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„Tovább is van,
mondjam még?”

2004-ben indította el a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete Az olvasó könyvtáros elnevezésû so-

rozatát, amelynek elsõ, bemutatkozó rendezvé-

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

sikerük volt az ott elhangzott elõadásoknak, hogy

megmaradtunk a gyermekirodalomnál. A miskolci

vándorgyûlésen a Könyvtárak és könyvtárosok
nem hagyományos szerepkörben elnevezésû szek-

cióban kapott helyet második rendezvényünk.

Két gyermekkönyvtáros osztotta meg élményeit

a hallgatósággal – az alábbiakban a vándor-

gyûlésen elhangzott elõadások rövidített válto-

zatát közöljük.

Varró Dániel:
Túl a Maszat-hegyen*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

képbe kerül Maszat Johanna, becsületes nevén
Janka.

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

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