei. Megtudvan az igazsagot sziilei halalarol,
onmagarol, es megismerven a fo gonoszt, nagy elhatarozasra jut.
Terve megvalositasa erdekeben hosiesen (akar az elete aran is) vedelmezi a bolcsek kovet. Ennek erdekeben rengeteg veszelyes, sot
kimondottan eletveszelyes akadalyt kell lekiizdenie.
Mikor az utolso mondatot is elolvastam, sajnaltam, hogy veget ert.
A sok kaland, a sok izgalom engem is Harry Potter baratjava tett,
egyiitt dobbant a szivem a szereplokkel. Mikor Harry veszelybe ke-
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riilt, mintha en magam keriihem volna kelepeebe. S ugyanugy izgultam, mint o, hogy sikeriiljon kiszabadulnia, mielott megjon a
gonosz Voldemort.
Raj ottem, hogy Harry akar en is lehetnek, csak szabadjara kell engednem a fantaziamat! Ettol olyan csodalatos ez a konyv! Nem csoda, hogy becsukvan a konyvet, sziileim nem kis meglepodesere elso
mondatom igy hangzott: Szeretnem a tobbi reszt is elolvasni!
S mikor vegre ezeket is a kezembe vehettem, le sem tettem, mig a
vegere nem ertem. S most izgatottan varom az otodik kotet megjeleneset, de elore sajnalom, hogy osszesen csak het konyv lesz.
Batran ajanlom mindenkinek ezt a fantasztikusan lebilincselo sorozatot. Biztos vagyok benne, hogy ezek a konyvek az olvasni nem
szereto gyerekeket is bevezetik az olvasas vilagaba.
I

*
^ ^ ^ ^ E n most a sokak altal kedvelt Harry Potter konyvEqESDspid ^ ^ ^ r o l fogok irni. Ram idaig ez a konyv hatott a
legjobban! Minden pillanatban vartam,
hogy vegre olvashassam, es nagyon sajnaltam, hogy vege lett!
E z egy 11 eves fiu tortenetet meseli el.
Szegenynek kiskoraban meghaltak a sziilei (akik varazslok voltak) egy nagyon gonosz magus altal, aki az
erejet rossz dolgokra forditotta. Harryvel viszont nem birt, o elvette
az erejet. Harry, a kis varazslo ezek utan mugli rokonaihoz keriilt,
akik nem oriikek a kis jovevenynek. Potternek sok megalaztatasban
volt resze, mindenert ot okoltak. O ekkor meg nem tudta, hogy ezek
a varazsereje miatt tortentek. Volt egy kalandja egy oriaskigyoval is,
ossze is baratkozott vele. Ezek utan jott a felmento sereg Hagrid, az
orias szemelyeben, aki a felvetelrol ertesito levelet hozta. Harry,
Roxfortban, a neves varazslo- es boszorkanykepzo iskola tanuloja
lett. Oriilt, hogy megszabadulhatott idegesito rokonaitol, de felt is
az iskolatol, mert tudta, a sziilei nagyon jo tanitvanyok voltak ebben
az iskolaban, es neki sem szabad kudarcot vallania.
Az iskola jol ment neki, sot meg baratokra is szert tett. A m egy tanar nem nagyon sziveke ot. Pitonnak hivtak, es bajitalfozest tanitott.
Nekem legjobban Hermione Granger boszorkanyjelolt tetszett.
Benne valahogy magamra ismertem. No persze nem vagyok bo62
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szorkany, hanem en is jo tanulo vagyok, nem hagynek ki egy tanorat
sem. E n is szorgalmasan, csak a vizsgaimra kesziilnek.
A legjobban azert tetszett, mert osszefogtak, es kozos gondolkodassal, magiaval kijatszottak a varazslatokat. Teljesen magaval ragadott, egy pillanatra sem birtam lerakni a konyvet. Rettegtem, hogy
valami bajuk esik. Oriiltem, hogy sikeresen megoldottak a feladatokat. Sot, meg egy picit sirtam is a Harryvel tortenteken.
Nagyon meghatott ez a konyv.
Eddig nem olvastam ennel jobb konyvet, es ezt is csak a kovetkezo reszei mulhatjak foliil. Mindenkinek ajanlom, aki meg nem olvasta, mert maradando elmenyt nyujt!
*
Eddig nem nagyon olvastam, a kotelezo olvasmanyok vegere is nehezen ertem. Karacsonykor, amikor megkaptam a Harry Potter es a
bolcsek kove cimu konyvet, bevallom oszinten, nem tudtam, mit
kezdjek vele. Azt nem is remeltem, hogy miutan az ^ - ^ ^ ^ ^
egyik kotet vegere erek, annyira vagyom ra, ^ ^ - ^ ^^^^^^
hogy a tobbit is elolvashassam!
A z eddig olvasott regenyei koziil szamomra a leglenyugozobb a Harry
Potter es az azkabani fogoly.
A tortenet roviden arrol szol, hogy
Azkabanbol, a gonosz varazslokat orzo rettegett es szuperbiztos
bortonbol, megszokik egy fogoly. A Magiaiigyi Miniszteriumban
tudjak, hogy a veszelyes szokeveny Roxfortba tart, a Boszorkany- es
Varazslokepzo Szakiskolaba. Ezert a varazslonovendek Harry
Potter es baratai szamara a harmadik tanev sem csak a vizsgak izgalmait tartogatj a...
A regeny fohosei Harry Potter, a varazslonak tanulo kiskamasz es
baratai.
Harry arva, a tortenet soran egyre tobbet tud meg multjarol es
szarmazasarol. Barataival, Ronnal es Hermione-nal a baratsag es
batorsag kituno peldajat adtak szamomra, bar sok megprobaltatason mentek keresztiil.
Tobbszor elkepzeltem, hogy melyik szereplovel nem talalkoznek
szivesen a valosagban. Ilyen Voldemort, aki a Gonosz megtestesitoje a regenyben. O a varazserejet es tudasat a rossz szolgalataba
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allitja. A legbonyolultabb dolgok megfejtesere csak a legszorgalmasabb boszorkanyjelolt, Hermione kepes. Nemcsak magikus kepessege, hanem kitarto tanulasa es megfontolt dontesei is segitik.
Tudasat nemes dolgokra hasznalja, ezert nem valik olyanna, mint
Voldemort.
A fordulatokban gazdag regenynek meg sok szereploje van, aki
oket is szeretne megismerni, olvassa el a tortenetet!
Hogy nekem miert tetszett a konyv? Mert tele van varatlanabbnal
varatlanabb tortenesekkel, mi tagadas remekkel, szornyekkel, kisertetekkel is — de nem hianyzik belole a baratsag, a becsiilet es a gonosz elleni adaz kiizdelem sem. Kiilonos, varazslatos, boles vilag
Harry Potter vilaga.
Sokszor ereztem, hogy en is reszese vagyok. Nem telik el nap
anelkiil, hogy valamennyit ne olvasnek belole. Legutobb, mikor egy
konyvesboltban jartam, es meglattam az utolso kotetet a polcon, nagyot dobbant a szivem. Odamentem es elkezdtem olvasni, alig tudtam letenni. Harry Potter annyira elvarazsolt, hogy most mar mas
konyvet is szivesen olvasok. Harry Potter torteneteit pedig kezrolkezre adjuk a csaladban. A k i elkezdi olvasni, nem tudja abbahagyni. Mar olvasta a hugom is, most a nagymamamnal van.
Halas vagyok az irononek ezert a remek tortenetert!

H a most barki megkerdezne tolem, milyen fajta
konyveket szeretek a legjobban, nem tudnek
ra valaszolni. Hiszen egy konyv tobbfele
lehet. Ifjusagi regeny, szepirodalmi mu es
meg sorolhatnam. Szerintem az olvasas
kikapcsolodast, oromet es szorakozast kinal. Barmilyen mu is keriiljon a kezembe, ha a tortenete erdekes, megragadja a fantaziamat, nem azt nezem, hogy mi a mufaja, hogy igaz-e, vagy esetleg kitalacio.
Mikor eloszor olvastam a Harry Pottert, egy eddig meg szamomra ismeretlen erzes keritett hatalmaba. Rowling regenye megismertette velem az olvasas oromet, melyet a korabbi konyveknel
nem fedeztem meg fel. Harry varazslatos vilaga amulatba ejtett,
magaval ragadott.
Ennek a tortenetnek a fohose Harry Potter, akinek sziileit megoli
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a kor kghatalmasabb es kgkegyetknebb varazsloja, de vek nem
tud vegezni. Emiatt Voldemort elvesziti hatalmat. Azonban a szomoru esemenyek utan nem ernek veget a kis Harry megprobaltatasai. Sziilei halala utan az egyetlen elo rokonhoz, a Dursley csaladhoz keriil. O k koztudottan ellene vannak minden olyan dolognak,
ami abnormalis. Nem nehez rajonni, hogy egy haz ele letett csecsemo, levellel a kezeben szerintiik a nem normalis esemenyek koze
tartozik. Dursleyek probaljak ekitkolni a meg mit sem sejto fiu elol
a multjat es a kepessegeit. Minden erofeszitesiik ellenere Harry 11
eves koraban megtudja az igazat sziilei tragikus sorsarol es szarmazasarol egyarant.
Harry Potter varazslonak sziiletett, s most megkezdi tanulmanyait a Roxfort Boszorkany- es Varazslokepzo Szakiskolaban, ahol
sok izgalom var meg ra es barataira. H a nem vessziik figyelembe
Harry csodalatos kepessegeit, megfigyelhetjiik, hogy alapjaban veve egy teljesen atlagos kamasz fiurol van szo, aki barmelyikiink lehetne. 11 ev keseru megalaztatasai utan elete egy csapasra megvaltozik, s ez hatassal lesz kesobbi szemelyisegere is. Mereszebb, batrabb lesz, mint eddig volt. Olyan tetteket visz vegbe, amikrol almodni sem mert, olyanokat, amikrol nem hitte volna, hogy vegre
tudja hajtani.
A tortenet tovabbi szereploi mind-mind kiilon karakterek, egyenisegek. A tortenetek fo jellemzoje a jo es a rossz orokos harca
egymassal. E z ebben a muben is megtalalhato, fellelheto Draco
Malfoy, Piton prof es Voldemort szemelyeben, akik megkeseritik
hosiink eletet. A konyvbol az elmaradhatatlan segitotarsak sem
hianyozhatnak. Ron szegyelli, hogy szegeny csaladbol szarmazik,
es testverei regi holmijait kell hordania. O is szeretne olyan gazdag lenni, mint Harry, s kicsit irigykedik is ra emiatt. A m erzeseit probalja ekitkolni, nehogy osszetuzesbe keriiljon legjobb baratjaval. A szereplok koze tartozik meg Hermione, az eminens , a jo
tanulo, aki ugyancsak kiilonleges egyeniseg. Vizsgain mindig
100%-on feliil teljesit, am tanarai ezt el is varjak tole. Nem szereti megszegni a szabalyokat, de amikor baratai segitsegre szorulnak, nem torodik az olyan aprosagokkal, mint az ejszakai kijarasi tilalom, vagy olyan fozetek elkeszitese, amiket tanari feliigyelet
nelkiil tilos elkesziteni. A ket fiu es Hermione kolcsonosen segitik, tamogatjak egymast.
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6 k harman sok titokzatos, izgalmas es misztikus kalandban fognak meg reszt venni tanulmanyaik soran.
A regeny amellett, hogy izgalmas, szorakoztato olvasnivalo, tanulsagos is egyben. Mikozben olvassuk, megtanit minket arra, mikent alljunk ki az igazunkert, hogyan legyiink nagyon jo es igaz
baratok. Arra is rajoviink, hogy akarattal es kitartassal szinte barmit
elerhetiink az eletben.

