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Üdvözlet az Olvasónak!
Hallottál már Nagy Zoárdról? Dömdömömről? Pom Pomról, a beszélő szőrpa-
macsról vagy Órarugógerincű Felpattanóról? És a dugongról, a sáskarákról, meg 
az uszonyain sétálgató denevérhalról? Láttál már curlingmeccset, netán buborék-
fociztál már valaha?...

E havi számunk valós és képzeletbeli, különleges lények és csupa rendhagyó 
dolog jegyében jött létre. Az idei farsangi időszakban a fantázia világába utazunk, 
és megmutatjuk nektek, milyen izgalmas élményekben lehet részünk, ha átenged-
jük magunkat a képzeletünknek. Megismerkedhettek az írói fantázia és a valóság 
néha meghökkentő teremtményeivel, amivel arra szeretnénk biztatni benneteket, 
hogy az átváltozás ne csak kötelező évközi program, hanem remek szórakozás is 
legyen, akár az egész év során. 

Kedves Pedagógusok!
A Mikkamakka januári számához is készítünk pedagógiai segédanyagokat, ame-
lyek hamarosan elérhetők lesznek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján 
(www.ofi.hu). Mindenkit bátorítunk, hogy látogassa az oldalt, mert a cikkeinkben, 
interjúinkban, ajánlóinkban bemutatott könyvek órai feldolgozásához is találnak 
majd segédanyagokat.

Boldog és sikeres, különlegesen szép évet kívánok minden kedves Olvasónknak!

Besze Barbara
olvasószerkesztő

A borítón Hanga Réka illusztrációja látható.
Megjelent: Adamik Zsolt – Hanga Réka Bibedombi szörnyhatározó c. 
kötetében, kiadta a Cerkabella Könyvkiadó, 2014-ben.
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Fura fi gurák otthona: 

A Négyszögletű Kerek Erdő (nyitány)

Kedves fura fi guráknak otthona a titokrejtő,
mosolyfelhő bodorító, Négyszögletű Kerek Erdő.
Ha azt hiszed, lehetetlen, nincsen is a körnek sarka,
ne légy rest és tehetetlen: gondolkodj egy picit rajta!

Akkor kerek a világ, ha van neki közepe,
hogyha szépen összeér a végével az eleje.
Ha egyszervolttal kezdődik, és úgy zárul, hogy fuss el véle,
megtörténhet akármi, csak fogalmazd egy szép mesébe!
Így lehet a szomorúság és a bánat jó dolog,
hiszen, akik kigyógyulnak, végtelenül boldogok.

Fura fi gurák otthona: 

a Négyszögletű Kerek Erdő

Mikkamakkát mindenki is-
meri, ha máshonnan nem, 
hát e magazin címéből. A 
legtöbben azt is tudják, 
hogy ő Lázár Ervin mesehő-
se, és a Négyszögletű Ke-
rek Erdő lakója. A Miskolci 
Nemzeti Színházban meg 
is elevenedtek újra a külön-
leges fi gurák, Mikkamakka 
és barátai, Nyulász Péter 
pedig verset is írt az elő-
adáshoz. Most ezekből 
szemezgettünk nektek... 
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Ismerd meg a társaságot, s rá fogsz jönni te is majd,
hogy lehet a hengercikkelyt úgy hívni, hogy kockasajt!
Tégy egy próbát, ha nem hiszed, üsd össze a tenyered!
Kerekedjen a rosszkedvből vidámság a négyzeten!

Nagy Zoárdia
NAGY ZOÁRD:
Hol voltam és hol nem voltam? Egyszerű az én mesém:
minden pontján jártam-keltem széles földnek kerekén. 
Nem voltam én különc magonc, álltam csak a helyemen,
sziklás-köves hegyoldalban, hol mást látni nem lehet: 
csak egy folyót, 
csak egy völgyet, 
csak egy bükköt, 
csak egy tölgyet.

Csak ezt nézni mindörökké, s mindhiába vágyni másra,
előbb-utóbb belefásul abba minden ember fája:
vágyakozva hallgatni csak, amiről a szél mesél
sosem látni, van-e ott ágy, hol a nap nyugodni tér.

Így jártam én: úgy éreztem, tovább ki nem állhatom,
mint egy kóró, kiszáradok, ha odébb nem állhatok.
Hadd menjek el, hadd lássam meg, mi más van a földön még, 
hadd sétáljak oda,  ahol a szivárvány földet ér!  

MAMINTI: 
Ha jól hallom, engem hívtál, búslakodó szép fenyő, 
megindító vágyaidat teljesítem, üsse kő!
El ne sorvadj, legyen lábad, járd körbe a világot!
Csak aztán majd meg ne bánd, hogy már többé nem látod 
ezt a folyót, ezt a völgyet, ezt a bükköt, ezt a tölgyet!

NAGY ZOÁRD:
Így történt, hogy falábaim nyomát szépen otthagytam,
Popocatépetl hegyén, és Mohendzsodáróban.  
Annyi mindent láttam én, elmondani nem is merem,
még a „Titikaka-tavi tektitek titkait”* is ismerem.
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Emlékszem a homokszemre sivatagban, tengerparton.
Tudom, honnan fúj a passzát, s hogy jól esik nyugaton, 
hogy északon hó szikrázik, délszakon meg napsütés,
csupán az az egy hiányzik: újra látni úgy, mint rég
a folyót, a völgyet,
a bükköt, a tölgyet,
csak egy percet,
csak egy csöppet.

Mert jártam ott, 
de minden más, 
soha nem látom már, 
sose találom már: 

azt a folyót, 
azt a völgyet, 
azt a bükköt, 
azt a tölgyet.

* idézet Tamkó Sirató Károlytól

Bikfi -bukfenc-bukferenc**

Le a fejjel, büszkén!
Tartsd a hátad görbén!
Húzd fel a vállad, rogyaszd a lábad, 
hajolj a földig, vesszen a bánat!

Nem kell hozzá pokróc,
gurulj, mint egy gombóc! 
Jót tesz a fejnek, jót tesz a hátnak,
hogyha a fűben, kint gurigázhat. 

Fej lent, láb lendít – csak azért is bukfenc!
Lendülj és gördülj – ez a jelszó: bukfenc!
Bikfi -bukfenc-bukferenc!

Tégy úgy, mint egy labda,
és ne is hagyd abba!
Jó a golyónak fűbe gurulni,
jobb begurulni, mint begolyózni!

Fej lent, láb lendít – csak azért is bukfenc!
Lendülj és gördülj – ez a jelszó: bukfenc!
Bikfi -bukfenc-bukferenc!
 

Fotók: Éder Veronika
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* idézet Tamkó Sirató Károlytól

A budapesti Radnóti Színház immáron ha-
todik éve nagy sikerrel játssza Szabó Magda 
Bárány Boldizsár című verses meséje alapján 
készült zenés mesejátékot. Több mint 175 
alkalommal énekelték már a Vodku zenekar 
szerzeményeit ebben a darabban.

A zöld színpadon (amely néha a rét, néha 
a báránylakás, néha a tó és néha a falu, an-
nak megfelelően, hogyan forgatják a magas 
díszletfalakat) él egy bárányfi ú, és nagyjából 
minden rendben van körülötte: apja kovács, 
anyja fodrász, fűpogácsa is akad elég a tás-
kájában. Csak az az iskola ne lenne! Bárány 
Boldizsár sokszor elcsatangol, hogy erdőn, 
mezőn mindenféle csínytevésbe keveredjen. 
Amikor kincseket (buborékos dobozt, puha 
szőrmét, játékokat) gyűjt, de kiderül, hogy 
azok hiányoznak valakinek, még a rigórádió-
ban is bemondják eltűnésüket. Amikor Boldi-
zsárt baleset éri, ráébred, hogy őt milyen so-
kan szeretik és mindenkitől csak jót kap, ezért 
megpróbálja jóvá tenni a hibáit. Sikerrel jár, és 

még azt is megbocsátják neki, hogy néha az 
iskola mellé járt. 

A természetben vidám az élet: van itt hal-
lakodalom haltánccal, látjuk az orvosi ren-
delőt, ahol Mókus doktor bundáját mossa a 
felesége, de feltűnik Nyúl Tanító Úr is, akinek 
a réparopi a kedvence. Látványosak az állati 
maszkok, amelyek alatt alig látszik a színé-
szek arca, így leginkább a mozdulataikkal, 
hangjukkal játszanak. Egyedül a bárányfi út 
alakító színészen nincs álarc, az ő érzéseit így 
még könnyebben át tudjuk élni. Az egyik gye-
reknézőtől halhattuk: „kedvelem ezt a Bárány 
Boldizsárt, mert olyan csalafi nta”. Nekünk 
a bárányfi ú apját, Bárány Bertalant alakító 
Schneider Zoltán játéka tetszett a leginkább, 
mert jól mutatta be azt, hogy a zord külső 
mögött egy aggódó szülő bújik meg, aki félti a 
gyerekét. Bár előszeretettel fenyegetőzik bün-
tetéssel, mégis jókat nevetünk rajta, amikor 
ügyetlenül csetlik-botlik, hogy a sötétben ajtót 
tudjon nyitni a későn érkező csacsipostásnak.

Bárány Boldizsár a Radnótiban
Farkas Judit színházi ajánlója

Fo
tó
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Bikfi -bukfenc-bukferenc**

Le a fejjel, büszkén!
Tartsd a hátad görbén!
Húzd fel a vállad, rogyaszd a lábad, 
hajolj a földig, vesszen a bánat!

Nem kell hozzá pokróc,
gurulj, mint egy gombóc! 
Jót tesz a fejnek, jót tesz a hátnak,
hogyha a fűben, kint gurigázhat. 

Fej lent, láb lendít – csak azért is bukfenc!
Lendülj és gördülj – ez a jelszó: bukfenc!
Bikfi -bukfenc-bukferenc!

Tégy úgy, mint egy labda,
és ne is hagyd abba!
Jó a golyónak fűbe gurulni,
jobb begurulni, mint begolyózni!

