
Ifjúsági író. Az ELTE angol-német szakán végzett. Angol és német nyelvet ta-
nít, ifjúsági regényeket fordít. A Tündérboszorkány (2003) az első, kiskamaszok-
nak szóló ifjúsági regénye, amit „lányai (Sári és Dóri) és a maga örömére írt”.

„A Tündérboszorkányhoz tu-
lajdonképpen a gyerekeim adták 
az ötletet, akik imádják a Harry 
Potter sorozatot, így mondhat-
ni Rowlingnak köszönhetem a 
könyvet. A lányaim nagy rajon-
gók voltak már kiskoruktól kezd-
ve, amikor a Harry Potter még új 
volt. A 3. és 4. kötet megjelenése 
között sokat kellett várni, így na-
gyon türelmetlenek voltak. Ek-

kor támadt az az ötletem, hogy írok a születésnapjukra néhány fejezetet aján-
dékba. Aztán elkezdtem gondolkodni, hogy ez mégis csak sok időt és energiát 
vesz igénybe, és hogy ez ne vesszen kárba, fordíthatnám másra is. Bátorkodtam 
venni az ötletet, hogy írok egy saját könyvet, mert addigra több ifjúsági köny-
vet fordítottam, ill. lektorként több tucatról írtam ajánlást, így úgy éreztem, tu-
dom, mit akarnak a gyerekek, mitől jó egy gyerekkönyv. Végül megkérdeztem a 
lányaimat is, hogy mit szeretnének, hogy olyan könyvet írjak nekik, ami garan-
táltan tetszik. […]

Tehát a Tündérboszorkányt elkezdtem írni, és körülbelül két hét alatt készültem 
el vele, hiszen közel volt az a bizonyos születésnap. Ez úgy nézett ki, hogy este ki-
lenctől hajnali négyig folyamatosan írtam. Amikor befejeztem, beadtam a főszer-
kesztőhöz, aki elsápadt és csak annyit mondott: «Azt ugye tudod, hogy nem jo-
gosít fel semmire az, hogy ismerjük egymást. Annyit tehetek, hogy nem teszem a 
kupac aljára, hanem ez lesz a következő, amit elolvasok.» Aztán másnap már hí-
vott is, hogy kiadnák. Külön öröm volt, hogy akkoriban zajlott a Nagy Könyv ne-
vezetű játék, ahol a pár hónapja megjelent kötet minden reklám és felhajtás nélkül 
bekerült a legjobb hatszázba. Ezt követően elkezdtem író-olvasó találkozókra jár-
ni, ahol a gyerekek megkérdezték: miért ilyen rövid és hol a folytatás. A második 
kérdésnél én csak néztem, hiszen ez egy kerek, lezárt sztori, nem terveztem hozzá 
második kötetet. Látszott rajtuk, hogy nagyon akarják a folytatást, ezért megkér-
deztem tőlük, hogy melyik szereplőről olvasnának szívesen, mert akkor azzal fo-
gom folytatni. A legtöbben Klott Gatyát, az elviselhetetlen tesitanárt mondták, így 
született meg a második kötet (Klott Gatya, ne fárassz!).”

– Szabad? – kopogtatott be Laci. – Látom, meg tetszett kapni a levelet.
– A te leveledet, igaz, te gézengúz?
– Hogy tetszett rájönni?
– Nos, varázserő nem kellett hozzá. Szerintem nincs az iskolában, a kerületben, sőt a városban 

még egy gyerek rajtad kívül, aki az utóiratot latinul post scriptumnak írná. Legalábbis a barátod, 
Sanyi, biztos nem.

– Akkor nem tetszik adni?
– Már miért ne adnék? Könyvtáros vagyok, vagy mi a manó, nem igaz? – váltott váratlanul 

hangnemet Aranka néni.
Laci döbbenten vitte le padtársának az újabb könyvet. Útközben a faliújságnál megállt, s hök-

kenten látta, hogy az iniciálén esik az eső, s Algebra is behúzódott szépenfaragott kutyaházába. De 
akkor képedt csak el igazán, amikor a könyvtárból a szokott siránkozás, sóhajtozás és sipákolás he-
lyett ilyeneket hallott:

– Hihihi! Hohohhó! Hahaha!
„Talán valami baja lehet a könyvtáros néninek?” – gondolta e szokatlan zaj hallatán. Visszalo-

pakodott, s bekukucskált a kulcslyukon. Ott ült az asztalnál Morcz Aranka vidor ábrázattal, A Pál 
utcai fiúk fölé hajolva. Egyik kezével a hasát fogta, a másikkal a könnyeit törölgette (nefelejcshím-
zésű batiszt zsebkendőjével).