Arra tanit benniinket, hogy akarattal es nemi szerenesevel mindent elerhetiink. A sanyaru sorsu fmeskabol nemzeti hos lesz. Ennek a
modern vilagnak is sziiksege van mesekre es csodakra. Harry Potter e szempontbol tokeletesen megfelel az elvarasoknak.
A z olvasas nagyszeru dolog!
E z a tortenet telitalalat az olvasni szereto tizeneveseknek, de
azokkal is megszeretteti az olvasast, akik egy jo konyv nezegetese
helyett inkabb egy akciofilmet bamulnak a televizioban.
Csodalatos, amikor egyiitt izgulunk hoseinkkel, varjuk a folytatast, es atengedjiik kepzeletiinknek a tortenetet.
Lehetetlen, megis gyonyorii mese ez! Idealis az akciot, izgalmat es
erzelmeket keresoknek egyaran!
A eim is mero rejtely. Harry Potter es a bolcsek kove, Harry Potter
es a titkok kamraja, Harry Potter es az azkabani fogoly, Harry
Potter es a tuz serlege. Nem letezo targyak es szinhelyek valtakoznak, rejtelyes szavak bujnak meg a betutengerben. Hogy mindent
megertsiink, csak a tortenetre kell osszpontositani. Ezert olvasas
kozben se nem hall, se nem lat, aki eppen a titkok kamrajaban jar,
vagy egy gyufaszalat varazsol gombostuve. Misztikus lenyek lopjak
magukat a sziviinkbe, vagy utaltatjak meg magukat veliink a
roxforti evek soran. Olykor homaly fedi a tortenetet, es magunknak
kell a szalakat kibogoznunk, maskor pedig rengeteg informaciot
kapunk a dolgokrol.
A konyvek osszefiiggo tortenetet alkotnak, a Roxfort 7 evet. Bar
minden evben mas tortenik, eltunnek es visszaternek szereplok, felbukkannak reg elfekjtett varazsszavak. A kepzelet vilaga ez.
Minden gyerek egy ilyen varazslatos helyrol almodik, ahol min-
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den szep es jo, mindig a gonosz veszit, es furcsa lenyek bukkannak
fel. Valojaban mi is ott vagyunk Harryvel joban-rosszban, es remeljiik, hogy minden jora fordul Roxfortban.
Harry Potter 10 eves, rossz sorsu fiu, sziilei meghaltak. Kisbaba
koraban keriilt gonosz nagynenjehez es annak ferjehez, Dursleyekhez, akik csak kihasznaltak. Rejtelyes modon, egy repiilo motorbiciklin erkezett a Privet Drive 4-be, ahol erkezese nagy vihart kavart.
Ugyanis Petunia neni irtozott testveretol es annak ferjetol is, mert
mindketten magikus kepessegii emberek voltak, Boszorkany es varazslo. A Dursley csalad pedig minden termeszetellenes dolgot elitelt, ezert nem is tartottak a kapcsolatot. A gyerek sziileteserol hallottak ugyan, de ugy gondokak, hogy o is csak olyan lehet, mint a
sziilei: „abnormalis".
Harry alacsony, vezna gyerek, torott szemiivege mogott zold szemek csillognak Homlokan egy villam alaku sebhely bukkant ki sotethaja mogiil, amit - nagynenje allitasa szerint - abban az autobalesetben szerzett, amiben sziilei meghaltak. De ez nem igaz. Harry
a leghiresebb varazslo egy masik, egy magikus vilagban. Am
Dursleyek ugy gondokak, gyokeresen kiirtjak ezt a dolgot, es nem
szoltak rola. Annak idejen, amikor a baba megerkezett a repiilo motoron, vilagosan benne volt a mellekelt levelben (amit Albus Dumbledore, a leghiresebb varazsloiskola, a Roxfort Boszorkany- es Varazslokepzo Szakiskola igazgatoja szemelyesen irt), hogy Harrynek
tudnia kell az igazsagot. A z igazsagot, hogy sziilei nem autobalesetben haltak meg, hanem meggyilkolta oket Voldemort, a sotet nagyur, akitol rettegnek a varazslok. A m amikor a kisbabaval akart vegezni, varazsszava nem hatott, sot! O vesztette el erejet, es elbujdosott. Ezert maradt Harry Potter legendaja orok. De o meg csak nem
is hallotta a sajat tortenetet, es tevhitben elt nagynenje es batyja dontese miatt. Akik nem mondtak el kiletet, es annyira utaltak, hogy
csak mergesen es utalkozva beszeltek vele. U j ruhat vagy jatekot sohasem kapott.
Nagyon maganyosnak erezte magat, es ebben kozrejatszott unokatestvere, az elkenyeztetett, kover Dudley, aki az iskola reme volt.
O nemcsak otthon kergette es verte Harryt, hanem bandajaval az iskolaban is. Ezert igyekezett a kis Potter minel tobbet hazon kiviil
lenni. Szamolta a napokat az uj tanevig, amikor is egy uj iskolaban,
egy iij eletet kezdhet. Addig pedig csak hallgatta es turte a sertese-
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ket. Feklmeben es mergeben neha nagyon furcsa dolgok tortentek.
Nagybatyja, Vernon, egy heten tobbszor is elkuldte hajat vagatni, de
amikor Harry visszatert, a haja az eredeti meretere nott vissza.
Egy masik alkalommal allatkertbe mentek. Harry odalepett az
oriaskigyo ele, majd elkezdett vele beszelgetni.
De ez csak nehany dolog a sok furcsasag koziil.
Egy ejszaka hatalmas vihar volt, Harry nem aludt, szamolta a perceket ejfelig, mert eppen aznap lett 11 eves. Hatalmas robajjal bedolt az ajto. A fiu ugy gondolta, hogy most eljott a veg. A z ajtoban
egy hatalmas teremtmeny allt. Leiilt a viskoban alio egyetlen kanapera, majd „iidvozolte" a haziakat. Potter felelme kezdett alabbhagyni. A z orias beszelt, es kozben teafozeshez sziikseges eszkozoket hijzott elo a zsebebol. Orditott a bacsiekkal, amikor megtudta,
hogy Harry nem tudja, hogy onmaga kicsoda. Elmeselte a tortenetet, majd vegre-valahara odaadta a levelet es egy sziiletesnapi tortat.
A fiu eloszor ketelkedett Hagrid szavaiban, de vegiil elhitte, hogy o,
Harry Potter a leghiresebb varazslo kerek e foldon. A levelben az
allt, hogy felvettek Roxfortba, a legjobb varazsloiskolaba.
A fiu barataival nyomozni kezd Roxfort iigyei utan. Minden konyv
egy-egy izgalmas rejtely: feltarni a titkok kamrajat, megtalalni a bolcsek kovet, megismerni az azkabani foglyot, versenyezni a tuz serlege altal. Ekozben elkovetnek egy-ket kihagast, de ez csak fokozza
az izgalmakat. Minden reszben feltunik Voldemort, aki Harryvel
akarja visszafizettetni elete keserves eveit. A gyerekek elviselik oriasi baratjuk, Hagrid hobortjait, segitenek neki veszelyes allatai gondozasaban. Ron batyjai segitsegevel felfedezik Roxfort titkos jaratait. Bajitalt kevernek, nezik a csillagokat, magikus allatokat gondoznak, gombbel josolnak, parbajoznak, osszevesznek, kibekiilnek, es
elvarazsolnak minket is.
Harry Potter kalandjai elvezerelnek benniinket egy csodalatos dimenzioba, a varazslat, a mese, az olvasas vilagaba. E z a tortenet,
melynek varazsos hangulataba izgalom es erzelmek keverednek,
mindenkinek megmozgatja a fantaziajat. Annak ellenere, hogy a
tobb szaz oldalas konyvekbol alio sorozat nem tartalmaz kepeket.
Mindazoknak erdemes elolvasni, akiknek van fantaziajuk, es szeretnek megismerni Harry titokzatos, varazslatos vilagat.
*
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Rowling Harry Potter konyvei nagy port kavartak a vilag minden
reszen. Hosszu sorok alltak a konyvesboltok elott. Felnottek es gyerekek egyarant vartak a kellemes idotoltest nyujto konyvre.
A konyv szerint a vilag ket reszbol all, a muglik vilagabol (ide a hagyomanyos emberek tartoznak), es a varazslat, a bubaj vilagabol, mely
csak a varazslok es a boszorkanyok elott nyilik meg.
Ezt a ket vilagot egy kapu valasztja el egymastol, egy olyan 9 es 3/4-ik vagany, ahova csak
az allomas falan keresztiil juthatunk el.
Ebben, a mar emlitett biibaj birodalmaban, elt egy hazaspar, az o gyermekiik
volt Harry Potter. E z nem egy rozsaszin
alomvilag, el itt bizony egy nagyon gonosz varazslo, Voldemort is.
Mindenki csak „Tudodki" neven nevezte, mert meg a szot is feltek
kiejteni. Harry sziileit is megolte, de ot mar nem tudta. E z mindenki elott rejtely, hiszen akkor meg csak csecsemo volt. E hatborzongato esemeny emlekezteto jele egy villam alaku sebhely Harry homlokan. Hosiink mielott raj ott volna, „mi fan termett" , nevelosziileinel,
a Dursley csaladban elt. A Harry multjat feltve orzo csalad nem sokat torodott mostohafiuk lelkiallapotaval. Dumbledore, a Roxfort
igazgatojanak levelei menekitettek ki a szornyu csaladi koriilmenyek
koziil, egy teljesen uj vilagba csoppentve. Itt Harry nemcsak torodesre es szeretetre lelt, hanem ket olyan baratra is, akikre mindig szamithat. E z a vilag a Roxfort vilaga. Ide jart minden hires boszorkany
es varazslo.
Nekem altalaban azok a kedvenc reszeim, amikor a harom jo barat nyomoz, ilyen eset volt a bolcsek kove felkutatasa, Edevis tiikrenek, Denem naplojanak es a titkok kamrajanak feltarasa. Felejthetetlen elmeny a bagolyposta, a festmenyek kozotti beszedpartik, no
es persze a minden izu drazse.
E z t a konyvet mindenkinek ajanlom, foleg azoknak a gyerekeknek, akik nem szeretnek olvasni, mert en is ilyen voltam. E z a konyv
azonban megmutatta nekem, milyen sok erdekes elmenyt szerezhetek az olvasas altal. Nagyon izgalmas. Nehany orara mi magunk is
boszorkanyok es varazslok lehetiink. Jarhatunk Roxfortba is, ahol
meg tanulni is jo!
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^ / " ' ^ ^ ^ Szeretek olvasni!
EjpixsEN \
M a . r elsos, masodikos koromban is szivesen vettem a kezembe konyvet. Elalvas
elott mindig hangosan olvastam. Sziileim „olvas6s" gyereknek tartanak azota is.
Mostansag viszont, mintha kevesebb
konyvvel ismerkednek meg kozelebbrol.
H a idom lenne is, nem talalok igazan magamnak valot. Anyukam
emlegeti az o kamaszkori kedvenceit, a „pottyos" es „csikos" konyveket, de ez mar nem az en vilagom! Izgalmasat, kalandokban bovelkedo olvasmanyt keresek!
Karacsony elott ocsem megtalalta eldugott ajandekat, es a csalad
csodajara jart, mert hason fekve orakig kepes volt olvasni. E z nem
volt ra jellemzo. Ot nem titulaltak „olvas6s" gyereknek eddig. Januar kozepere elolvasott negy kotetet, ami kb. 1700 oldalt jelentett. K i vancsiva tett, mi koti le ennyire testverem figyelmet. Kezembe vettem hat en is az elso kotetet. Mar a boritorol lattam, izgalmas tortenet var ram.
Aztan belevagtam! Csak olvastam, olvastam. A Roxfort Boszorkany- es Varazslokepzo Szakiskolaban eltoltott elso tanev nehezsegeivel talalkoztam. A z irono stilusa lekotott. Mintha filmet neztem volna. Peregtek elottem a filmkockak, es gyorsan fogytak a
konyvlapok.
„Sokfele batorsag van. Nem keves kurazsi kell hozza, hogy szembeszalljunk az ellensegeinkkel, de ahhoz sem kell kevesebb, hogy
sarkunkra alljunk a baratainkkal szemben."
E fontos gondolattal fejezodott be az elso kotet.
Termeszetesen folytattam a „konyvfalast". A masodik resz a varazslokepzo 2. tanevet mutatja be. A foszereplo mar az elso oldalakon kalamajkaba keveredik. Repiilo autoval erkezik a kiilonvonat
helyett. Aztan az elrabolt lany, a titkok kamraja...
A 3. kotet is bovelkedik varatlan fordulatokban. A kiskamasz varazslonovendekrol, baratairol es egy bortonbol megszokott fogolyrol, akit artatlanul iteltek el. Vajon milyen kapcsolatban is van o
Harryvel ?
A harmadik kotet olvasasa kozben ocsem mar a negyedikrol meselt nekem: Szerelmes lesz Harry!
A tuz serlege cimu reszben tenyleg talalkozik a szerelemmel, az
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elso szerelmevel, aki eddig csak a baratja volt. A z erzelmek atalakultak. Harry is valtozott.
Az elso resztol folyamatosan megfigyelheto a kisgyermekbol kamassza valas folyamata. Sajnos a tortenetek - egyelore - elfogytak.
*
Mar az elso par oldal utan magaval ragadott ez ^ . ^ ^ " ' ^ ^ ^
a varazslatos tortenet. Egyszeruen nem ^^-^
f^^^%^zi
lehetett letenni.
Az a tanaes, amit szerintem sok embernek meg kellene fogadnia ebbol a
konyvbol, igy szol:
„Rossz uton jar az, aki almokbol
epit varat, mert elobb-utobb elni is elfelejt."
E z t az izgalmakban es humorban gazdag tortenetet minden
gyereknek erdemes elolvasnia, mert nagyon jo szorakozast nyujt,
es sok mindenre megtanit!
Igyekezet es akaratero segitsegevel az ember kepes elerni azt a celt,
amit kituz maga ele, hiszen ezt tette a mu iroja es Harry Potter is.
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ROSIE R U S H T O N