Fej lent, láb lendít – csak azért is bukfenc!
Lendülj és gördülj – ez a jelszó: bukfenc!
Bikfi -bukfenc-bukferenc!
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Kicsinéni egy napon találkozott a Hasz-
nálaton Kívüli Sárkánnyal. A sárkány – aki 
valójában inkább hasonlított egy ügyetlenül 
kitömött krokodilra, mint holmi szörnyeteg-
re – egy Akciós Pacal feliratú tábla tövében 
ücsörgött a piac hátsó kijáratánál. Kicsinéni 
talán észre sem veszi, ha nem lesz fi gyel-

mes egy halvány füstpamacsra, ami alig 
láthatóan lebegett a szörnyeteg 

feje körül, mint egy elfelejtett 
tűzvész kísértete. – Hát 

te meg? – kérdezte 
Kicsinéni, mert nem 

volt tisztában 
vele, hogyan 

is kell 
szó-

ba elegyedni egy sárkánnyal. – Imígy-amúgy 
– dörmögte talányosan a sárkány, mert ő 
meg azt nem tudta, mit kell egy ilyen kérdésre 
válaszolni. – Szóval semmi dolgod – álla-
pította meg Kicsinéni, miközben szuszogva 
lerakta a lába mellé két, degeszre tömött 
bevásárló szatyrát. – Ahogy mondod – bó-
lintott a szörnyeteg. – Mégis, szerinted kinek 
kéne itt konkrétan egy sárkány? – Hát, nem 
is tudom... a királylányok? – kérdezte óvato-
san Kicsinéni. – Hol van az már! – legyintett 
fáradtan a  sárkány. – És a barlangok? Ara-
nyak? Kincsek? – Próbálkozott 
Kicsinéni. – Ugyan! – nevetett fel keserűen 
a szörnyeteg. – Csaták? Kardok? Királyfi ak? 
– vonta meg vállát tanácstalanul Kicsinéni. 
– Itt? Ne viccelj! – Bosszú? Tűzvész? Végíté-
let? – Mást hívnak – ingatta fejét szomorúan 
a sárkány. – Értem. Tehát változnak az idők 
– állapította meg Kicsinéni, és lopva az órá-

jára pillantott. – Akkor viszont, ha úgyis 
ráérsz, segíthetnél hazavinni a szaty-

raimat. – Én? – kérdezte meg-
hökkenve a sárkány. – Ki 

más? – kérdezett 
vissza 

Írta és rajzolta:Dániel András

Sárkány
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Kicsinéni egy napon találkozott a duplánrémes 
vérmarcanggal. – Most azonnal megeszlek! – 
mondta neki a fenevad a kijelentés súlyához 
méltó, elszánt arckifejezéssel. – Azt kötve 
hiszem – pillantott rá Kicsinéni, és feljebb tolta 
az orrán lecsúszni készülő szemüvegét. – Ezt 
meg hogy érted? – kérdezte a vérmarcang 
elbizonytalanodva. – Tudhatod jól, hogy ti, 
duplarémes vérmarcangok csak a mesében 
léteztek. – Miért? – nézett szét értetlenül a 
vérmarcang . – Ez itt nem egy mese? – Ez?! 
Te tréfálsz? – bámult rá Kicsinéni, majd 
körbemutatott a bánatos őszi ködben szürkéllő 
utcán. – Mit gondolsz, így néz ki egy mese? 
Sose hittem volna,  hogy a vérmarcangoknak 
is van humoruk! Könnyedén felkacagott, aztán 
megigazította vállán a retiküljét, és elsietett, 
faképnél hagyva a megzavarodott szörnyeteget.

Mese

Kicsinéni. – Az is jobb,  mint a semmi. – Hát 
igen – tétovázott a szörnyeteg. – De mégis: 
nekem ilyet... lehet? – Úgy értem, nem kínos 
egy kicsit vagy ilyesmi? – Szerintem egy sár-
kánynak mindent lehet – mondta Kicsinéni. 
– Hiszen épp azért sárkány, nem igaz? Hogy 
lehessen neki. – Végülis, tényleg  – bólintott 
bizonytalanul a sárkány. Egy pillanatra elgon-
dolkozott, aztán nagyot nyögve felállt. – Ezek 

azok? – mutatott a teletömött szatyrokra. 
– Hétvégi bevásárlás – mondta Kicsinéni. – 
Meg, tudod, jönnek az ünnepek is... A sárkány 
biccentett. Hóna alá kapta a szatyrokat, majd 
komótos léptekkel elindult Kicsinéni után, 
akinek már erősen sietős volt, mint minden 
alkalommal, amikor vásárlás közben – hiába 
próbál odafi gyelni – valahogy mégis elbeszél-
geti az időt a piacon.

Megjelent: Dániel András Kicsibácsi és Kicsinéni 
(meg az Imikém) visszatér (bár el sem ment) című 
könyvében. Kiadta a Pagony Könyvkiadó, 2015-ben.
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Kovács András Ferenc

Tupá Kra Nánong

A borzas ősegérre zord
Idők alján találunk –
Kőkorszak kőrágója volt
A hős Tupá Kra Nánong.

Barlanglakó volt, kardfogú
Macskák vadásza, kósza –
Bundája kócos medveprém,
Markában pár szakóca.

Barlanghomályban lépte még
Mély kőlyukak falán kong –
Torzonborz volt, vad és falánk
A bősz Tupá Kra Nánong.

Több barlangrajzon 
fennmaradt,
Mit fölkapart a körme –
Ahogy dárdát vet, nyilazik,
S ruhája macskaszőrme…

Mamutcsaládokat terel,
Tigriscubákra tátong,
Oroszlánt tép szét nyálazó
Szájjal Tupá Kra Nánong.

Barlangok festett képein
Gyapjas orrszarvúak közt
Ő látható – tüzet csihol,
S csámcsogva tűzre rak szöszt.

Tulok tolong, bőg, ősbölény
Remeg, fut – hátha ráront,
Ha csordát hajszol csattogó
Foggal Tupá Kra Nánong…

Üvölt! Haragja szürke köd,
Mely őskutyákra szállong –
Csonthalmot rág a vakmerő,
Erős Tupá Kra Nánong!

Az ősegér nekünk nem új
Ősünk, csupán barátunk –
Talán, de mára köztudott:
Ő volt Tupá Kra Nánong!
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A bőregér, a bőregér,
Az ismeretlen, névtelen,
Az ős, álmatlan őregér:
Ő virraszt minden éjjelen!

A bőregér csak bőregér –
Nem Bagamér, sem Ladomér!
De dőre fényről Ő regél,
Ki barlang-mélyben vadon él!

Az ismeretlen bőregér
Csapong a légben névtelen,
De őrködik, hisz őregér
Aludni végleg képtelen!

A bőregér csak bőregér,
Mert bőre van, bár nem egér!
Tetőre tér – a szőre dér,
De szárnya bőr, mert denevér!

Szállong a fenti bőregér,
Az ismeretlen, névtelen,
Virraszt, kereng, mint őregér:
Ő röpköd minden éjjelen!

Az ismeretlen bőregér

A versek Kovács András Ferenc Egerek könyve – 
Nagycsaládi egerészeti verseskönyv c. kötetében 
jelentek meg a Magvető Kiadónál, 2015-ben. 
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Kovács András Ferenc  
1959. július 17-én szü-
letett Szatmárnémeti-
ben, Romániában. Ta-
nított gimnáziumokban, 
dolgozott színházban 
dramaturgként, társulat 
igazgatójaként, fordít román 
és francia nyelvből. 2008-tól a 
Látó című szépirodalmi folyóirat megbízott 
főszerkesztője. Gyerekeknek és felnőttek-
nek egyaránt szívesen ír verseket.

Verseiben nagyon 
szeret különféle sze-
repekbe bújni, bolon-
dozni a rímmel, a rit-
mussal, más költők 
verseit átírni, újraírni, 
játszani velük. Sőt, 
még saját nevét is 
játéknak tekinti, így 
híresült el KAF-ként 

az irodalmi életben, amit nevének kezdő-
betűiből alkotott. A Friss tinta! című gye-
rekvers-kötet címadó versét is ő írta, Friss 
tinta, tinta, tinta címmel. 

Kérdéseket gyűjtöttünk össze KAF-ról, 
verseiről, főképpen a következő oldalon 
található Dugongról! Kérjetek bátran segít-
séget a felnőttektől, vagy használjátok az 
internetet!

KAFFOGÓ
KISOKOS Kovács András Ferencről

 Milyen állat a dugong?

 Kik azok a szirének?

 Keressetek mély és ma-
gas hangrendű szavakat 
a Dugong című versben!

 Olvassátok fel úgy az utolsó 
versszakot, hogy befogjátok köz-
ben az orrotokat!

 Kinek a versét juttatja eszünkbe 
Kovács András Ferenc a Bolondos 
énekben?

Lehettem volna bármi más:
színész, karmester…  Üsse kő –
esetleg festő, űrhajós,
költő vagy lepke-kergető!
Minden lehettem volna hát,
de én lettem – bolond dolog,
hogy egy tudósra, vagy talán
egy tengerészre gondolok…

 Mi KAF verseskötetének címe?

• Hajnali csillag peremén
• Az Északi-sarkon laktunk
• Tengeritehenek

A 
megfejtéseket a 

poszter hátlapján, 
a 26. oldalon 

találod
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Dugong dugong csak egy dugong,
De dong, eseng e szép tehén…
Dohong, s borongva elbusong
Keserves életén! 

Tengernyi gondban teng e lény:
Túlzeng süket sziréneket
Vad trópusoknak tengerén,
Ha ő sír éneket!

Dugong dugong nagyon dugong.
Nem tudni: úr, vagy hölgyemény?
De ő a Bongó Torkú Gond –
Ő már kész költemény!

„Utókor, hallga, énekem!
Zokong dalomra más szirén,
S legelgek algaréteken –
Én lomha, játszi rém…

Dugongok, áldott, rossz dugong,
De lelkem tömpe porcelán,
S a hangom lágy, bús, hosszú gong,
Ha döng az óceán!

Habon csapongva száll dalom
Dühöngve itt e féltekén…
De mért zsibongat fájdalom?
Semmit sem értek én.”

Dugong, ha bong, csak egy dugong,
De éneket naponta ont!
S ha béreked, vagy orra eldugong –
Hát nem nagyon dalong.

Dugong dugong

A vers megjelent Kovács András Ferenc Hajnali 
csillag peremén c. kötetében, kiadta a Magvető 
Kiadó 2007-ben.
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Ha egy kicsit jobbra fordulunk, és azt mond-
juk, bikmak: ott lesz egy város. Avaros.