„Nem kellene szólnom Jámbor doktor bácsinak?” – morfondírozott magában a fiú, de ekkor 
becsöngettek, és sietnie kellett, mert Miss Lilibeth, az angoltanárnő, rém rossz néven vette, ha kés-
nek az órájáról.

Mondd, neked is feltűnt már, hogy nagyítóval sem lehet olyan tanárt találni, akit kifejezetten 
boldoggá tesz, ha az ember minimum 10 perccel csöngetés után sétál be a tanterembe?

De gyere csak! Laci mehet angolra, mi pedig másszunk vissza a könyvtárba! Aranka néni mos-
tanra már abbahagyta a heherészést és a hahotázást. Maga elé pakolta a könyvtárban lévő 59 A 
Pál utcai fiúk-kötetet – ja, bocs, csak 58-at, mert egy Sanyánál van –, és lázasan lapozgat bennük.

– Érthetetlen – motyogta, és előhúzott a fiókból egy elefántcsontnyelű nagyítót. – Pedig ez pont 
olyan nyomdafesték és olyan régi papír, mint a többi. Hogy ez milyen szórakoztató! És Ernőke 
zsúrja tényleg benne van!

Hiába vizsgálta meg árgus szemekkel azt a kötetet, amelyik múlt héten Lacinál volt, még bibir-
csókos orrával is megszagolgatta, semmiféle rongálás nem látszott rajta.

– Lássuk csak! – pattant föl hirtelen Morcz Aranka, mint aki azt sem tudja, mi az a hexensussz. 
Futott az iratszekrényhez, kikereste Laci kartonját. – Mit is olvasott ezelőtt? Aha! Mark Twaintől a 
Koldus és királyfit – állapította meg, s már sietett is a polchoz.

– Ez lesz az. Megvan! Ez sem stimmel! Már az első mondat sem így szokott szólni! Itt az áll, 
hogy Tom születésekor nagy dáridót rendezett a család, mert apja úgy megörült kisfia érkezésének. 
Megnézem, jól emlékszem-e. Ezt a könyvet már vagy száz éve nem olvastam.

Jól sejted. Az összes többi Koldus és királyfi így kezdődik: „A XVI. század második negyedé-
ben, egy őszi napon, Londonban a szegény Canty családnak fia született, pedig nem volt rá sem-
mi szükség.”

Aranka ezután a felismerés után magára zárta a könyvtár ajtaját, s egész délelőtt megállás nél-
kül rohangált a polcok között. Előszedett minden könyvet, amit Laci az elmúlt három évben ki-
kölcsönzött és mindegyikből egy másik példányt is. Az íróasztalt már ellepték a könyvek, s a 
könyvtárosnő a földön kuporogva olvasott. nem szipogott, nem jajgatott, csak ámult és bámult.

Megtudta például, hogy Collodi Pinokkióját nem egy éhező, földönfutó asztalosmester faragta, 
hanem egy gazdag bútorgyáros, aki csupán azért festett lángokat a kandallóba, mert a villájában 
működő padlófűtést nem találta eléggé hangulatosnak.

Kiderült számára, hogy Kipling kiegészítette A dzsungel könyvét néhány oldallal, amelyben elő-
kerülnek Maugli szülei, akik zoológusok és odaköltöznek a farkasok közé.

Milne bebizonyította, hogy Micimackó nem is csekély értelmű, hiszen egyszerre több témakör-
ben is doktorált. Disszertációinak címe: A diéta hatása fába szorult férgek és egyéb lények szerveze-
tére (táplákozástudományból), A méhek és a gravitáció kölcsönhatása fáramászás esetén (fizikából), 
valamint A lyukas léggömb és az üres bödön viszonya (filozófiából).

Aranka néni végül csak ennyit mondott hangosan:
– Kétségtelen! Ennek utána kell járnom!