3Ze cit^AiAzo^^ am^\
E z a konyv a „T6k jo konyvek" sorozat
egy kotete. Tizeneves lanyokrol es fiukrol szol. A kedves, bohokas szereplok nehezen viselik el a sziileiket. Azt
gondoljak roluk: regimodiak, feltunesi viszketegsegben szenvednek, nagyzolok es ertetlenek. A fiatalok azonban a sajat eletiiket akarjak elni,
a sajat normaik szerint. A mu azt meseli el, hogyan probaljak meg
az eltero nezeteket, eletfelfogasokat kozeliteni egymashoz. Hetkoznapi problemak meriilnek fel, olyanok, amikkel mi is szembekeriilhetiink nap, mint nap.
Nehany problema a miibol: Mit is tehet egy lany, ha hires iijsagiro
az anyja? Avalasz Chelsea szavaival:
„Az anyam, nos, arrol jobb nem is beszelni! Odivatu lelki tanacsokat osztogat a radioban a boldogtalanoknak."
Es hova bujjon szegyeneben az a tinedzser, akinek a mamaja
egyiitt el egy pasival, aki nem is a ferje? Laura igy vail errol:
„Hat ize... tulajdonkeppen . . . az anyam . . . Tetszik tudni, o szakitott az apammal, es most egy uj tarsa van, es hogy teljesen oszinte legyek, az egy undor... ugy ertem, igazan undorito alak. Arrol
van szo, hogy az anyu igazan lehetetleniil viselkedik... az o
koraban... bizonyara hiilyet csinal magabol, es belolem i s . . . Ugy
ertem, meg nyilvanosan is csokoloznak es oklgetik egymast. A z iizletek elott es a vendeglokben es mindeniitt. E n megmondtam neki,
hogy nem lenne szabad igy viselkednie."
Megtehetik-e egyes sziilok, hogy megtiltjak, hogy a lanyuk egyiitt
jarjon egy sraccal, aki tetszik neki?
Hogyan viselkedjen az a fiatal, akinek az apjat leginkabb a siitesfozes erdekli? Ilyen es ehhez hasonlo fontos kerdeseket probalnak
megvalaszolni a kotet szereploi.
A fiatalos sziilok is okozhatnak problemat, mint peldaul Chelsea
edesanyja, aki eppen sziiloi ertekezletre indulna:
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„Anyu, ha azt veszed fel, en itthon maradok! A z anyak nem hordanak rovidnadragos kosztiimot. Legalabbis a normalis anyak ilyet
nem vesznek fel. Azok az anyak, akiknek a terdhajlataban visszeres
csomok lathatoak. "
Nena Ginny volt az egyediili anya, akinek kesziilodeset esemeteje
fiirkeszo szemmel vizslatta. Jemma levetette az anyjarol a kek kordbarsony szoknyajat, es felvetette vele a legjobb kosztiimjet. Laura
eloadast tartott az anyjanak azokrol a temakrol, amelyeket el kell
keriilnie. Errol az oltozkodesrol Chelsea meg verset is irt, Oda a
sziilokhoz cimmel, melyet jol lathato helyre fiiggesztett ki:
„Az ember azt hinne, az anyak
Ildomosak, finomak, kedvesek
Az ember az hinne, csak szolid bluzt, szoknyat,
Olyan ruhakat hordanak, melyek korukhoz illenek
Anyak soha ne divatozzanak,
Mert az olyan rettenetes,
Mikor a bor mar rancos, megereszkedett
A miniszoknya latvanya kiserteties!"
A konyv ot tinedzser szereploje es sziileik maig aktualis kerdesekkel, gondokkal kiiszkodnek.
Azert tetszett a konyv, mert a mi eletiinkrol szol, a mi „nyelviinkon" irodott. Fordulatos, erdekes es kacagtato jelenetekkel teli.
Barki csaladjaban elofordulhatnak ezek a „komoly" gondok,
problemak.
Nekem Laura volt a legszimpatikusabb, akinek a sziilei elvaltak.
Mivel az en sziileim is elvaltak, akadt a konyvben olyan gondolat,
ami az en fejemben is megfordult mar a sziileim valasa ota. Hasonloan gondolkodott, mint en, egyiitt ereztem vele, amikor utalatat fejezte ki edesapja baratnoje irant, es feltette anyjat minden ferfitol,
aki nem az apja volt. O is abban bizott, hogy sziilei iijra egyiitt lesznek, edesapja visszater a csaladjahoz.
,yelem es anyuval kellene jonnod, mert mi vagyunk a te csaladod,
nem az a nagy orru tehen, meg azok a szornyu, higagyu kolykei. Sirva fakadt — Anyu azt mondta, hogy te szeretsz engem, de te nem
szeretsz, mert ha szeretnel, akkor hazajonnel, oda, ahova tartozol!
Latni sem akariak!"
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Aztan a sziilei segitettek neki is feldolgozni a tortenteket.
„ . . . a z apja megnyugtatta, hogy a szeretet nines sziiken kiadagolva, es ha az ember szeret valakit, az meg nem jelenti azt, hogy nem
szerethet mas valakit is, az anyja pedig szazszor is elismetelte, hogy
o azt akarja, hogy Laura es az apja kozott maradjon meg a baratsag
es csak azert, mert ok ketten nem jottek ki egymassal es elhetnek
tobbe egyiitt, az nem jelenti azt, hogy halalos ellensegek lettek..."
Ajanlom a konyvet azoknak a fiataloknak, akik szeretik a humoros irasokat, es azokat a torteneteket, melyek veliink is megtortenhetnek.
U . i. A konyvet eredetileg a noverem kapta ajandekba edesanyanktol, ket evvel ezelott. Azota mar korbejart a konyv a csalad fiataljai
es ismerosei kozott. Mindig van es lesz uj tinedzser a kozelben, akinek orommel ajanlhatom a kotetet.
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ANTOINE D E SAINT-EXUPERY