Avaros nem túl szép hely. Persze, ki mi-
lyennek látja, olyan. Az utcái keskenykék. A 
falai poroskásak. Hatalmasnak nem hatal-
mas, kicsinek meg nem mondanánk. 

Az emberek is olyanok, amilyenek. Van 
pici, óriás, nagyszájú. Kövér, sovány, pipo-
gya. Büfés, bankár, birsalmász. Kis galamb, 
nagy galamb, pofátlan galamb. Buszmegál-
ló, gyógyszertár, kencés. Alacsony gyárké-
mény, égimeszelő gyárkémény, pipafüst. 

Csakhogy Avaros különbözik. Ugyan-
is szörnyek laknak benne. Ott lapulnak a 
kapualjban, a kút alján, a kioszknál, a kö-
szönésben meg a kiáltásban is. Nem hiába 
neveztek el minden utcát, teret, közt és ka-
mionparkolót Szomory Dezsőről, itt minden-
ki szomorú. Vagy éppen nem vidám. 

És az nem is baj.

Például ilyen cetlik vannak kitűzve a Vá-
rosháza előtti hirdetőtáblára. 

Meg hirdetések szerteszét Avaroson, a 
kilencujjú trafi kos kioszkja elé is: 

1. ábra: Egy, a régmúltból ránk maradt, antik kódex 
címerábrázolása Avarosról. Jellemző az avarosiakra, 
hogy butuskák: azért nevezték el az összes utcát 
Szomory Dezsőről (magyar író, drámaíró), mert a 
neve olyan szomorú. Azt se tudták, ki ő, érdekelte is 
őket. Hogy (mondjuk) 1254-ben hogy hívták a tereket, 
közöket meg utcácskákat, nem tudni. A gurgulázó 
metálmajmok nevű szörnyfajta is itt látható, róluk 
azonban nem sokat tudunk. (A kódex magántulajdon, 
Sósborszesz Ede gyűjteménye.)

Írta: Adamik Zsolt, rajzolta: Hanga Réka
Írta: Adamik Zsolt, rajzolta: Hanga Réka

Avaros (A város)
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Avaroson tehát már mindenki megtanulta 
(pici, sovány, birsalmász, nagy galamb, ken-
cés, alacsony gyárkémény): a szörnyek azért 
vannak, hogy lássuk, mitől félünk.

Épp ezért itt nem is nagyon fél senki.
Érdekes.
Ehhez persze – hogy a szörnyek szana-

szét ne kódorogjanak – szörnycsősz is kell. 
Ami állandóan betöltött állás Avaroson, mi-
óta az eszüket tudják a népek. A város csak 

télen van szörnytelenül, de emiatt még télen 
is annyira jó ez a hely ottlakásnak, 

hogy 
csak 
na.

2. ábra: Avaros város szörnyes címere

Részlet Adamik Zsolt – Hanga Réka: Bibedombi 
szörnyhatározó c. könyvéből, kiadta a Cerkabella 
Könyvkiadó, 2014-ben.
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A lufi pusziló és barátai

Sándor Enikő beszélgetett Hanga Réka illusztrátorral

Mi volt az, ami elindított ezen a pá-
lyán? Hogyan váltál illusztrátorrá? 
Gyerekkoromban mindennél jobban sze-
rettem a régi képeskönyveket. Bennük gyö-
nyörködni olyan volt, mint átlépni egy másik 
valóságba. A legkedvesebb egy nagyon 
korai Zdeněk Miler-könyv volt, a 
Szutykos Panni. Szerencsére 
rám maradt (és most is itt áll a 
polcomon), mert a lehetetlen-
séggel határos antikváriumban 
beszerezni. Órákig tudtam né-
zegetni egy-egy oldalát. Amióta 
az eszemet tudom, kreatív, rajztu-
dást igénylő munkára vágytam, és abban, 
hogy jó dolog volt ebbe az irányba indulnom, 
megerősített az a sok pozitív visszajelzés, 
amit már kicsi koromtól fogva kaptam a 
környezetemtől. Édesapám szobrász volt; 
művészek közelében nőttem fel. Az egyete-
men textiltervezést tanultam, foglalkoztam 
grafi kai munkákkal, végül az Aranyvackoron 
elnyert második helyezés hozott össze a 
gyerekkönyv-illusztrálással.

Milyen technikával dolgozol a legszí-
vesebben, és mit szeretsz benne? 
Ceruzarajz akvarell festékkel. Szeretem a 
tónusokat, a visszafogott színeket. Mosta-
nában nincs időm kísérletezni, de később 
szeretnék sokszorosító grafi kai eljárásokkal 
is próbálkozni (rézkarccal, linómetszéssel).

Te illusztráltad Adamik Zsolt Bibe-
dombi szörnyhatározóját, amellyel a 2013-
as Aranyvackor pályázaton második díjat 
nyertetek, és 2015-ben megkapta a könyv 
az Év Gyerekkönyve díját illusztráció ka-

tegóriában. Milyen volt ezt a könyvet 
elkészíteni?

Zsolttal már régebb óta ismer-
tük egymást. Volt pár közös 
tervünk, és többször felmerült, 
hogy próbáljuk ki magunkat az 

Aranyvackoron. Aztán a pályázat 
indulása előtt megkeresett egy 

zseniális szörnyhatározós ötlettel. 
Azonnal fellelkesített, és bár még nem volt 

meg a teljes szöveg, nem okozott nehézsé-
get ráhangolódnom. Munka közben többször 
találkoztunk, ötleteltünk, együtt építettük fel 
ezt a világot. Az elnyert második helyezés 
mindkettőnk életében sorsfordító válto-
zást hozott. Szerencsére az enciklopédia 
bővíthető, remélem, később felfedezünk és 
megörökítünk még néhány szörnyet, vagy 
találhatunk újabb „dokumentumokat”, ame-
lyek „a létüket” bizonyítják.

Melyik szörnyet volt a legnehezebb 
elképzelni és megrajzolni? Miért?
Mivel ez kitalált lények enciklopédiája, nem 
kellett szigorúan arra koncentrálnom, hogy 
minden szörnyet „valósághűen” ábrázoljak, 
inkább azon töprengtem el, mi az a képi 

3mikkamakka-bel-press2edit.indd   14 2016. 01. 23.   18:51:40



2016. Január  |  5. szám  |  Különös lények

15

2016. Január  |  5. szám  |   |  Különös lényekKülönös lények

15

megfogalmazás, amivel legjobban „bizonyít-
hatom” e szörnyek létezését, azaz amely-
lyel egy valóságosnak tűnő bestiáriumot 
vagy enciklopédiát teremtek. A tudományos 
ábrázolások (keresztmetszet, anatómia) 
mellett van fotó, festmény, feliratos falvédő, 
gyermekrajz. De azért a lufi pusziló nevű lény-
nyel bajban lettem volna, ha nekilátok teljes 
valójában megrajzolni, ugyanis nem túl jó a 
lóanatómiám* – ezért ő csak apró foltocska-
ként úszik a távolban egy régi családi fotón.

Gyerekkorodban milyen szörnyektől 
féltél?  
Szörnyeim nem voltak, viszont egy 
kísértetlakta házban éltünk, ahol éjjelente 

nyikorgott a hajópadló és az öreg bútorok. A 
falban egerek kaparásztak. Attól féltem, hogy 
előjönnek és a takarómra telepednek. Ezért 
apukám készített egy kislámpát, ami egész 
éjjel világított az ágyam mellett. A sűrű, fe-
kete sötétséget azóta is nehezen viselem el. 
(Lásd a Japakobluk nevű lényt a Bibedombi 
szörnyhatározóban, XXXVI kiadás, 44. oldal.)

Mi inspirál téged alkotás közben?
Nem biztos, hogy pont alkotás közben ins-
pirálódom. Folyamatosan gyűjtőmunkát 
végzek agyban. Szeretek hosszan gyönyör-
ködni szép tárgyakban, épületekben, fotók-
ban, festményekben. Ezek a vizuális élmé-
nyek az elsődleges támaszaim. Ha nagyon 

*Lóanatómia: a ló csontozatát és izomfelépítését vizsgáló, 
rendszerező tudomány.
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megrekedek, kisegít egy 
séta, útba ejtek egy köny-
vesboltot. Persze legjobb 
lenne egy csendes kuckó 
a kedvenc apróságaimmal 
berendezve, de egyelőre 
egy két és féléves csemete 
keltette káosz közepén dol-
gozom.

Hogyan képzeled el az 
életed tíz év múlva?
Még sohasem gondolkod-
tam ezen. Nem szoktam ál-
mokat szőni a jövőről.

Jelenleg milyen köny-
vön dolgozol?
Kertész Erzsi humoros állat-
meséjéhez készítek illuszt-
rációkat.

Melyik a kedvenc képzeletbeli lényed?
Totoro, a címszereplő lény egy japán ani-
mációs fi lmből (A varázserdő szelleme).

Te milyen képzeletbeli lény lennél legszí-
vesebben?
Erdei tündér.

Ki a kedvenc gyerekkönyvíród?
Egyet nem tudok mondani: Lázár Ervin, Egyet nem tudok mondani: Lázár Ervin, 
Tarbay Ede.Tarbay Ede.Tarbay Ede.

Melyik illusztrációdra vagy a legbüsz-
kébb?
Egy karácsonyi egeres kép, ami szintén 
Adamik Zsolt írásához köthető, de nem 
jelent meg eddig. Ha a megjelentek közül 
kell választanom, akkor Kiss Ottó Ati repül-
ni tanul című kötetéből a záró oldalpár.című kötetéből a záró oldalpár.

TOP kérdések
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Fekete lovag vagyok, 
kezemben bárd, kard ragyog, 
de a ruhám, az csak selyem, 
mégsem bánsz egy könnyen velem. 

Őrt állok a szörnykapuban, 
ha vámpír jön, kardom suhan. 
Jöhet zombi, jöhet fantom, 
piff-puff, egyből kinyiffantom. 

Harcmodorom gyors, alapos, 
mert nem vagyok vaskalapos. 

Akit hívsz ma, 
hipp-hopp, itt van: 
könnyen röppen, 
mint a pitypang! 

Habos ruhám száll és lebeg, 
itt is vagyok máris veled! 

Táncoltatlak, megpergetlek, 
boldogságba hempergetlek, 
öröm vagyok, nincs több bánat,
betáncolom a szobádat. 