KRITIKA

KÖNYVEK

Tündérboszorkány – regény fiúknak és 
lányoknak, 
 Móra, 2003; ill. Falcione Sarolta, 
 Könyvmolyképző, 2007, 2009.
Klott Gatya, ne fárassz! , 
 Móra, 2005; ill. Falcione Sarolta, 
 Könyvmolyképző, 2008.
A sirály a király? , 
 ill. Falcione Sarolta, Könyvmolyképző, 
 2006, 2007, 2009.
Amikor kivirágzott a fánk fánk, 
 ill. Szűcs Édua, Könyvmolyképző, 2007.
Ezt nevezem! , 
 ill. Falcione Sarolta, 
 Könyvmolyképző, 2008. 
Analfa visszatér – regény fiúknak és 
lányoknak, 
 ill. Falcione Sarolta, Könyvmolyképző,  
 2008.
Elek, merre keresselek? , 
 ill. Falcione Sarolta, Könyvmolyképző,  
 2009.

Bosnyák Viktória (Budapest, 1966 – )
BO

SN
YÁ

K
 V

IK
TÓ

RI
A

 

Tündérboszorkány
(részlet)

„Bosnyák Viktóriának valami olyasmi si-
került, ami senki másnak nem. Legalább-
is azt hiszem. A Tündérboszorkány című 
könyvében ugyanis megfejtette a titkot, 
miért nem olvasnak a magyar gyerekek. 
Az alaptörténet igen eredeti, de inkább 
nem árulok el semmit. A dologban va-
rázslat van, és azt hiszem, nem csekély 
bűbáj szükséges ahhoz is, hogy a helyzet 
megváltozzon.”

(Maria Larsson)

„Nagyapaként magam is tanúsíthatom, mek-
kora gond, hogy az egyébként hasznos szá-
mítógép és internet mellett a gyerekek, kis- és 
nagykamaszok mennyire elfordulnak az ol-
vasástól. Vissza kell vezetnünk őket, akár já-
tékos fondorlattal is, a könyvhöz; Bosnyák 
Viktória ezért írta meg a Tündérboszorkányt. 
Jól tette. Rátalált egy olyan hangszerelésű el-
beszélőformára, amelyet a Sárik és Dórik, de 
az Andik és Bandik sem érezhetnek «gyer-
mekhez-lehajlónak», sem oktatónak.”

(Dalos László)

„Gyerekkoromban olyan voltam, mint a Tündérboszorkányban Jóhegyi Laci. Éjjel-nappal tudtam olvasni. Mai szem-mel nézve három példaképem van, akiket én a maguk tökéletességében csodálok: Roald Dahl (Charlie és a cso-koládégyár), akit főleg az abszurditása miatt szeretek nagyon. A másik Roddy Doyle (A vihogik, Rover megmenti a karácsonyt). Őt azért, mert nála egy-szerűen hülyék lehetnek a felnőttek. […] A harmadik Dr Seuss (A Grincs), akit azért irigylek, mert saját maga illusztrálta a könyveit.”

„Tündérboszorkányok tulajdonképpen nin-

csenek. A helyzet az, hogy minden iskolai és 

gyerekkönyvtáros tündér.”

 „Ha nem írok, akkor is 
csupa olyan dologgal fog-
lalkozom, amit imádok: 
angolt tanítok, könyveket 
fordítok németből és an-
golból, és ami a legjobb: ol-
vasói lektor vagyok. Ez azt 
jelenti, hogy tucatszámra 
kapom a németül és ango-
lul megjelent ifjúsági köny-
veket, elolvasom, és meg-
írom róluk a véleménye-
met, hogy a kiadók el tud-
ják dönteni, érdemes-e 
megjelentetni magyarul. Ez 
olyan, mintha egy filmra-
jongónak azért fizetnének, 
hogy moziba járjon, vagy 
a mániákus természetjáró-
nak azért, mert kirándul. 
Hát kell ennél jobb?”

„Bosnyák Viktória könyvei tökéletesen al-
kalmasak arra, hogy felkeltsék a gyerekek 
érdeklődését, beindítsák a fantáziájukat, 
miközben észre sem veszik, hogy tanítják 
őket. Vagy ha észre is veszik, nem állnak el-
len, nem tiltakoznak. A helyesírást játéko-
san tanító kötetek (Bendegúz könyvtára so-
rozat) után a legújabb, a Mantyusok – Bátor-
ság Tomi! (ami egy új sorozat első darabja) 
előtérbe helyezi a gyerekek egymáshoz való 
viszonyát, konfliktusaikat, és természetesen 
megoldást is nyújt a problémára.”

(Galgóczi Móni)
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