a Kid ^etceq
Sokat foglalkoztatott az a kerdes, he
khet ennek a konyvnek a varazsa. M i ert hallom olyan sokszor emlegetni,
ha szeretetrol, baratsagrol van szo?
Miert ajanljak a gyerekeknek es miert
olvassak el a felnottek ujra es ujra?
Hogy mas szamara mit jelent, azt nem tudom, azt sem tudom,
hogy felnottkent mit fog jelenteni.
A mai ertelmezesemben a baratsag regenye ez a regeny, aze a baratsage, amit nehez megfogalmazni.
Iroja a franeia Antoine de Saint-Exupery Gyerekkoraban biciklivel akart repiilni, kesobb pedig tengeresz szeretett volna lenni. A z tan megis pilota lett es hires iro. Vegiil a tengerbe veszett. Vagy elrepiilt a B-12-es kisbolygora?
A nagymamamtol kaptam meg a konyvet. L e sem tettem addig,
mig el nem olvastam az egeszet. Rogton megtetszettek a szerzo rajzai is, melyek meg jobban segitettek elkepzelni az aranyhaju kisfiiit. Sokszor elolvastam azota is, megis mindig ujra es ujra elpityeregtem magam.
Cimebol sokan hihetik - es joggal - , hogy a konyv egy kis hercegrol szol. Inkabb kepletesen herceg o, mert a tortenet nem arrol szol,
hogy hogyan forognak korotte a szolgak, vagy hogy mekkora pompaban el.
Az iro azt meseli el, ami vele tortent akkor, amikor elromlott a gepe a sivatag folott, es kenyszerleszallast kellett vegrehajtania. M i kozben szerelte a gepet, odalepett hozza a sivatag kozepen egy
aranyhaju kisfiii, egy igencsak furcsa keressel. Rogton osszebaratkoztak. A hercegecske elmeselte, hogy miert keriilt a lakatlan helyre. A B-12-es kisbolygon elt, melyen volt 3 vulkan, amiket hetente
megtisztitott. Erre a bolygora valahogy egy pici mag tevedt, amibol
egy gyonyoru, hiu rozsa bontakozott ki.
A kis herceg nagyon egyediil erezte magat, ezert ligy dontott, meg-
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latogatja a tobbi bolygo lakoit. Igy talalkozott a mindenkinek parancsokat osztogato kirallyal, a banatos iszakossal, az elfoglalt iizletemberrel, a megallas nelkiil dolgozo lampagyujtogatoval, a mindig elismerest varo hiuval es vegiil a geografussal. Rajott, hogy nagyon
furcsak a felnottek.
Eljott a Foldre is, ahol megtudta, hogy itt is van olyan virag, mint
az o rozsaja. Szert tett egy baratra is. Megszeliditette a rokat, aki azelott vad volt ( E z a leggyonyorubb resze a munek!). Vegiil egy kigyoval talalkozott, aki segitett neki elmenni a Foldrol.
A kis hereeg mindig mindenre kivancsi, de soha nem felel egy kerdesre sem. Maganyos es szeretetre melto.
Szamomra az a leglenyegesebb a regenyben, amikor a rokaval talalkozik a kis herceg. Megmutatja azt, hogy az embernek sziiksege
van baratokra, akik vele vannak joban-rosszban es szeretik. Hisz
akinek nincsenek baratai, az maganyosan es szomoriian el. Nekem
nagyon fontosak a baratok, akik koriilvesznek es szeretnek. E z a
konyv leglenyegesebb mondanivaloja!
Ajanlom tizeneveseknek es a naluk idosebb korosztalynak, fokent azoknak, akik szeretik a (furcsa) barati kapcsolatokrol szolo
torteneteket.
*
Biztos vagyok benne, hogy felej thetetlen elmenyt fog nyujtani az
olvasonak!
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W I L L I A M SHAKESPEARE

William Shakespeare „R6me6 es Julia"
cimu dramajat egy honapja olvastam.
Nagyon tetszett. Shakespeare gyonyoruen banik a szavakkal, nagyszeruen teremti meg a szereploit!
A tortenet arrol szol, hogy mikent gyuloli egymast ket csalad Veronaban. Bepillanthatunk a Montague-k es a Capulet-ek eletebe. A z
esemenyek hamarosan nem vart fordulatot vesznek, mert
Montague-ek fia beleszeret osi ellensegiik lanyaba, Juliaba. Romeo
kiizd Juliaert, mely kiizdelemben a lany dajkaja segiti a szerelmeseket. Romeot azonban szamuzik, s ettol kezdve Julia all a kozeppontban. Ellentetes erzelmek kozott orlodik. Szerelmes Romeoba,
de Romeo az, aki megolte a batyjat.
Bonyodalmak es felreertesek sorozata indul el, mely Julia ferjhez
adasaval latszik kicsticsosodni. Ekkor Julia Lorinc barattol kap egy
italt, melytol tetszhalott lesz. Romeo, nem tudvan az igazat, ongyilkos lesz. A halalba menekiil Julia utan. Mind a ketten meghalnak, de ezzel elerik (sajnos mar keson), hogy a ket csalad megbekel egymassal.
A mubol ket resz fogott meg igazan. A z egyik Romeo ejszakai vallomasa:
„Ez itt Kelet es Julia napja! Kelj szep Nap es az irigy Holdat old meg."
A masik:
,Jojj, draga tor! E z hiivelyed. Itt rozsdasodj te: olj meg."
Kedvenc szereplom Jiilia. Nagyon szigoru elvek kozott nevelkedett, amelyben nem szamit, hogy a hazasfelek szeretik-e egymast.
E z akkoriban termeszetes. Julia ennek ellenere a szerelem oldalara
allt, felredobvan az illemet.
Julia a szerelmeert kepes folaldozni a gazdagsagat, kesobb az eletet is.
E z olyan mii, amit jo latni szinpadon, de csak akkor elheti at igazan az ember, ha el is olvassa. Mikor kezbe vettem a konyvet, nem
birtam letenni.
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E z a mu az angol reneszansz elso olyan tragediaja, amelynek a szerelem a kozponti temaja. A hitvesi szerelem irodalmi alkotasokban
addig ismeretlen, hiszen annak a koksonos vonzalom az alapja.
A regenyben a tiszta szerelem az, ami megfogott, mely szamomra
azt sugarozta, megeri kiizdeni.

78

Oi^aAtax) mat?
SZABO MAGDA

Manapsag egyre nehezebb az olvasmanyok kivalasztasa. A konyvpiac boseges kinalata kozott az erteket, a „kincset" kellene megtalalnunk, s ez nem ,
.
p
konnyu feladat.
|
I
Ugy erzem, nekem ez sikeriilt.
Egyik este odamentem edesanyamhoz, hogy tudna-e egy izgalmas, fiatalokrol szolo konyvet ajanlani? Anyu elmosolyodott, s
mintha egy regi emlek tort volna fel benne a mindennapok egyhangu sziirkesegeben.
Elarulta nekem becses titkat! Fiatal koraban meg az o anyukaja
ajanlotta neki ezt az olvasmanyt, es tudomasa szerint neki is ez volt a
kedvenc konyve. Mindebbol azt szurtem le: ez egy igazi, fordulatokban, izgalmakban, oromokben es banatokban bovelkedo regeny lehet.
Szerettem volna azonnal kikolcsonozni a konyvtarbol, de ekkor
anyu megallitott, s a konyvespolchoz vezetett. Kezembe nyomta a
regi, kicsit mar megsargult lapu konyvet.
Nagyon megoriiltem, s azonnal el is kezdtem olvasni.
Mar az elso fejezetnel ereztem, hogy elmenyekben gazdag, izgalmas regeny akadt a kezembe. Gyorsan olvashato, mert csak ugy sodorjak egymast a pergo esemenyek, indulatok. Egyszeruen nem
tudtam letenni!
A z egesz tortenet Ginaeknal, egy budai villaban kezdodik, ahol a
kis Vitay gondtalanul, boldogan elt. Udvarloja is akadt, Kuncz Feri
szemelyeben, akinek nagy szerepe lesz a kesobbiekben. A haboru
kezdete miatt Georginat titokban el kellett vinnie az apjanak egy
olyan helyre, ahol biztonsagban tudhatja. A valasztas az orszagosan
ismert, hires Matula Janos Intezetre esett. A z apja otthagyta az intezet fekete-feher vilagaban, melyet Gina csak nagyon nehezen tudott
megszokni. Osszeveszett, majd kibekiilt osztalytarsaival, a tanarokkal, az igazgatoval. Kettos dolgozatokat irtak, kozben Abigelhoz fohaszkodtak. Gyulolettel, haraggal, neha meg sok szeretettel tekin-
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tett a diakonisszara, Zsuzsannara, ilktve Horn Micire, az iskola
egyik volt tanulojara es mas emberekre is.
A regeny soran feny deriil Kuncz Feri hazudozasara, az igazsag
feltarasara. Aztan az is kideriil, hogy az apja nem beteg, hanem fogva tartjak, vagy talan megoltek... ?
Ezek az esemenyek igazan erdekesse teszik a konyvet! Befejezesiil
a nagy titok sem lesz titok tobbe, megtudjuk ki is voltakeppen Abigel.
Mindenkinek nagyon ajanlom ezt a regenyt! A konyv elolvasasa
bepillantast enged egy korabeli intezet eletebe, az oktatas rendjebe.
Kozben figyelemmel kiserhetjiik Gina felnotte valasat, jellemenek
alakulasat.
Foleg lanyoknak ajanlom, hozzajuk kiilonosen kozel allhat Gina
izgalmakkal teli elete.
Mara mar nemcsak a nagymama es edesanya kedvenc muve az
Abigel, hanem a „mi" feltett gyemantunk lett.