Nem csalás, nem ámítás
- Tündér a nevem, mi más? 

Meggörbítlek, tűbe fűzlek, 
vízbe doblak, tűzbe űzlek, 
vigyázz, ember ivadéka, 
lesz belőled még ma béka! 
Reggel-este varázsolok, 
varázslatot harácsolok, 
bűbájolok utcahosszat, 
megtehetek bármi rosszat. 
El az útból, vigyázz velem! 
Rusnyabanya: ez a nevem.

Szabó T. Anna

Három farsangi alak

1.

2.

3.

Illusztráció: Buzay István
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Melyik volt a kedvenc 
könyved óvodás korodban?
Igazán nem azért, mert a 
Mikkamakka magazintól kérdezel, de 
Lázár Ervintől A Négyszögletű Kerek Erdő volt 
a kedvencem. Mindig nagyon jól szórakoz-

tam, ha meghallottam a történeteket. Bár 
már nem vagyok óvodás, mostanában is 
szívesen olvasom. De azt is szeretem, ha 
anyukánk olvassa fel nekünk, mert olyan 

vicces hangokat ad a szereplőknek.

Emlékszel, mi volt az első 
könyved, amit elolvastál teljesen 
egyedül?

Bálint Ágnes Mazsola című köny-
ve, nagyon megszerettem azt a zöld 

kismalacot.

Melyik az eddig olvasott könyvek kö-
zül a legkedvesebb számodra?

Olvasni jó!

Új év, új könyvélmények. Ezúttal 
Sümegi Lili, a Molnár Ferenc Általános 
Iskola IV/a osztályos tanulója ajánl 
nektek néhány igazán remek 
könyvet a kedvencei közül. 
Jó olvasást mindenkinek!

Pásztor Csörgei Andrea interjúja
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Erich Kästnertől A két Lotti. Szerintem szó-
rakoztató, megható a történet. A vége pedig 
igazán nagyszerű. 

Mi alapján választasz olvasnivalót 
magadnak?
Nagyon sokat számít a borító, érdekessé 
teheti a könyvet, hamarabb veszem a ke-
zembe, ha már elsőre, a külseje alapján meg-
tetszik. Gyakran ajánlanak könyvet az osz-
tálytársaim, és sok könyvet kapok ajándékba 
a szüleimtől is.

Miért szeretsz olvasni?
Azért, mert elképzelem a történeteket, de 
az is izgalmas, hogy mindenki másképp 
képzeli el ugyanazt. Az öcsém például most 

tanul olvasni, és kíváncsi vagyok, neki milyen 
könyvek tetszenek majd, és mit fog gondolni 
azokról a könyvekről, történetekről, amelye-
ket én már olvastam.

Van ötleted, hogyan lehet a kisebbek-
kel megszerettetni az olvasást?
A levelezős olvasójáték például nagyon jó, 
sokszor felolvasom a játékban a történeteket 
az öcsémnek. Emellett gyakran mesélek neki, 
egyre többször én olvasok neki esti mesét.

Mi szeretnél lenni, ha felnősz?
Artista, színésznő, énekesnő, barista – 

lennék ma, de holnapra még változhat.
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Entz Sarolta, Jánosi-Halász Rita

Könyvajánló

A két egér csodálkozva fi gyeli, ahogy az emberek képesek hosszasan 
foglalkozni olyasmivel, amit még soha nem láttak: például sárkányokról 
mesélnek, amelyeket meg is festenek, sőt még félnek is tőlük. A nagy 
tudású Múzeumi Egér és unokatestvére (aki mindig tele van kérdéssel) 
harmadik múzeumi sétájukon ezekkel a sosem látott, mégis mindenki 
számára izgalmas lényekkel foglalkoznak.

A könyv végén kitéphető melléklet található, hogy közelebbről is meg-
ismerd a fura szerzeteket, különleges műalkotásokat. Érdemes megnézni 
a valóságban is, amit a könyvben látunk, ezért minden egyes műalkotás-
nál szerepel, hogy pontosan melyik múzeumban található. A tájékozó-
dást speciális lénymutató segíti.

Aula.Info Kiadó, 2009

Keménytáblás, 72 oldal

Különös lények

Picur, a szőke kislány reggelente iskolába menet találkozik barátjával, 
a szőrmók Pom Pommal, aki sapkaként a fejére ül, és amíg mennek az 
iskolába, mesél. Mesél Gombóc Artúrról, Radírpókról, Festéktüsszentő 
Hapci Benőről, a bátor Tintanyúlról és Madárvédő Golyókapkodóról, meg 
a Civakodó Cipőikrekről és még sok más mesebeli lényről, egy olyan 
álomszerű világban, ahol a képzeletnek semmi sem szab határt.

Könyvmolyképző Kiadó 

Keménytáblás, 30 oldal 

Besze Barbara válogatása

Pom Pom-sorozat

Csukás István
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A poszteren Máray Mariann SZÖRNY c. 
illusztrációja (2013) © Máray Mariann
www.pikkudot.com
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Különös állatok

1.
a) Sávos tanrek
b) Vörös szájú denevérhal
c) Dugong
d) Sáskarák
e)  Tapír

2.
1) I
2) H
3) H
4) I
5) H

Megoldások a feladatokhoz (32-33. oldal)

6) I
7) H
8) I
9) H
10) I

Fejtsd meg a titkosírást

BOSZORKÁNY, LIDÉRC, TÜNDÉR, SÁRKÁNY, TŰZMADÁR, 
TÁLTOS PARIPA

Megoldások a feladatokhoz (39. oldal)

KAFFOGÓ

 Milyen állat a dugong?
 A dugong (Dugong dugon) 

az emlősök (Mammalia) osz-
tályának a tengeritehenek 
(Sirenia) rendjébe, ezen belül a 
dugongfélék (Dugongidae) csa-
ládjába tartozó faj. A Dugong 
emlősnem egyetlen faja.

 Kik azok a szirének?
 A szirének mitikus tengeri 

lények az ókori görög hitregé-
ben, akik a hajósokat csábos 
énekükkel magukhoz vonzzák, 
majd pedig felfalják.

 Keressetek mély és magas 
hangrendű szavakat a Dugong 
című versben!

 mély: dugong, dong, gondban, 
Bongó, gong, utókor, elbusong, 
dalong

 magas: szép, tehén, lény, szi-
rén, költemény, rém, döng, fél-
tekén

 Kinek a versét juttatja eszünk-
be Kovács András Ferenc a 
Bolondos énekben?

 Megoldás: József Attila – 
 Születésnapomra

 Mi KAF verses kötetének he-
lyes címe?

 Megoldás: Hajnali csillag 
 peremén

Megoldások a feladatokhoz (10. oldal)
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Szabó T. Anna – Tóth Krisztina – Varró Dániel

Népmesék Arany László, Benedek Elek és Illyés Gyula feldolgozá-
sában. A Fehérlófi a című népmesénkben a magyar hiedelemvilág 
egyes elemei is felfedezhetők; olyan képek, motívumok bukkannak 
fel benne, amelyek a kereszténység előtti, pogány hitvilágba ve-
zetnek vissza (a fehér ló, a fanyűvő, a kőmorzsoló stb.).  A kötet a 
címadó mesén kívül többek között az alábbi meséket tartalmazza: 
A deszkavári királyfi , A napnyugati király leánya, A rózsát nevető ki-
rálykisasszony, A három kívánság, Nap, hold, szél, Az égig érő fa. Az 
illusztrációkat Hajnal Gabriella készítette.

Osiris Kiadó, 2010

Keménytáblás, 138 oldal

Kerge ABC

Ismert állatok – cica, csacsi, teve – mellett egzotikus és kitalált lények –
dzseláda, íbisz, űregér – népesítik be a Kerge ABC képzeletbeli állatkert-
jét. Ebben az állatkertben mindent szabad: elcsatangolni az ösvényről, 
bemászni az oroszlán ketrecébe, etetni az ürgét, és meg lehet simogatni 
a xinxist, aki amúgy nincs is... A könyv a Magvető és a Csimota Kiadó kö-
zös gondozásában jelent meg.

A kötetben szereplő versek segítik az óvodás és iskolás gyerekeket az 
ábécé elsajátításában. A versekben a létező vagy kitalált állatok neveinek 
kezdőbetűi megegyeznek a magyar ábécé negyvennégy betűjével. Az 

óvodákban és iskolákban is hasznosan forgatható könyv jelentősége, hogy összeköti az óvodá-
ban tanultakat az iskolában elsajátítható ismeretekkel. Ezért az izgalmas képek mellett a gyere-
kek könnyen felismerhetik és megtanulhatják a kis- és nagybetűket egyaránt.

A kötetet illusztrálta: Gyöngyösi Adrienn, Kárpáti Tibor, Paulovkin Boglárka, Szolnoki Beatrix.
A verseket írta: Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Varró Dániel. 

Csimota – Magvető, 2008

Keménytáblás, 96 oldal

Nagy Zsejke 

Fehérlófi a
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Könyvajánló nagytesóknak

A muter meg a  dzsinnek

Farkas Judit

Elekes Dóra

Vannak olyan problémák, ame-
lyekről nem szeretünk beszélni, 
főleg akkor nem, ha minket 
vagy a családunkat érintik. 
Elekes Dóra A muter meg a 
dzsinnek című könyve ilyen 
témát dolgoz fel. 

A főszereplő kislány külön-
böző kalandokba keveredik, 
mert anyukáját az alkoholos 
palackokban élő, különös 
lények – a dzsinnek – mu-
terré varázsolják. Először az 
idődzsinn rabolja el az anyát, amitől össze-
kuszálódik az idő és elfelejti, hogy a gyerekért 
kellene mennie az iskolába. A térdzsinn el-
csalja őt mindenféle izgalmas helyre, ahon-
nan nem tud hazamenni, és meg kell keresni. 
Végül a nagyon unalmas álomdzsinn tartja 
fogva, amikor nyitott szemmel alszik a lakás-
ban. Sajnos még a fater sem  segít neki ki-
szabadulni, hisz elköltözött a „nagy bummal” 
végződő közös kirándulás után.