E z a regeny a legkedvesebb olvasmanyaim koze tartozik. Talan a tortenet ragadott meg, vagy talan
csak azert szeretem, mert ez a konyv az elsok kozott volt, amit elolvastam. Nem tudom, de az biztos, hogy ez a kedvencem.
Nagyon bele tudtam elni magam a fohosno, Gina szerepebe, helyzetebe. Ilyen
az a resz is, amikor el kellett hagynia az edesapjat. Ekkor en is nagyon szomoru lettem. Apja hangjat hetente csak egyszer hallhatta,
ezt is csak feliigyelet mellett. Igy meg nehezebb volt elviselnie a
bentletet, de tiirtoztette magat, mert az edesapja egy olyan dolgot
arult el neki, ami maradasra birta. Ettol a titoktol, amit megtudott,
egeszen felnotte valt. A z area es a lelke is megkomolyodott.
H a kivancsi vagy a tortenetre, olvasd el a konyvet!
A tortenetrol film is kesziilt. Aki latta, s ugy gondolja, hogy minek
elolvasni a konyvet, az teved! H a kezbe veszi, ra fog jonni, hogy az olvasmany nagyobb elmenyt nyiijt az olvasonak, mint a nezonek a film.
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SZAMOS R U D O L F

diAniot m^omcz
Kedves konyvkedvelo!
H a igazan szereted a kalandokban es
izgalmakban bovelkedo konyvet, akkor
ez az igazan neked valo!
E z a regeny egy nemet juhaszkutya
tortenete. Kantore. Kantor nemcsak egyszeru nemetjuhasz volt, hanem rendorkutya. Azok koziil is a legiigyesebb, legokosabb es ami a
legnagyobb erenye, hogy a legbatrabb!
Kantor a Beliigyminiszterium angyalfoldi jarorkutya-telepen sziiletett. Itt kapta a kikepzeseket is. Hathonapos koraban, miutan befejezodott a kikepzese, elkeriilt innen. A gazdaja Kovacs ormester
lett, akinek mar volt egy L u x nevre hallgato kutyaja. L u x is nagyon
iigyes volt, de Kantor tultett rajta is. Sokat dolgoztak egyiitt, elfogtak egy gyilkost, kimentettek egy embert a zajlo Dunabol . . .
Obudan megnyilt egy uj kutyakikepzo, s gazdajaval egyiitt ide keriilt at Kantor es L u x is. Termeszetesen, a tobbi kutyaval egyiitt, nekik is tovabb kellett kepezni magukat. Kantor hamarosan uj gazdahoz keriilt, akinek a beceneve Csupati volt. A kikepzes alatt Csupati
es Kantor annyira osszeszoktak, hogy Kantor mar az elso jelzesre
mindent vegigcsinalt amit csak a gazdaja kovetelt.
Ettol kezdve azt lehetett mondani, joban-rosszban egyiitt voltak.
Telen-nyaron, esoben es sarban... Kemeny munka volt ez mindkettojiik szamara.
Persze ahhoz, hogy eredmenyesen tudjanak egyiitt dolgozni, segiteniiik kellett e^mast. Kiilon-kiilon egyikojiik sem ert volna el
nagy eredmenyt. Igy valt fokozatosan az ember es a kutya igaz baratta. Huen tiikrozi ez a konyv az ember es a kutya egymasra utaltsagat es csodalatos baratsagat. Ehhez persze kellett egy olyan k u tyabolond, mint Csupati es egy olyan okos, ertelmes, hiiseges kutya, mint Kantor.
Egyik sikeres akciojuk utan mindketten kitiintetest kaptak. K a n tor es Csupati ugy oriilt, hogy a Kantor a gazdi olebe ugrott, es
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egyiitt forogtak. Fonokiik meg is kerdezte toliik: „ - Maguk mit csinalnak itt?
— Keriink engedelyt egyiitt oriilni! - valaszolta Csupati, mire a fonoke annyit mondott nevetve:
— Oriiljenek."
Csupati, a kitiintetes alkalmabol, egy uj csajkaval kedveskedett
Kantornak. Abba rakta az etelt ele, majd o is nekilatott a gulyaslevesnek. Joiziien evett, de szomoruan latta, hogy a kutya egy falatot
sem eszik. Toprengett, mi lehet a baja. Egyszer csak a homlokara
csapott es felkialtott:
— Hogy en milyen barom vagyok! E n tanitottalak arra, hogy sem
idegen kezbol, de meg idegen csajkabol sem szabad enned! Persze,
az uj esajka, azert nem eszel!
Erre lekapta a fejerol a sapkajat es a konyhastol harom adag gulyast kert bele. Ebbol mar mohon fait Kantor. Persze szidta magat
Csupati, hogy hogy nez ki a sapkaja, de Kantor fontosabb volt meg
a sapkanal is!
A gazda es kutya annyira ismertek egymas rezdiileset, hogy szinte
egymas pillantasabol ertettek, mit akar a masik.
Biztos csak veletlen, de gazdanak es kutyanak egy idoben lett
utodja. Csupatinak kisfia sziiletett, mig Kantortol Kocosnak hat kis
kutyakolyke. Mikor mar kinyilt a kolykok szeme, Csupati kozejiik
eresztette Kantort. Kantor olyan ovatosan mozgott koztiik, mintha
iiveggolyok kozott jarna. Csupati neha orakig leste a kis csalad tevekenyseget.
Sokat lehetne meg meselni a ket jo barat kalandjairol, az egyiitt
toltott mindennapjaikrol — de inkabb olvassatok el magatok!
Egy biztos, aki szereti a kutyakat es meg az izgalmakat is, az mindenkeppen olvassa el a konyvet! Nem fogja megbanni, legfeljebb
nem tudja letenni, amig el nem olvassa! Kiilonallo regeny, de van
folytatasa is, amit szinten Szamos Rudolf irt: Kantor a nagyvarosban. Erdemes azt is elolvasni! Azt is csak ajanlani tudom.
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S Z E C H E N Y I ZSIGMOND

DZa^at,
Ovodas koromban szerettem nezegetni az allatos konyveket. Ennek a
konyvnek a fedelen van egy nagy tigrisfej, s a belso lapok is sok szep allatkepet rejtenek.
Anyu sokszor felolvasott belole, de amikor mar en is tudtam olvasni, magam is elolvastam.
Szechenyi Zsigmond sokszor utazott afrikai vadaszatra. Felesege
rabeszelesere Indiaba is elutaztak, hogy megismerjek a gazdag, de
megis nagyon szegeny Indiat. A trieszti kikotobol indult az a hajo,
mellyel a hazaspar utazott. Jaipuri tigrisvadaszatra hivta oket, igy
beutaztak India kiilonbozo reszeit. Megismertek az ottaniak eletet.
Lattak a maharadzsak merhetetlen gazdagsagat, a szegenyek merhetetlen szegenyseget.
A tehen szent allat, megolni nem szabad, de meg az utcan setalo
teheneket sem szabad elzavarniuk! Meg kell varniuk, mig az magatol odebb all, vagy ki kell keriilniiik.
A Gangesz folyot szent folyonak tartjak. Ebben fiirdenek, de ebbol
is isznak. A halottakat maglyan egetik el. Szivesen fogadnak vendegeket, s nagyon baratsagosak veliik.
A dzsungel melyen hatalmas satorhaz allt, fellobogozott diadalkapuval, eifra aranycimeres bejarattal. Szechenyi Zsigmondek tiszteletere kikeriil ide a piros-feher-zold szinu zaszlo is. Beliilrol igazi
luxuslakosztaly volt ez. Eljott a nagy nap, megindult a hajtas. A magasleshez, ahonnan majd le kell loni a tigrist, mikent is erkezhettek
volna maskent, mint elefanthaton. Amint kidugta fejet a tigris a tiiskesoveny mogiil — egy durranas, s az oriasmacska maris a foldre keriilt. A vilag legszebb trofeaja lett ez! Nagyon nagy orom ez egy vadasz szamara! Szamtalan vadaszkalandrol olvashatunk meg a
konyvben, hiszen nagyon sok vadat ejtettek el.
E z t a konyvet annak ajanlom, aki szereti a vadaszatot, es szeretne
megismerkedni mas orszagokban elo emberekkel.
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SZENTIVANYIJENO