Nem könnyű a helyzet, de a kislány kiállja a 
próbatételeket, és támogatja a mutert. Aztán 
különböző izgalmas elfoglaltságokat talál ki a 
maga számára, amelyekkel eltereli a fi gyelmét 
és eltölti az idejét. Meredek dombokon gör-
deszkázik, magas fákra mászik fel, műanyag 
dolgokat olvaszt meg vagy éppen buszozni 

indul egyedül, és isme-
retlen emberek életébe 
képzeli magát. A legna-
gyobb kaland, amikor egy 
éjszaka idegenekkel kel 
útra, hogy árokpartokon 
és szórakozóhelyeken 
kutasson az eltűnt anya 
után. Ezek a veszélyes 
kirándulások átmenetileg 
feledtetik vele a félelmet és 
a zavart, amit a dzsinnek, 
pontosabban az alkohol 
okoz, de a mutert csak kép-

zeletében tudja visszavarázsolni anyává. 
A könyvben olvasható kis epizódok és Kun 

Fruzsina rajzai segítenek elképzelni, hogy mi-
lyen érzések kavarognak egy ilyen helyzetbe 
került gyerekben. (Vagy akár feldolgozni azt, 
ha velünk is történt hasonló.) Segítenek, hogy 
beszélhessünk erről a többi gyerekkel, vagy a 
felnőttekkel. Segítenek, hogy megérthessük 
azokat, akik hasonló helyzetben élnek, és ne 
maradjon sötétségben ez a téma, mint a kis-
lány a könyv utolsó oldalán, amikor leoltja a 
villanyt. 

Elekes Dóra – Kun Fruzsina: A muter meg a 
dzsinnek,  Csimota Könyvkiadó, 2015.
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Miért dugong a dugong? Tud egy 

emlősállat tücsök módjára ciripel-

ni? Melyik állat látja a legjobban a 

színeket? Hogyan közlekedik a vö-

rös szájú denevérhal a Galápagos-

szigeteknél? És hogyan menekül el 

a jaguár vacsorája? 

Különös állatok
Sándor Enikő összeállítása

Dugong

Szelíd és jámbor jószág, amely a tenger 
fenekén él. Az emlősök osztályába, azon 
belül a tengeritehenek rendjébe tartozik, 
súlya akár a 900 kilogrammot is elérheti, 
ami nem is csoda, hiszen újszülöttként 150 

kilogrammot nyom! A dugongot ismerheti-
tek Kovács András Ferenc Dugongdugong 
című verséből: 

„Tengernyi gondban teng e lény: 
Túlzeng süket sziréneket
Vad trópusoknak tengerén, 
Ha ő sír éneket!”

Bizony, olykor magányosan tengeti életét 
a dugong, viszont akár 55 évig is élhet, a 
kedvenc étele pedig a tengeri fű. Lakhelye 
a Vörös-tenger, az Indiai-óceán és a Csen-
des-óceán. 

Tapír

Mire is hasonlít a tapír? Talán legjobban a 
vaddisznóra, különösen, amikor még ki-
csi, mert akkor olyan csíkos a háta, mint a 
vaddisznó kicsinyének, és a tapír is nagyon 
szeret dagonyázni. Nem is gondolnánk, 
hogy ez a páratlanujjú patás állat ősi ro-
kona a lovaknak és az orrszarvúnak is. A 
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tapírnak sokszor kell elmenekülnie fő el-
lensége, a jaguár elől, de szerencsére jól 
tud futni, és rövid szőrének köszönhetően 
olyan helyeken is át tud bújni, ahol a jagu-
ár bundája beakadhat; a tapír a fején nőtt 
csonttaraja segítségével könnyen utat tör 
magának az erdő sűrűjében. A dél-ame-
rikai közönséges tapír a legelterjedtebb, 
de mára fokozottan veszélyeztetett fajjá 
vált. A tapír kedvenc eledelei közé tartozik 
a gyümölcs, a falevél, a fűfélék és a friss 
hajtások. Ahogy a dugong, úgy a tapír is 
többnyire magányosan él.

Sáskarák:

Félreértés ne essék, a sáskarák nem roko-
na a szárazföldön élő imádkozó sáskafé-
léknek. Nevét a sáskára hasonló testfelépí-
téséről kapta, és a fogólábú rákok rendjébe 
tartozik. Hihetetlennek hangzik, de igaz: a 

sáskarák színlátása a legjobb az állatvi-
lágvilágban, nagyon sok színt meg tud kü-
lönböztetni, s akár fél szemmel is képes a 
térlátásra. Színes külseje a párválasztásnál 

fontos. Homokos tengerparton szeret élni, 
fürge mozgásának köszönhetően gyorsan 
el tud bújni egy homokban ásott üregben 
vagy a korallok közötti résekben, és ezek-
ből a rejtekhelyekből vadászik. A sáskarák 
nem növényevő: kisebb halakkal, puha-
testűekkel táplálkozik, sőt, más rákokat is 
meg szokott enni.   

Sávos tanrek:

Ez a kis tüskés állatka Madagaszkáron 
őshonos. Többnyire magányosan tengeti 
életét és éjjel vadászik. Kedvenc étele a 
különféle gerinctelenek: rovarok és férgek. 
Egyik különlegessége, hogy úgy tud ciripel-
ni, mint egy tücsök, ami egyedivé teszi őt 
az emlősök között. A kinézete sem hétköz-
napi, ráadásul hegyes kis tüskéivel képes 
ultrahangot kibocsájtani, és így kommuni-
kálni a társaival. 

Vörös szájú denevérhal:

Nem egy tipikus tengeri hal: szeret sé-
tálgatni harminc (vagy akár több) méter 
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2. Olvasd el fi gyelmesen az állatokról szóló leírásokat! Döntsd el, hogy igazak-e a következő 
állítások! Ha igaz, I betűt írj a keretbe, ha hamis az állítás, akkor H betűvel jelöld!

1) A sávos tanrek ultrahangok segítségével kommunikál társaival. 

2) Bár a tapír nagyon hasonlít a vaddisznóra, vele ellentétben nem szeret dagonyázni. 

3) A dugongok nagy csapatokban élnek a tenger fenekén.

4) A sáskarák színlátása a legjobb az állatvilágban.

5) A vörös szájú denevérhal a Csendes-óceán úszóbajnoka.

6) A dugong hosszú élete során többnyire magányosan majszolja a tengeri füvet.

7) A tapírt akadályozza a menekülésben a fején található csonttaraj.

8) A sáskarák és a vörös szájú denevérhal étlapján ugyanazok a táplálékok szerepelnek.

9) A dugong a tengerek, óceánok félelmetes ragadozója.

10) A sávos tanrek emlősállat létére úgy tud ciripelni, mint egy tücsök.

mélyen a csendes-óceáni Galápagos-szi-
geteknél, mivel úszni nem tud jól. Hírnevét 
pirosas-vörös szájának és furcsa uszo-
nyainak köszönheti, az utóbbiakat inkább 
sétálásra használja, mint úszásra. Étkezési 
szokásai megegyeznek a sáskarákéival, 
tehát ez az állat is puhatestűekkel, halakkal 
és kisebb rákokkal táplálkozik. 

Különös állatok
A feladatokat Győrfi  Ágnes állította össze

Különös állatok

A 
megfejtéseket a 

poszter hátlapján, 
a 26. oldalon 

találod

2. Olvasd el fi gyelmesen az állatokról szóló leírásokat! Döntsd el, hogy igazak-e a következő 
állítások! Ha igaz, I betűt írj a keretbe, ha hamis az állítás, akkor H betűvel jelöld!

1) A sávos tanrek ultrahangok segítségével kommunikál társaival. 

2) Bár a tapír nagyon hasonlít a vaddisznóra, vele ellentétben nem szeret dagonyázni. 

3) A dugongok nagy csapatokban élnek a tenger fenekén.

5) A vörös szájú denevérhal a Csendes-óceán úszóbajnoka.

6) A dugong hosszú élete során többnyire magányosan majszolja a tengeri füvet.

7) A tapírt akadályozza a menekülésben a fején található csonttaraj.

8) A sáskarák és a vörös szájú denevérhal étlapján ugyanazok a táplálékok szerepelnek.8) A sáskarák és a vörös szájú denevérhal étlapján ugyanazok a táplálékok szerepelnek.

9) A dugong a tengerek, óceánok félelmetes ragadozója.9) A dugong a tengerek, óceánok félelmetes ragadozója.

10) A sávos tanrek emlősállat létére úgy tud ciripelni, mint egy tücsök.
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2.  Az ismeretterjesztő szöveg alapján találd ki, hogy az egyes, betűkkel jelölt, kör 
alakú képrészletek melyik különös élőlényt ábrázolják!  Írd az állat nevét 

 a megfelelő betűjel mellé!

a) 

b) 

c) 

d) 

e)

a) b) c) d) e)

33

a) b) c) d) e)
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Az egyszeri asszony meg az ördög

Egyszer volt egy asszony, de az a világon min-
dent visszájára cselekedett. Egyszer mondja 
az ura, hogy hozza ki korábban az ebédet a 
szántóba. Ô bizony csak azért is legkésőbbre 
vitte. Máskor azt mondta, hogy vigyen jobb 
ételeket, de ő annál rosszabbakat vitt. Egyszer 
az ura másképpen kezdi. Azt mondja neki:

− No, te feleség, nehogy az ételt hamar ki-
hozd, nehogy töltött tyúkot, palacsintát hozz, 
mert szántónak nem való.

Az asszony bizony csak azért is a legha-
marább kivitte az ételt, mégpedig töltött tyú-
kot, palacsintát.

Másnap nekiáll az ura, és ás egy mély 
gödröt a szántóföld végében. Hát egyszer az 
ebéddel jön a felesége. Leülnek a gödör mellé 
enni. Azt mondja az ember az asszonynak:

− Hé, feleség, nehogy közel menj a gödör-
höz, mert beleesel.

De bizony az asszony azért is közelebb 
ment.

− Vigyázz, feleség, ne essél bele a gödörbe!
De az asszony csak azért is beleesett. Az 

ember bizony otthagyta, elment haza.
Az asszony eleget akart kijönni, de nem tu-

dott. Egyszer azt mondja magában:
− Bárcsak valaki, az ördög innen kivinne!
Hát ott terem az ördög, s azt mondja neki:
− No, azért jöttem, hogy kivigyelek. Ülj fel a 

hátamra!
Az asszony bizony felült, az ördög kiviszi. 

Azt mondja neki:
− No, most már szállj le!
Azt mondja az asszony:

− Én bizony nem!
Azt mondja az ördög:
− No, várj csak, majd leszállasz te mindjárt! 