Oi K^a^koA em^et
Sokszor gondolkodtam mar azon, milyen
lehetett az elet az oskorban? Vagy mit
esinalnek, ha lenne egy idogepem? Biztosan vegigutaznam a korokat, sot szerezhetnek nehany plusz otost tortenelembol. De mit csinalok majd ha meguntam? Elrepiilok tortenelem elotti korokba, es irok egy konyvet.
Olyat, mint ez, A kobaltas ember.
A nyelvtankonyviinkben talaltam egy reszletet a regenybol, ez nagyon megtetszett, s addig nem nyughattam, amig be nem szereztiik
a konyvet. Bejartuk Dunaharasztit, Soroksart, Erzsebeten szinten
megfordultunk. A konyvet azonban sehol sem talakuk. A z egyik
arus azt mondta, o meg nem hallott rola, masoknak eppen hianyzott a boltjabol, de „a negyedik sarok utan es ott jobbra, majd
megint balra es ott balra megint, aztan ott az otodik haz jobb
oldalon..." N a , hat abban az iizletben meg Vuk sem volt, nemhogy
Kobaltas ember...
— Csokolom, van Kobaltas ember?
— Nines.
• - s
— Koszonom, csokolom . . .
— Jo napot kivanok! Van a bacsinak Kobaltas ember?
— Kobaltas nines, de van kobalta nelkiil. Hahaha.
— Viszontlatasra...
Igy ment ez koriilbeliil harom hetig.
Az egyik unalmas szombaton, mikor eppen semmi dolgom nem
volt, anyaval kimentiink a piacra. Remenyteleniil lodorogtem az
arusok es a vasarlok tomegeben.
Egyszer csak megakadt a tekintetem egy konyvespulton. Eszrevettem egy kek boritos konyvet, amelyen hatalmas, sotetkek betukkel ez allt: Szentivanyi Jeno: A kobaltas ember. A kep osembert abrazol, amint nagy szakertelemmel pattintgatja szakocajat. Nagyot
dobbant akkor a szivem! Azt a regenyt, amit a legjobb konyvesbolt-
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okban kerestem, egy piaci satorban talalom meg! Azonnal szoltam
anyukamnak, hogy ott a konyv, ami utan annyit kutyagoltunk.
Nem tul hosszu, es tobbszori olvasasra is nagyon tetszett.
A kobaltas ember megtanitott arra, hogy mindig lehet oriilni annak
ami van, mert vannak olyanok, akiknek sokkal rosszabb a helyzetiik,
megsem sopankodnak miatta. H a a kozosseg osszetart, a legadazabb
ellenseget is legyozheti. A z orom es banat neha csak rajtunk mulik.
Elsosorban a 8-12 eves fiuknak, lanyoknak ajanlom es azoknak,
akik nem rajonganak az olvasasert.
De biztos vagyok benne, hogy a sziileitek is szivesen elolvassak.
Szentivanyi Jeno csodalatos regenye ez. A z osember egyszeru, primitiv eletet mutatja be. A tortenet egy kokori hordarol szol. Leirja a
kis kozosseg felelmeit, oromeit, hogy milyen boldogsag az elso
csontszerszam felfedezese, vagy olykor egy nagy bolenycomb.
De voltak szomoru dolgok is osapaink eleteben. H a peldaul arviz
ontotte el tanyajukat, de megesett az is, hogy jarvany pusztitotta a
horda lakoit. Nem volt am olyan konnyii a fennmaradas, mint
most! H a megehezett az akkori ember, nem a sarki kozertbe ment,
hanem allatokra vadaszott. H a pedig vadaszni akart, ahhoz fegyvereket kellett keszitenie.
Mielott ismertetnem a tortenetet magat, roviden jellemezni fogom
a szereploket.
A horda legidosebb tagja Ka-bor, a varazslo. Tapasztalt, okos es nala
mindenre van gyogyir. Mar szinte szent embernek szamit, mert elore
kepes megjosolni az idojarast, rajta keresztiil beszelnek a szellemek.
Mi tudjuk, s o is tisztaban van vele, hogy semmi koze holmi szellemekhez. Egyszeruen oreg mar, es a tobbiek vakon megbiznak benne.
A foszereplo Ge-Og, az ifju vadasz. Ugyes es eszes. O talalja fel az
ijat es a nyilat. Viszont nagyon maganyos, nincsen felesege. E z az o
„munkak6reben" igencsak peck. Neki kell elvegeznie azt a lealacsonyito, ferfihez meltatlan dolgot, hogy a boroket kikeszitse. Ge-Og a
regeny vegere nagy tekintelyt szerez.
Ka-bor fia, a buta Mi-Me nem az elmejerol hires. A varazsloval ellentetben borzasztoan egyiigyu. Olyan, mint egy gyerek.
Ge-Og vadasztarsa a felfiilu Pong. Szinten fiatal es nagyon eros.
Az utolso, akit bemutatok, Ho-pi, a Szarvasinu. Rendkiviil gyorsan tud futni, ezert o tolti be a hordaban a „futar szerepet". Neki
mar van felesege, aki egy valosagos eszleny.
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Rajtuk kiviil meg sokan vannak, akikkel a konyvben talalkozhatsz.
Kezdodjek hat a tortenet!
A regeny elejen nagy riadalom tamad. A puszta a Nap hevetol k i gyullad. A horda menekiil, megis sokan meghalnak. Vegiil egy folyoban talalnak menedeket. A tuz felperzseli elohelyiiket, eliizi a vadakat. Kipusztul minden, iij tanyat kell talalniuk, ezert elvandorolnak. A vezer, Rao, harom embert kiild vissza a szerszamokert. A felfiilu Pongot, Ge-Ogot es a feleszu Mi-Met. A harom vadasz kedveszegetten vagott neki az utnak. Meleg volt, egetett a talaj is. Egyszer
csak eleredt az eso. A vandorok most mar vigan tocsogtak elore a
sarban, mosatva izzadt testiiket. Pong hirtelen felbukott egy oregasszony szenne egett holttesteben. Utolag kideriilt, hogy az a venasszony gancsolta el, akit a menekiiles heveben leiitott. A szerszamokat mar nem talaltak, elporladt mind. Ge-Og es Mi-Me, a Hebego ehesen es faradtan botorkalt elore, a horda nyomait kovetve.
Pong azonban izgatott volt. Minel hamarabb meg akarta csinaltatni
a varazslatot Ka-borral, nehogy az aldozat szelleme rontast kiildjon
ra, az oregasszony miatt. Nem talalvan semmi mast, a harom fiatal
agyaggal tomte meg a gyomrat, majd azon nyomban el is aludtak.
Masnap iijult erovel ertek utol Rao csapatat. Pong rogton a varazslohoz fordult, aki egy kardfogu tigrisfogat kovetelt a szertartasert.
A m megvaltozott a velemenye, amikor vegigmerte a vadaszt, megpillantotta annak oles baltajat es villogo szemeit. Tehat eluzte a szellemeket, a fog meg johet utolag.
Ho-pi felesege ekozben felfedezi a csonteszkozt. A borok kikeszitese kozben nagyon megfajdult a keze, es megprobalta csonttal folytatni a munkat. E z be is jott.
Persze, az ostoba ferfiaktol ezert is csak iitleget kapott, mert hogy
merte baltaval kielesiteni a esontdarabot, meg eltori azt a draga szerszamot!
Rao, a „fonok" azonban megbetegszik. Egy boleny rataposott a fejere. A varazslo, ahogy tudta, ellatta a sebesiiltet, de Rao nagyon sokaig aleltan fekiidt.
A horda vegre uj tanyat talalt. A mocsarvidek vadban eppolyan
gazdag, mint novenyekben. Am a hanyattatasoknak nines vege.
Ugyanis kozeleg a tel. Ezuttal nem akarmilyen tel lesz, esni fog a
ho. A horda nagyobbik fele nem ismeri a havat, a varazslo pedig igy
meseli el ezt:
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„A ho feher, az egbol esik es nagyon hideg. De vedekezni kell ellene, mert ugy eget, akar a tuz. Barlangban lakunk majd, Mozgo
Hegyekre fogunk vadaszni." (mamutra)
Megkezdodik a versenyfutas az idovel!
Vajon sikeriil-e szallast talalniuk, mire bekoszont a hideg?
Olvasd el a konyvet es megtudod!
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TATAY SANDOR

E z t a konyvet tavaly olvastuk az iskolaban.
Azert valasztottam most, mert akkor
nagyon tetszett. Anyunak is ez volt a
kedvene olvasmanya kiskoraban.
A foszereplo, Kinizsi Pal, egy molnarlegeny, aki nagyon eros. Matyas
kiraly kiseretenek ugy vitte egy folemelt malomkovon a kert kupa
vizet, mintha az egy talca lett volna csupan. Ekkora ero lattan meg
maga a kiraly is elcsodalkozott, s meg is hivta ot Budara. Masnap
utra keltek, utkozben megmentett egy anyot az erdoben Jolanka ket
vadaszkutyajatol. Jolanka bekotozte Pal sebeit, s kozben szerelem
lobbant kozottiik. Magyar Balazs, a kiraly parancsara katonat nevek Kinizsibol aki ellen kozben osszefogott ket ellensege, Holuban
es Titusz. Jolanka egyszer meglatogatta Palt az orhelyen, de H o l u ban es Titusz alomporatol elaludt, amit eredetileg Palnak szantak.
Kinizsi moresre tanitotta oket. Kinizsit Palt Matyas kiraly titkos
akciora kiildte. Ezert elhagyta orhelyet, amiert a haditanacs elitelte. Bujko segitsegevel azonban tisztazta magat. A kiraly halabol vezerre tette, vagyont adott, Jolankat pedig felesegiil igerte neki.
Amig Kinizsi viteziil harcolt a torok ellen, Jolanka fogsagba esett.
Bujko hiriil vitte ezt Kinizsinek, aki elindult kiszabaditani Jolankat, de kozben vegleg leszamolt Holubannal es Titusszal, a ket ellenseggel is. Pal elvette Jolankat felesegiil, es Matyas legkedvesebb
viteze lett.
Nekem leginkabb Kinizsi Pal es Jolanka jelleme miatt tetszett a
konyv. Kinizsi Pal nagyon eros, erejet azonban a gyengek vedelmere hasznalta, peldaul megmentett egy ozet, egy kismadarat foltett a
parja melle, es megmentett egy anyokat a verebektol. Lelemenyes,
mert kieszelte hogyan lehet elhozni az ellenseg agyujat. Huseges a
kiralyhoz, mert nem hagyta befolyasolni magat. Joszivu, mert egy
szora odaadta a medvet Bujkonak.
Magyar Jolanka megerto, mert igazat adott Palnak abban, hogy
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kedvenc kutyait az anyoka megmentese erdekeben keUett megolnie.
Jolanka josagos, mert bekotozte Pal sebeit. Bator, mert szembeszallt
keroivel. Igazsagos, mert Kinizsi Palt nem a szarmazasa alapjan
itelte meg, hanem a jo tulajdonsagai szerint.
E n is szeretnek olyan lenni, mint Jolanka, ha megnovok. Jo lenne, ha ilyen ferjem lenne, mint Kinizsi Pal. Izgalmas volt a tortenet, ezert annyira vartam a kovetkezo reszt, hogy le sem tudtam
rakni a konyvet.
Tavaly nyaron Nagyvazsonyban jartam, Kinizsi Pal varaban. A
regenyt olvasva szivesen lettem volna Jolanka helyeben, de a varban meglattam, hogy sokkal kenyelmetlenebb volt az elete, mint
az enyem! Nagyon nehez lehetett neki jarni-kelni a hosszti ruhaiban azokon a szuk csigalepcsokon. Egy eloadas bemutatta, hogyan eltek regen a torokok, milyen siralmas volt a magyar foglyok
elete. A magyar vitezek azert harcoltak, hogy kiuzzek a torokoket
az orszagunkbol.
Azert tetszett nekem ez a konyv, es szerintem masoknak is fog,
mert olyan, mint egy mese, es megis valosagos tortenet.
Kivancsi lennek arra, hogy masok milyen regenyeket olvasnak,
hogy segitenenek nekem valasztani, hogy miket is olvassak el!
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W^a^ me^alS a£^aUmienele&^
E z a kotet egy konyvsorozat masodik resze,
amelyben ujabb es az elozoeknel is erdekesebb allattortenetekkel ismerkedhetiink meg.
E z t a konyvet azoknak ajanlom, akik szeretik az allatokat es azoknak, akik nem —
azert, hogy megkedveljek oket!
Ebben a konyvben tobb mint negyven kedves es vicces tortenet van.
Lovakrol, ragcsalokrol, kutyakrol es mas allatokrol. Ezeken a torteneteken sirhatunk vagy nevethetiink, kozben pedig megtanulhatjuk,
hogyan neveljiik helyesen kis kedvenciinket. Nemcsak szorakoztatoak, hanem nagyon tanulsagosak is, hiszen elolvasasuk utan megtudjuk, melyek azok a hibak, amelyeket barmikor elkovethetiink mi magunk is, s hogyan lehet ezeket elkeriilni.
Minden lap tetejen kis allatokat talalhatunk, amelyek megkonnyitik a konyvben valo tajekozodast.
Kovetkezzek most nehany tortenetet, hogy meg jobban felkeltsem
az erdeklodeseteket!

A Colorado farm, az azonos nevu allam delkeleti reszen talalhato,
ahol megannyi haziallatot tenyesztenek es nevelnek fel. Ide, a nagy
amerikai varosok allami intezeteibol (javitointezetbol, szoeialis otthonbol stb.) erkeznek olyan fiuk, akiknek nagy resze eloszor talalkozik ilyen nagy es sokfele allattal. Martin is egy ilyen otthonbol erkezett egy nyaron, mivel sulyos viselkedesi problemakkal kiiszkodott. Mindenkit lokdosott, goromban beszelt, szinte kezelhetetlen
es ontorvenyu volt. Egyszer egy kiscsiko sziiletett, es a kanca elpusztult. A 16 neve Cukorbors6 lett. Martin annyira megsajnalta, hogy
cumisiivegbol etette, es nagy szeretettel gondoskodott rola. Ettol
kezdve a fiu elete teljesen megvaltozott. Segitokesz lett es kedves.
Ebbol is lathatjuk, hogy az allatok es a termeszet mekkora hatassal
van rank, legfokeppen azokra a nagyvarosokban felnovekedo gyermekekre, akiket csak a beton es a sivarsag vesz koriil.
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Agnes 93 evesen az idosek otthonaba keriilt. Nagyon szomorii
volt. Talan nem is azert, mert ide hoztak... Regen volt egy kutyaja,
de elpusztult. Mivel mindig vett neki kutyakekszet, egy zacskoval
megmaradt, amit nem volt szive kidobni, ezert elrakta a fiokjaba,
hatha sziikseg lesz meg ra.
Agnes semmiben nem vett reszt. E z t Ronnie, a programok szervezoje, eszre is vette. Hiaba unszolta az idos holgyet, nem jart eredmennyel. Ronnie egy nap eszrevette az ejjeliszekrenyen levo kutyas
naptart, es elkezdte dicserni az ebeket. Agnes area felderiilt, es baratsagosan beszelgetni kezdtek. A fiu azon kezdte torni a fejet, hogyan szerezhetne egy kiskutyat. Szolt az egyik ismerosenek, aki egy
menhely igazgatoja, s o talalt is egy megfelelo kutyust. A neve G u banc volt, csupa piszok es sar a bundaja. Mar csak az volt a bokkeno, hogyan vigyek be az otthonba. E z sem volt tul nagy akadaly, kis
kerleles utan mar be is engedtek oket. Mikor Agnes meglatta G u bancot, nagyon megoriilt neki, es rogton az olebe is vette.
De nemcsak egy szemely szamara volt ez orom! A z egesz otthon
megszerette a kis olebet. Nemsokara az egesz orszagban hires lett a
„Gubancos gyogyitas".
A ket pelda jo bizonyitek arra, hogy az allatok - legyen az kutya,
macska, esetleg 16 - kepesek minket meggy6gyitani! H a betegek vagyunk — akar testileg, akar lelkileg — ok erot, szeretetet es tamaszt
nyujtanak. Bar beszelni nem tudnak, erzeseiket annal jobban ki
tudjak fejezni.
De nemcsak gy6gyitani tudnak... Akar a jeges vizbol is kimentik
gazdajukat! A szeretet koksonos. A j6 gazdi is mindent megtesz a
kedvenceert.
H a a leirtak alapjan barkinek megtetszett a konyv, azt ajanlom,
szerezze meg!
De vigyazat! Lehet, hogy nem birjatok lerakni!
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E z az en kedvene muvem, melyet maig
sem tudtam elfelejteni!
Kalandregeny.
A konyvtarban akadtam ra erre a csudajo
konyvre. A kezembe vettem, elolvastam a
fiilszoveget, es azonnal magaval ragadott az a kis izelito.
Amikor hazavittem, ejt nappalla teve olvastam a lelegzetelallito
kalandokat, a tanito torteneteket.
A tortenet nagyon nagy hatassal volt ram. Minden oldal, minden
mondat es minden szo. A mai napig is elmeny maradt szamomra.
Kedvcsinalokent roviden leirom, mirol szol a regeny.
A tortenet 1860. marcius 9-en ejjel kezdodik. A z ejszaka folyaman
elszabadul a Slaughi nevu haj6 az aucklandi kikotobol, melyen a
Chairman-nevelointezet 15 diakja tart6zkodott. 15 gyerek a viharos
tengeren, egy szal felnott nelkiil. A gyerekek egy lakatlan szigetre
vetodnek. Egy barlangba huzodnak be, melyet igyekszenek kenyelmesen berendezni. Napirendet keszitenek, kormanyz6t valasztanak. Ugy elnek, mint a felnottek. Berendezkednek, mindeniik megvan, ami az elethez sziikseges. A sziviikben azonban el a remeny,
hogy egyszer majd haza jutnak.
S hogy mi tortenik a regeny vegen a kis hajotorottekkel? Hat persze! A gyerekek hazajutnak! De hogy milyen kalandokban lesz resziik amig hazaterhetnek, azt nem irom le, biztosithatlak benneteket, hogy nagyon izgalmas dolgok tortennek meg veliik.
A z a resz a kedvencem, amikor Doniphan es Briant (a ket kulcsszereplo) kibekiil. E z t a reszt ideznem is:
„E pillanatban iszonyu iivoltes reszkettette meg a levegot, majd
sotet test szokkent elore.
Oriasi jaguar volt! A kovetkezo pillanatban kialtasokat hallott:
— Segitseg! Segitseg!
Briant megismerte Daniphan hangjat. Valoban o volt az! Baratai a
foly6part kozeleben levo taborhelyen tartozkodtak. Daniphan, akit
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a jaguar foldre teritett, tehetedeniil vergodott, es nem tudta hasznalni fegyveret.
Wilcox, aki a kialtasra felriadt, odarohant, es puskajaval celba vette a jaguart.
— Ne loj! Ne loj! - kialtott ra Briant.
Es mielott Wilcox megpillanthatta volna, Briant rarohant a vadallatra, mely most feleje fordult. Doniphan talpra ugrott.
Briant a jaguarba dofte keset, es sikeriilt meg idejeben felreugrania.
— Hat te hogyan keriilsz ide? — kialtotta Wilcox.
— Majd kesobb elmondom! — valaszolt Briant.
— Most gyertek azonnal!
— Elobb meg akarom neked koszonni, hogy megmentetted az eletemet! — mondta Doniphan.
— Helyemben te is ezt tetted volna — felelte Briant. — Kar is beszelni rola. Azonnal gyertek velem.
- O Briant! Megiscsak kiilonb vagy nalam! - kialtotta Doniphan
melyseges megindultsaggal, es a halaerzet legyozte gogos termeszetet."
Remelem, nektek is tetszett ez a kis idezet! H a idotok engedi, akkor kerlek olvassatok el ezt a csodalatosan jo konyvet, s garantaltan
elvezni fogjatok a kalandokat!
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AZ OLVASAS: KAPCSOLATTEREMTES
Mindenfajta irdsmti, tortenete^, verse\ meseJ^felidezese,
szindaraboJ^ eloaddsa, meghallgatdsa, megtekintese alapvetoen ugyanazt az elemi, \apcsolatteremt6 fun^ciot tolti be. FelidezUn}{, erthetove,
netdn \erdesesse tesziin\ az elottUnJ^jdroI^ vagy magunk^ eletebol, teljesitmenyeibol, s ezzel a^arva-akaratlan tdjekpzoddsi ponto^at
keresUn\, taldlunh^ a mai, holnapi gondolatain^hoz, tettein^hez. A mult
alapos ismerete ved6oltds\ent immunissd tesz benniinket a hasonlo ostobasdgo\ bun6\ szemben, irta valahogy ilyesfele^eppenjo ket evtizede Cseres Tibon Vagyis kprdntsem kpzombos, hogy a mai
fiatalok^ kit es mit tartana\ szemelyisegnek, esemenyne\
multbol. Hdnyan emlegetik^ erre a \erdesre {akar csa\ balhe kfdveert)
Sztdlint s hdnyan Szechenyi Istvdnt, Hunyadi Jdnost, netdn Kdddrt,
Nagy Imret vagy Bibot, Kossuthot vagy IV. Beldt? Szabadsdgharcainkat, 1704-et, 1848-49-et es 1956-ot?
Nem drt szembenezniin/^ a tennyel: a mai ^dzepis^oldso^ mindossze 3
szdzalekp itelte ez utobbi evszdmot a legemlekezetesebb tortenesek^ ^gyikenekj Pedig immdr 12 esztendeje szabadon iinnepliin\ 23-dn.
Ki es milyen hatekpnysdggal kpti ossze a multat a jovendovel, ha egyre
kevesebbet es egyre kevesebben olvasunk? Sziilok, pedagogusok^, ^ media
munkatdrsai, minden gyerekek^ es fiatalo\ elo felnott ohatatlanul is erintett a kerdes \apcsdn. Hogyan el benniin\ mult? Mit tartunk^fontosna\ is felidezni, elmondani, felolvasni, vagy csa\
kezbe adni, rdmutatni, a megfelelo idoben a kepernyot ki^ildgitani? S
ezdltal az osszetartozds erzeset, tudatdt megteremteni, ismetelten megerositeni. Vagy meg sziikebb kprbenl Hoi vannak^ a kozos csalddi tortenetek? A valosdgosak, illetve a generdciokat dtfogo, ismetelten elmondott, elolvasott mesek, legenddk, regenyek? Merik^e meg a sziilok^ sajdt
2—3 evtizeddel kprdbbi nagy elmenyeiket megosztani gyermekeikj^el,
vagy kpnnyeden elhiszik, hogy „ez mdr egy mdsik^ vildg?"
Az itt olvashato elvezetes irdso\ ekes bizonyiteka az ellenkezojenek: Ezek^ a muve\
epithetnek^' az egyes generdci6\
Lesz mirol beszelgetni estenkent! Abigel, Boka, Cosette es Bab Berci,
Harry Potter, a kjs herceg, Danny es Anne, a hdrom testor es a hdrom
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Roza, Lassie, Bogancs es Nahar, a kpbaltds ember, Odiisszeusz, Zeta,
Dobo, Kinizsi Pal es Rakoczi.
Az olvasds ismeretszerzes, tanulds — halljuk^ leggyal^rabban. Bizonydra! De ritf^dn gondolunk^ bele, hogy egyuttal ez is \apcsolatteremtes. A
kprdbbi tuddsom, vildgszemleletem kiegeszUl, gazdagodi\ uj informdciokj^al, vagy eppen kpnfrontdlodik a „kpi vildg", s az iitkpzet nyomdn dtertekelodik^ az en nezetrendszerem, ervenyes tuddsom, netdn a
forrds hitelesseget megkerdojelezve ketkedove, vitapartnerre vdltozom.
Egy kordbban nem letezo k_apcsolat jon letre. Mdr tudunk^ egymdsrol,
meg akf^or is, ha nem teljes kp^iiirik^ osszhang. Mdr gondolkpdoba
esem: hdtha megis neki van igaza? Utdna k^H jdrnom, ellenoriznem
kell sajdt emlekpzetemet, az ujszeru informdcio forrdsdt, az ertelmezesi
lehetosegekpt.
Az olvasds kJK^pcsolodds, pihenes, szorakpzds, kaland — szol az
ugyancsak k^zkeletu velek^des. S mindez hogyan? Kilepek^ sajdt kprdbbi hetkoznapi vildgombol, taldlkpzom az 6- es kpzepkor, a reformkpr, az elso vildghdboru, az 1956-os oktober, meg a fantasztikus tirkalandok, vagy csak^ az ezredfordulo nyugat-europai kf^maszainak^ gondjaival, tetteikj^el, gondolataikj^al, celjaikf^al, az dltaluk^ k^epviselt ertekekj^el, erzelmeikj^el. Es ez mdr ismet egy uj k^apcsolatrendszer.
Ki\ ok, mit akartak? Tudok^ veliX\ Hasonlitanak^
gondjaik^ az enyemekhez? Kifejezetten magamra ismerek, netdn azt fogalmazzd\ amin en mdr hete\ rdgodom? Ajtokat, ablakpkf^t
nyitnak, s neha eppen egy „tiikpr villan"felem.
Oriiljiink^ hdt ennek^ a kjs kptetnek, s higgyUk_ el az itt leirt elmenybeszdmol6\ van remeny! Mert olvasds kpzben nem csupdn a kjilviIdggal, ismeretlen hosokj^l, de sziileikj^el, csalddtagjaikj^al, bardtaikj^al
is ujszeru kfipcsolatba kpriiltek a pdlydzatiro gyerekek, s rdaddsul az iroi
szdndektol fiiggetleniil dnmagu\jobb, mely ebb megertesehez is bizonydra eljuthattak- Hiszen a versek, a tortenetek, a szitudci6/{, a mdso\
tetteinekj erzelmeinek^ dtelese, a magun\ feszUltsegeinek^ kppekj^e, gesztusokj^d, szavakfid formdldsdhoz ugyancsak^ {az dlmokat kjveve) mdssal nem potolhato eszkpzokpt kjndl. Mdrpedig sziiloi, pedagdgusi, pszichologusi tapasztalatokbol jol tudjuk, hogy a kjegyensulyozott,
erett szemelyiseget tobbek^ \6zdtt a megfelelo szintii dnismeret, a kpnfliktusttires es kpnfliktusmegoldo kpszseg magas szintje jellemzi. Ez pedig kjzdrolag egy folyamatos, intenziv belso pdrbeszed eredmenyekpnt
sziilethet meg, melyne\ legfontosabb gerjesztoje eppen a mostand-
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ban egyre kevesbe kedvelt szepirodalmi muve\ dtelesen keresztiil johet letre. Olvasds kpzben tehdt eljuthatun\ onmagunkfioz, kppesolatba kpriilhetiin\ rejtett (szegyellt, titkplt, be
nem vallottan vdgyott) elemeivel. Szaknyelven szolva: dtjdrhatovd lesz
a tudatos es a tudattalan vildg kpzotti, kprdbban dttorhetetlen fal, vagyis olvasds kpzben taldlkpzhatun\ eddig rejtett, de taldn meg igazabb, belsoleg rendezettebb dnmagunkf^al, megertve annak^ a bizonyos
belso, felso hangna\ Uzenetet is. Csa\ nehdny percnyi csendre,
befele, a nyomtatott szo fele, a mdsi\ fele fordulo figyelemre,
„belso filmre, kppzeleti l^epekre", beszelgetesre, toprengesre, olvasdsra
van sziiksegiik^ gyerekeinkne\ dnmagunknakA dontes felelossege dthdrithatatlanul a felnott tdrsadalom egeszene\
kezeben van! A mi direkt es indirektpeldamutatdsunktolfiigg
ajdvogenerdci6ina\ olvasdssal osszefiiggo viselkedeskpszlete, a csalddokj a kis- es nagyobb csoportok, a nemzet 6sszetartozdsdna\ s
ebbol kpyetkezoen kP'pcsolatrendszerenek^ mindennapi gyakprlata.
Budapest, 2002. februdr 12.