− ahajt nyargalni kezd vele az ördög.
Egyik hegyrôl le, a másikra fel. De csak el-

fáradt, s a menyecske mégsem szállott le. Azt 
mondja neki az ördög:

− Szállj le a hátamról!
Az asszony azt mondja:
− Én bizony nem!
Megint nyargal vele az ördög, amíg jól elfá-

rad, megint azt mondja:
− Asszony, szállj le már a hátamról!
Az asszony azt mondja:
− Én bizony nem!
Megbúsulja magát az ördög, hogy most 

már mit csináljon. Egyszer látja, hogy jön egy 
huszár, azt mondja neki:

− Hej, huszár uram, ha ezt az asszonyt le-
hajtja a hátamról, én kendet királlyá

teszem.
A huszár leszáll a lováról, kihúzza a kardját, 

nekimegy az asszonynak, hogy
mindjárt kettévágja, ha le nem száll. De az 

asszony azt mondja:
− Én bizony nem.

Magyar népmese
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A katona hadar feléje a karddal, azt mondja 
neki nagy mérgesen:

− Asszony, szállj le az ördög hátáról, mert 
ha nem, elvégzem az életedet.

De az asszony csak azt mondja:
− Én bizony nem!
Azt mondja a katona:
− Na, ha nem, hát ülj ott az ördögbe!
Erre azt mondja az asszony:
− Én bizony nem ülök! − avval leszökött, az 

ördög pedig úgy elfutott, mint
a szél.
Másnap megy a katona hazafelé. Az ördög 

már várta egy híd alatt, hogy tegye
meg királynak. Hát egyszer látja, messze-

messze, hogy jön a katona. Az ördög kiku-
kucskál a híd alól, odakiált neki:

− Hej, katona uram, nem jön-e az asszony?
Visszakiált a katona:
− Nem jön, ne félj semmit!
Odaérkezik a katona, kibújik az ördög a híd 

alól, azt mondja neki:
− No, én téged királlyá teszlek, csak menj el 

a király leányához; amíg te odamész, én addig 
elfoglalom. Mindenkinek odaígérik a királykis-
asszonyt, csakhogy engem ki tudjon hajtani 

belôle, de senki rajtad kívül ki nem 
tud hajtani.

Te csak mondjad: „Bújj ki, ördög!” 
− egyszeribe kibújok, s elfoglalok egy 
más királyleányt. De nehogy te onnét 
is kihajts, mert akkor belédbújok, s 
örökre benned maradok.

Elmegy a katona a városba, hát 
mindenfele híre van, hogy az ördög 
elfoglalta

a király leányát. Aki ki tudná űzni, 
annak adná a király leányát, fele ki-
rályságát,

holta után pedig az egészet. Meg-
örül neki a katona, elmegy, bejelenti 

magát, hogy ő ki tudja űzni. Azt mondja az 
ördögnek:

− Bújj ki, ördög!
Az ördög egybe kibújik, a katona pedig el-

veszi feleségül a király leányát, s király lesz. 
Hát egyszer jön az újság, hogy az ördög egy 
másik királyleányt foglalt el.

Hívatják oda is a volt katonát, de neki nem 
volt kedve, hogy elmenjen, mert emlékezett rá, 
mit hagyott meg az ördög.

Mégis, hogy sok kincset, drágaságot ígér-
tek neki, csak elment. Azt mondja az ördög-
nek:

− Ördög, bújj ki onnét!
Az ördög egyszeribe kibújik, s megindul, 

hogy bújjék a volt katonába, de a katona neki-
toppant, s azt mondja:

− Hallod-e, ördög, jön az asszony!
Az ördög úgy elfutott ijedtében, hogy a lába 

sem érte a földet, máig is fut, ha eddig meg 
nem állt.

Megjelent a Mesélj nekem sárkányokról és 
ördögökről c. kötetben, szerkesztette Luzsi Margó, 
kiadta a Manó Könyvek Kiadó 2012-ben.
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Ijeszteni, ijesztgetni vajon vicces, vagy in-
kább csúnya dolog? Kellemes, vagy kelle-
metlen a borzongás, ami a hátunkon fut, 
ha egy rémtörténetet hallunk a tábortűz 
mellett? Van-e egyáltalán értelme a félelem-
nek, rémes történeteknek, rémeknek, ijeszt-
getésnek? Sokan rávághatjuk, hogy nincs. 
De nézzük csak meg egy kicsit a régmúltba 
tekintve, a magyar néphagyományban élő 
rémeket, szörnyeket, ijesztő alakokat! Lehet, 
hogy más választ kapunk.

Régebben mindennek szerepe, rendelte-
tése volt, semmi sem történt pusztán ön-
magáért, a szórakozásért, így a legkisebb 
mondóka, rigmus, szokás magyarázata is 
visszakereshető. Nincs ez máshogy az ijesz-
téssel, rémisztéssel sem. 

Félelem több dologból fakadhat. Például 
félünk attól, amit nem ismerünk, aminek nem 

értjük a működését. Régen, szinte az egész 
magyar nyelvterületen azt gondolták, hogy a 
nap- és holdfogyatkozáskor valamilyen állat 
(farkas, kutya vagy kakas) eszi meg az égites-
teket. Hasonlóképpen terjedt el a lidércfény 
körüli hiedelem. A mocsár, a láp még ma is 
az egyik legveszélyesebb helyek egyike; aki 
elveszett benne, ritkán került ki élve. (Kivéve 
persze a mesebeli Halápi lápban kalandozó 
Rév Fülöpöt.

A mocsárból felszálló növényi gázok 
okozta különös fényjelenség a felsejlő hold-
fényben könnyen tűnhetett rémalaknak, lid-
ércnek. Így, aki óva intett a lápi lidérctől, va-
lójában a kiszámíthatatlan mocsártól féltette 
az embert. A lidérc alakja körül gazdag és 
ma is érdekes hiedelmek garmadája alakult 
ki, elsősorban az Alföldön és Zalában. 

Szabó-Tasi Katalin

Rémek, szörnyek és társaik 
a magyar néphagyományban

Illusztráció: Dániel András

3mikkamakka-bel-press2edit.indd   36 2016. 01. 23.   18:54:53



2016. Január  |  5. szám  |  Különös lények

37

Sokszor félünk attól is, amiről tudjuk, hogy 
hatalmasabb nálunk, erősebb, és nem tudjuk 
legyőzni, ezért a vele való találkozással az 
életünket kockáztathatjuk. És kik azok, akiket 
a legtöbbször féltenek, s féltettek régen is? 
Persze hogy a gyerekek! A népi ijesztgeté-
sek egy nagy része éppen a gyerekeket vette 
célba, s van külön elnevezésük is: gyermek-
ijesztők. Valós alakokkal rémisztgették a 
gyerekeket, és bizony falun, idős néniktől 
még ma is hallani: „Vigyázz, mert elvisz a 
zsákos ember!”. Az egyik legismertebb népi 
rigmusunk, a „Katalinka, szállj el” kezdetű 
is egy gyermekijesztő mondóka. De ijeszt-
gették a gyerekeket állatokkal is: farkassal, 
rókával, bagollyal. Természetesen a népi 
rémlények elmaradhatatlan fi gurái voltak a 
mesealakok is: a boszorkány, a vasorrú bába, 
a garabonciás diák, a lidérc vagy maga az 

ördög. Nyelvünkben ma is él a mumus szó, 
ami egyike a régi gyermeknyelv hangutánzó 
szavainak. A népi hit- és gondolatvilág sok-
szor a természeti jelenségeket, évszakokat is 
megszemélyesítette, és hitte, hogy azok ha-
sonlóképpen „működnek”, mint az emberek. 
Varázsénekkel idézhető, hívható, csalogat-
ható az eső („Ess, eső, ess”), és ha ügyesen 
ijesztik, elszalad, eltakarodik, elmúlik a tél. A 
farsangi időszak végén a tél elijesztése ma is 
ismert hagyomány sokfelé. Ezek közül itthon 
a legismertebb a mohácsi busójárás, ami-
kor kereplőkkel és más zajkeltő eszközökkel 
felszerelkezve, ijesztő, legtöbbször birka-
bőrrel körülkerített álarcot, maszkot öltve, 
állati bőrökbe, szőrével kifordított bundába, 
szalmával kitömött gatyába bújva felvonul-
nak a busók, és hangoskodva, mulatozva 
űzik el a telet.
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P A P S A J T M Á L Y V A N

T R Z F B T M S A I V H Z X

Ó G E C Ú K Y A I É J Ó M C

K I B U R Ö L Ű Z S Q V E I

Ó G R Z T R E L M A É T P T

B E Z O L Ö V R S U L O D R

O R É A L M A M E N T A P O

R B Ú Z A V I R Á G Ő R E M

S O G S M I T A L É M P K F

M I D A U R S B U K L E N Ű

E K T Ú R Á Z L M E S R I W

N E F X A G É P T H Á S Z B

T E A F Ű T E R É Ú M P E A

A G S Z Á Z S Z O R S Z É P

Szörnyűző bájital
Keresd meg a recept alapján a varázserejű teához szükséges gyógynövé-
nyeket a betűtáblázatban! Az utasítás alapján készítsd el a csoda erejű báj-
italt! Hamarosan érezni fogod jótékony hatását. 

ALMAMENTA
BORSMENTA
CITROMFŰ 
KÖRÖMVIRÁG
PAPSAJTMÁLYVA
BÚZAVIRÁG
SZÁZSZORSZÉP 

Csészénként 1 evőkanálnyi adagot vegyél ki a gyógynövények keverékéből! Önts le a 
leveleket forrásban lévő vízzel! Hagyd állni 5-10 percig fogyasztás előtt! Kortyolgatás 
közben köddé válik minden félelmed!

Irodalom: 
Kálmány Lajos: Gyermekijesztők és rablók nyelvhagyományainkban (Ethnographia, 1893.)
Hoppál Mihály: Gyermekijesztők (Népi kultúra – Népi Társadalom, 1969. )
Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások (Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T, 1925) 
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Fejtsd meg a titkosírást!

Ebben a szörnyen izgalmas feladatban a rejtjelezés kulcsszáma az 5, ami azt jelen-
ti, hogy a megadott betűtől ötöt kell visszafelé lépned az ábécében, hogy a titkos-
írás keresett betűjére érkezz. (Pl. SÜHSL = ÖRDÖG) Megfejtésül olyan varázserejű, 
misztikus lények nevét kapod, melyekkel számos mesében találkozhattál már. 

(A rejtjelezés kulcsának megváltoztatásával Te is készíthetsz társaidnak titkos 
üzeneteket!) A megoldáshoz segítségképp íme, a kettősbetűk nélküli ábécé:

F Q Ű D Q Ü Ó É P C

   
            

Ö N H J Ü G

       
            

V Y P H J Ü

       
            

Ű É Ü Ó É P C

      
            

V Z D Ő E H É Ü

     

A Á B C D E É F G H I J K L M N O

Ó Ö Ő P Q R S T U Ú Ü Ű V W X Y Z

(A megfejtések a poszter hátlapján, a 26. oldalon találhatók.)
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A curling (ejtsd: körling) téli olimpiai sportág, 
amelyet négyfős csapatok játszanak a jé-
gen. A csapatok egy 45 méter hosszú pályán 
csúsztatnak 8-8 gránitkövet. A cél, hogy a 
kövek a lehető legközelebb kerüljenek a ház-
hoz, vagyis a jégre festett,  céltáblára hason-
lító területhez.

A mérkőzés több részből, vagyis endből áll. 
Az nyeri az endet, akinek több köve van köze-
lebb a ház középpontjához, ez alapján kapják 

a csapatok a pontokat is. A csapatkapitány 
(skip) segíti a játékosokat, csúsztatásaikat, 
ő a házban áll és irányít. Minden játékos 
csúsztat, és követi a kapitány utasításait. A 
kő csúszását segíthetik a játékosok azzal, 
hogy mellette haladva erősen söprik előtte a 
jégfelületet.

A női és férfi  csapatverseny először 1924-
ben szerepelt a téli olimpia programján, ám 
végleges helyét az ötkarikás programban 
csupán 2006-ban foglalta el. Napjainkban 
egyre népszerűbbek a vegyes (női, férfi ) csa-
patok is.

Susánszky-Tóth Krisztina

Őrült sportmókákŐrült sportmókák

Curling, a „jég sakkja”

40

© WCF / Richard Gray 2015
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Ha még többet olvasnál erről a sportról, 
ajánlom a Magyar Curling Szövetség honlap-
ját: www.curling.hu. Ha pedig ki is próbálnád, 
a következő számon jelentkezhetsz nyílt 
edzésre: (061) 249-8160 vagy a (06 70) 287-
5464.

Ez a sport szinte minden izmunkat meg-
mozgatja, s emellett bátorság és ész is kell 
hozzá. Azok, akik érdeklődnek a mászás 
iránt, számos beltéri mászótermet, egye-
sületet, ahol próbára tehetik erejüket. De 
hogy is fogjunk hozzá? Ha ellátogatsz egy 
mászóterembe, elsőként a falmestert keresd 
meg, ő az, aki fogadja az edzésre érkező-

ket, illetve az érdeklődőket, segít a speciális 
mászócipő és beülő bérlésében. Fontos, 
hogy ne egyedül menj! Mindenképp kísérjen 
el valaki (felnőtt vagy nagyobb testvér), aki-
ben megbízol, mert ő fog biztosítani. A fal- és 
hegymászók a biztonságuk érdekében egy 
mászásra kifejlesztett övet, úgynevezett be-
ülőt vesznek fel, amely hosszú kötéllel a má-
sik emberhez kapcsolódik, aki súlyával segít 
mászás közben, vagy megakadályozza, hogy 
leessünk. 

A mászófalon sok-sok színes pöttyöt 
látsz: ezek kisebb-nagyobb dudorok, vagyis 
fogások, a színek egy-egy pályát jelölnek, 
amelyen végighaladhatsz. (Több nehézsé-
gi fokozat van.) Ezeket a pályákat mindig a 
falmester találja ki és építi meg, időről időre 
cseréli is, hogy mindig új kihívással lepje meg 
a sportolókat.

Falmászás

41
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Őrület! Mindenképpen próbáljátok ki! Fociked-
velőknek kötelező, és még azok is jól fognak 
szórakozni, akik eddig nem rajongtak ezért 
a sportért. A szabályok és a pálya ugyan-

az, mint a fociban. Akkor mitől különleges? 
Attól, hogy a játékosok egy nagy, felfújható 
műanyag gömbbe bújnak bele, csak a lábuk 
látszik ki, térdtől lefelé. Figyelem! Ütközni, a 
másikat fellökni ér! Mindenki hatalmasakat 
eshet, hiszen a puha buborékborítás megvéd 
a sérülésektől. A nevetés garantált a pályán 
és a nézők között is.

Buborékfoci

42
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Labor a konyhában
Összeállította: Réti MónikaÖsszeállította: Réti Mónika

Csillogó szörny

Amire szükséged lesz:
•  Kisebb befőttesüveg 
•  Vízforraló 
•  Kb. 1 dl víz
•  Kb. 1 dl térfogatot kitöltő fehér, kristályos 

anyag, például:
•  keserűsó (gazdaboltban vagy   

gyógyszertárban is kapható) vagy
•  szódabikarbóna vagy
•  étkezési só vagy
•  kristálycukor

•  Hosszú szárú (lehetőleg fém- vagy fa-) 
kanál a kevergetéshez

•  Törölköző vagy konyharuha a forró üveg 
bebugyolálásához

•  Olló
•  Szörnyformára kivágható vékony mű-

anyag lap vagy vastag kartonlap

Így készítsd el:
1. Tervezz meg egy szörnyecskét, amely 

nagyjából 8 cm magas (vagy amekkora 
a befőttesüvegbe belefér). Rajzold meg a 
kartonlapra vagy a vékony műanyag lapra, 
és vágd körbe.

2. Tegyél a befőttesüvegbe 1 dl fehér kristá-
lyos anyagot (a felsoroltak közül bármelyi-
ket).

3. Kérd felnőtt segítségét, hogy 1 dl forrás-
ban lévő vizet az előzetesen bebugyolált 
üvegbe töltsön.

4. Keverd el minél jobban a vizet és a kris-
tályos anyagot: a legjobb, ha a kristályos 
anyag szinte teljesen eltűnik a forró víz-
ben. Ha semmiképpen sem akar eltűnni, 
adhatsz még hozzá egy kevés forró vizet. 
Ha csak kevés kristály marad az üveg al-
ján, akkor folytathatod a kísérletet.

5. Állítsd a szörnyet a forró fürdőbe, legalább 
2-3 órára.

6. Figyeld meg, mi történt 2-3 óra elteltével. 
Ha még nem látsz változást, akkor lehet, 
hogy a szörny még egy kis időt szeretne 
fürdőzni. Ebben az esetben nézz rá újabb 
egy vagy két óra elteltével!

Ötletek:
•  Figyeld meg, befolyásolja-e a sókristályok 

mérete a kísérletet! (Ha tudsz, szerezz 
durvább szemcséjű sót, és végezd el a kí-
sérletet azzal is.)

•  Figyeld meg, számít-e a víz hőmérséklete 
(próbáld ki hidegebb és meleg vízzel is).

•  Vizsgáld meg, működik-e a kísérlet kris-
tálycukorral is!

Takarítási együttható:  
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Amire szükséged lesz:
•  Gallydarab
•  Fekete gyöngyök (legalább 5 darab)
•  Répaforgács vagy más narancssárga, orr-

nak való dolog
•  Kupak vagy más fejfedő
•  Műanyag tálca
•  Spriccelős flakon vagy egy kisebb pohár
•  Reszelő
•  Szappandarab
•  Műanyag edény
•  10 db, kisebb tasak (azaz 10x12 g) sütőpor 

(nagy kiszerelésből 2 kisebb joghurtos po-
hárnyi)

•  2 evőkanál só
•  Víz
•  Ételecet

Így készítsd el:
1. Először is, tervezzük meg a hóembert. 

Nagyjából 6-8 cm magas legyen. Keres-
sünk lehetőleg vízálló kiegészítőket: például 
egy kupakot a kalapjának, fekete gyöngyö-
ket a szemének és a szájának, és akár egy 
icipici répaforgácsot, akár egy műanyag-
darabkát vagy más, megfelelő tárgyat az 
orrának. A kezének megfelelő lesz két pici 
kis gallydarab.

2. Reszeld le a reszelőn a szappandarabot 
addig, amíg nagyjából egy teáskanálnyi re-
szeléket kapsz. Megéri fi nomabb reszelővel 
dolgozni, mert a fi nomabbra reszelt szap-
panforgáccsal jobban működik a kísérlet, 
még akkor is, ha esetleg fáradságosabb is 
azt előállítani.

3. Most készítsük a kezünk ügyébe a többi 

 

 eszközt, és tegyük középre a műanyag tál-
cát, amin dolgozni fogunk.

4. Egy kisebb edényben keverjünk össze (a 
tálca felett) 8 kisebb tasak sütőport (ha 
nem a tasakos kiszerelésben kaptunk, ak-
kor mérjünk ki kisebb joghurtos pohárral 
két pohárnyit) és két evőkanál sót. 

5. Miután a sót és a sütőport alaposan ösz-
szekevertük, tegyünk hozzá egy teáskanál-
nyi fi nom szappanreszeléket. Így egy kicsit 
morzsalékos tésztaszerűséget kapunk.

6. Adjunk a „tésztánkhoz” 8 evőkanál vizet, és 
próbáljunk meg gombócot formálni belőle.

7. Ha a „tészta” nem tapad, akkor nagyon 
óvatosan, egyszerre csak egy-egy kanál-
nyi adagban, tegyünk még hozzá vizet. A 
„tészta” sosem lesz gyurmaszerű, inkább 
kicsit morzsalékos marad, de akkor már jó, 
ha össze lehet tapasztani.

8. Ha véletlenül így túl híg lesz, akkor pici re-
szelt szappannal és sütőporral (amit előtte 
keverj össze) ismét sűrűbbé tudod tenni.