*
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Teve elott - vedteleniil?
Miert (nem) olvas a gyermek?
Mint a meseben?
Vevok az erdszakra?
Jatek az egesz vilag?
Valsagban az olvasas?
Mitol fel a kamasz?
Ki vagyok en?
Az (olvasni)tudas - hatalom?
Nemek (li)arca?
Vesztesegek nyeresege?
Egyiitt vagy ktilon?
Kie a gyermek?
Parttalan kamaszkor?
Milyen pedagogia?
Mindennapi agresszio?
A gyermek a tet?
Kire vagyok feltekeny?
Neked teljes az eleted?
Termeszet(iink) rendje?
Mint a minta?
Hogyan mondjam el?
Kiilonos kegyetlenseggel?
Elso (a) szerelem?
Ki a legszegenyebb?
Kie a k6nyv(tar)?
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Hoi nem volt?
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Csaladban marad?
Vegyiik komolyan?
Megall az ido?
Muzeumba?! - hova mashova?
Mit (nem) felejthetsz?
Sorsunk mesekonyve?
Kinek a dolga?
Minden varazslat?
Majd az ido?
Mesek varai?
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Oriiljiink hat ennek a kis kotetnek, s higgyiik el az itt leirt elmenybeszamolok utan: van remeny! Mert olvasas kozben nem csupan a kiilvilaggal,
ismeretlen hosokkel, de sziileikkel, csaladtagjaikkal, barataikkal is ujszeru kapcsolatba keriiltek a palyazatiro gyerekek, s raadasul az iroi szandektol fiiggetleniil onmaguk jobb, melyebb megertesehez is bizonyara
eljuthattak. Hiszen a versek, a tortenetek, a szituaciok, a masok tetteinek, erzelmeinek atelese, a magunk tudattalan fesziiltsegeinek kepekke,
gesztusokka, szavakka formalasahoz ugyancsak (az almokat kiveve)
massal nem potolhato eszkozoket kinal. Marpedig sziiloi, pedagogusi,
pszichologusi tapasztalatokbol jol tudjuk, hogy a kiegyensulyozott, erett
szemelyiseget tobbek kozott a megfelelo szintu onismeret, a konfliktustures es konfliktusmegoldo keszseg magas szintje jellemzi. Ez pedig kizarolag egy folyamatos, intenziv belso parbeszed eredmenyekent sziilethet meg, melynek egyik legfontosabb gerjesztoje eppen a mostanaban
egyre kevesbe kedvelt szepirodalmi muvek olvasasan, atelesen keresztiil
johet letre. Olvasas kozben tehat eljuthatunk legmelyebb onmagunkhoz,
kapcsolatba keriilhetiink lelkiink rejtett (szegyellt, titkolt, be nem vallottan vagyott) elemeivel. Szaknyelven szolva: atjarhatova lesz a tudatos es
a tudattalan vilag kozotti, korabban attorhetetlen fal, vagyis olvasas kozben talalkozhatunk az eddig rejtett, de talan meg igazabb, belsoleg rendezettebb onmagunkkal, megertve annak a bizonyos belso, felso hangnak az iizenetet is.
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