9. Ha már gombócot lehet formázni belőle, 
akkor készítsd el a hóembert, állítsd a tál-
cára, és díszítsd fel.

10. Ha szeretnéd eltüntetni őt, akkor spriccelj 
vagy önts rá egy kisebb pohárnyi ecetet. 

Takarítási együttható:  

Különös hóember

A tapasztalatok magyarázatát a Mikkamakka hamarosan elinduló online kiadásában fogod megtalálni.
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Lóci
Lóci anyukája:
Lóci még nem volt hároméves, 
bölcsis volt, amikor a gondozó né-
nik azt látták, hogy igazából semmilyen 
játék nem köti le őt, s ha igen, akkor azzal 
nagyon sokáig játszik megrögzötten. Pél-
dául háromnegyed órán át nyitogatta-csu-
kogatta az ajtót. A játszótéren nem játszott 
más gyerekkel, valahogy mindig eltávolodott 
tőlük. Amikor elkezdett beszélni, visszaismé-
telt mindent, amit hallott; látszólag gazdag 
szókincse volt, de csak azért, mert utánzott 
bennünket.

Speciális óvodába kezdett járni, amit 
aztán otthagytunk, és integrált óvodában 
folytatta. Ott szerencsére nagyon hozzáértő 
óvónőkkel volt dolga, és rengeteget fejlődött. 
Most egy részképesség-zavaros (SNI-) gye-
rekeket fogadó iskolába jár, ahol az osztály-
ban tizenketten vannak. Szereti a rendet és 
nagyon ragaszkodik a rendszerességhez; ha 
felborul a napi ritmus, az megrémíti, és dü-

hös lesz. 

Lócinak nem esik nehezére 
a kommunikáció, de amíg 
beszélgetünk, nekem hátat 
fordítva járkál a szobában, 
egyik saroktól a másikig. 
Nem néz a szemembe. Ez 

nála nem udvariatlanság: ő 
ilyen, amúgy nyitott és ked-

ves fi ú.

Mit szeretsz csinálni, amikor nem az 
iskolában vagy?
Egyedül lenni. Kirándulni. De járok úszni és 
programozni is.

És mit programozol? 
Harmadik osztályban, a 2. félévben kezdtem 
el külön programozásra járni. Most egy ilyen 
flappy bird-szerű programon dolgozunk; az 

Vannak gyerekek és felnőttek, 
akik nem szeretnek a többiekkel 
játszani, beszélgetni; zavarja őket 
a sok zaj, ám az iskolában, otthon 
vagy az utcán minden egyes apró 
részletet megfi gyelnek és sokszor 
meg is jegyeznek. 
Ismerjétek meg a tízéves, Buda-
pesten élő Lócit és aveszprémi, 
nyolcéves Kevint, akiknél 
enyhe autizmust állapítot-
tak meg. Velük és szüle-
ikkel beszélgettünk.

Mit jelent az, hogy… 

Susánszky-Tóth Krisztina és Besze Barbara interjúi
valaki autista? 

3mikkamakka-bel-press2edit.indd   45 2016. 01. 23.   18:55:23



6Mikkamakka

46

Kisiskolások lapja

olyan, hogy föntről meg lentről lelógnak csö-
vek, és át kell vezetni a lényt a csövek között. 
Ezzel gyakorlatilag játszani is lehet. 

Mit csinálsz, amikor hazaérsz a suliból? 
Evés után gépezek meg olvasok. Látod, sok 
könyvem van. Most pár könyv fölkerült a 
polc tetejére.

És melyik a kedvenc könyved?
Nincs ilyen. A tudományos könyveket szere-
tem. A csillagászat már nem annyira érdekel, 
inkább a matematika, a számok, prímszá-
mok. De mindenféle könyvet szeretek. Példá-
ul van könyvem az agyról. 

Ez egy csillagászati távcső, ugye? Mit 
fi gyeltél meg vele? 
A holdat. De már nem érdekel 
annyira.

A szünetben mit 
szoktál csinálni?
Amikor tízórai szünet van, 
akkor tízóraizom. Ha ud-
vari szünet van, akkor ki-
megyünk. Ott van egy beton 
focipálya. De én inkább csak 
sétálgatok.

Szoktál az osztálytársaiddal beszél-
getni? 
Nem, jobban szeretek egyedül lenni.

Mi az, amin gyakran gondolkodsz?
Utakat tervezek, utak hálózatát, csomópon-
tokat, bonyolult autópályákat.

Szeretnél majd mérnök lenni, kitalálni 
ilyen igazi csomópontokat?
Nem tudom, nem annyira. Talán programozó 
szeretnék lenni.

Kevin
Nehezen fogadja el a változást, a szabályo-
kat. Az idegeneket nem szereti, de egy-egy 
családtagjához, például a nagymamájához 
vagy a keresztanyjához nagyon ragaszkodik. 
Csak hároméves kora után kezdett el folyé-
konyan beszélni. A mai napig a korát megha-
ladó játékok kötik le.

Kevin apukája:
Kevin nagyon nyugodt, kiegyen-

súlyozott kisbaba volt. Az első 
jelek talán bölcsiben mu-
tatkoztak meg, körülbelül 
kétéves korában. Nem sze-
rette a bölcsit, mert zavarta 
a gyerekek sírása (ilyenkor 

megharapta, megcsípte 
őket); minden zaj feszültté 

tette. Aztán kiscsoportban az 
óvónénik felfi gyeltek arra, hogy a 

polcon a játékokat mindig ugyanarra 
a helyre tette, de még a többiekre is rászólt, 
ha azok nem úgy csinálták. Ha evés közben 
maszatos lett a ruhája vagy a keze, nyugta-
lan, dühös lett, és egyből ruhát kellett cse-
rélni vagy kezet kellett mosni, csak azután 
nyugodott meg. A közös foglalkozásokban 
nem vett részt, nem szeretett rajzolni, mon-
dókázni sem.
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Mikor derült ki, hogy nem egyszerűen 
„hisztis” gyerek, hanem autista?
Elég későn, már az óvodában egyre több új-
donságra sírással reagált, és alig, vagy egy-
általán nem lehetett megnyugtatni. Először 
azt hittük, túl sok változás történt az életé-
ben, elköltöztünk, kistestvére született, én 
pedig külföldön kaptam munkát. Többször 
jártunk pszichológusnál, de csak hat és fél 
éves korában állapították meg hivatalosan is 
az autizmust.

Az autista emberek többnyire nem, 
vagy igen nehezen tudnak kapcsolatot 
kialakítani a társaikkal. Ez Kevinnél is így 
van?
Sosem kereste a gyerekek társaságát, de 
mindig volt egy-egy kisfi ú, akihez nagyon 
ragaszkodott, akivel szívesen játszott. Óvo-
dában a felnőttekkel szeretett lenni, mindig a 
közelükben volt.

Szeptemberben kezdtétek az iskolát, 
hogy választottatok?
Sok utánajárás és szakemberek segítsége 
kellett, hogy megfelelően tudjunk választani. 
Végül egy integrált iskola mellett döntöttünk. 
A pedagógusok nagyon segítőkészek, de 
emellett Kevin heti két alkalommal délutáni 
fejlesztésre is jár.

Kevin, hogy tetszik az iskola?
Unalmas. Minden feladatra tudom a választ.

De biztos van valami, ami tetszik benne.
Igen, a nagyszünet jó, mert a barátaimmal 
játszhatok.

Mit szeretsz csinálni suli után?
Legóval és xboxszal szeretek a legjobban 
játszani.

Sportolsz is valamit?
Egyszer próbáltam a focit, de unalmas, és 
már az iskolában nagyon elfáradok, mert 
olyan hangos. Nagyon nagy zaj van, ezért 
délután inkább aludni szoktam.

Ha szívesen olvasnál erről a témáról még 
többet, ezeket a könyveket ajánljuk, de min-
denképp szüleiddel, tanítóddal együtt lapoz-
gasd őket!

Autizmus
 
Nem egy betegség, hanem fejlődési 
rendellenesség. 3 éves kor körül szokták 
felismerni, azonban nagyon sokféle tü-
nete lehet. Van, aki soha nem tanul meg 
beszélni, és egész élete során ápolni kell 
van, aki jól és sokat beszél,  de vannak 
nagyon okosak is. A legtöbb autista sze-
ret egyedül lenni, kerüli társait és a válto-
zás, az új dolgok felzaklatják őket.

Minden autista gyerek más és más eset; 
ez nem olyan állapot, mint amikor valaki 
látássérült vagy mozgáskorlátozott – 
mindegyikőjük másban jó és más okoz 
nehézséget számára. Ha láttok valakit, aki 
kevésbé mozog otthonosan egy társa-
ságban, nem beszélget vagy játszik má-
sokkal, inkább egyedül van, attól ő még 
gondolkodik, érez, tapasztal, csak más-
képp, mint ahogy megszoktuk.

Autizmus
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 Carolyn Brock: Az én 
családom különleges, 
Geobook Hungary Kiadó, 
Szentendre, 2015
Munkafüzet gyerekeknek, 
hogy jobban megértsék 

autizmussal vagy Asperger-szindrómával 
élő testvérüket.

 Balázs Anna: Autista a 
testvérem!, Kapocs Kiadó, 
Budapest, 1998
Történetek gyerekeknek, 
hogy el tudják mondani 

másoknak, miért különleges a testvérük.

 T. O. Daria: Dása naplója 
– Egy macska gondola-
tai életről, macskaságról 
és autizmusról, Geobook 
Hungary Kiadó, Szentend-
re, 2009
Ajánljuk mindenkinek; egy 

macska nézőpontjából meséli el a könyv, 
hogyan látják a világot az autisták.

 Ellen Notbohn: Tíz dolog, 
amit minden autizmussal 
élő gyermek szeretné, ha 
tudnál, Geobook Hungary 
Kiadó, 2009.
A könyv olyan szülőkhöz 

szól, akik szeretnének többet tudni az au-
tizmusról.

 Clare Sainsbury: Marslakó 
a játszótéren - Hogyan 
értsük meg az Asperger-
szindrómás iskolásokat?, 
Autisták Országos Szövet-
sége, Geobook Hungary 

Kiadó, Szentendre, 2011
Milyen problémái lehetnek egy autista kis-
gyereknek az iskolában? Ebből a könyvből 
megtudhatjátok.

 Szaffner-Gosztonyi: Szociá-
lis történetek, Geobook Hun-
gary Kiadó, Szentendre, 2015
Autizmussal élő gyerekek-
nek, kamaszoknak segít, mi-
kor, hogyan kell viselkedniük.

48
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Szabó T. Anna, Nyulász Péter 
és Kovács András Ferenc 
versei

Ismerd meg őt!
Hanga Réka illusztrátor

MÁRAY MARIANN
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POSZTER
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