
„Nem az «éberek», hanem a «révülők» közé tartozik, akiknek természetes közege a 
mese- és álomvilág. Jól ismeri és komolyan veszi a mesei hagyományt, s annak lényegét, 
a szerteágazó, váratlan fordulatokban gazdag, lebilincselő történetet. És ismeri az illúzi-
ótlanul józan valóságot is. A két világ közti szabad átjárás számára nem könnyed játék, 
[…] hanem mondanivalójának elengedhetetlen része. Böszörményi Gyula regénysoro-
zata mese – a szó kétezer éves értelmében. A szerző méltán várhatja a meghívót a Vajá-
kosok, Táltosok, Énekmondók, Sámánok és Egyéb Révülők találkozójára.”

(IBBY)

Író. Tizenéves korától ír cikkeket, novellákat, rádiójátékokat, tévéfilmeket, me-
seregényt, ifjúsági regényt, sci-fi és fantasy könyveket.
2003-ban feleségével, Cséplő Noémival megalapították az Álomfogó Varázslat 
táv-bűbájosképző levelező iskolát gyerekeknek és felnőtteknek, melynek célja az 
általános műveltség, hagyományőrzés és olvasásra-nevelés elősegítése.

„Mit is mondhatnék magamról 
röviden, tömören, s úgy, hogy az 
még el is áruljon valamit rólam? 
Gyűlölöm a gyűlölködést, szere-
tem a szeretetet (s mindezt nem 
csak úgy mondom!), megrémít 
az ember, mikor embertelen, 
és rajongok az állatokért, mert 
ők mindig emberiek. Én annak 
a kilenc éves srácnak írok, aki 

egykor én magam voltam. Akinek a négy fal közé zárva csakis a könyvek le-
hettek víg játszópajtásai és bölcs nevelői, s aki még csak nem is mert álmod-
ni arról, hogy Álomország egyszer majd befogadja, mint mesélőt. Hosszú-hos-
szú éveken át éltem kényszerű társbérletben a magánnyal, míg aztán betoppant 
az életembe (valós mesei csodaként) Noémi, a feleségem, akivel jelenleg öt ku-
tyát, két csincsillát és egymást neveljük még több szeretetre, s próbálunk ráven-
ni mindenki mást is arra, hogy a vicsorgást mosolyra, az ordibálást énekszóra, 
a falak mögé zárkózást szabad lélektáncra cserélje.

Írtam felnőtteknek és írtam gyerekeknek is, de mindaddig nem találtam sa-
ját, igazi hangomra, míg rá nem ébredtem, hogy a gyerekeknek épp úgy kell 
írni, mint a felnőtteknek: őszintén, néha kegyetlenül, szókimondóan és me-
részen. A gügyögést megvetem, a nyíltságot szeretem. Teszem a dolgom, míg 
Ég Atyácska engedi, s remélem, hogy utána se tűnök el nyomtalanul. Kedvenc 
fagylaltosom Bagaméri, legjobb barátom a varázslók közül Fitzhuber Dongó, 
Gazsi bácsi pedig szerintem is lótetű! 

A többit pedig, ami még fontos, tán elmondják a könyveim.”

Az éjbe burkolózó város millió színes, szép, borzongató 
álomtól nyüzsgött. Budapest minden lakója, aki hajnali három-
kor ágyában pihent, most nyugtalanul fordult át másik oldalá-
ra. Bármilyen mély is volt az álmuk, mind megérezték, hogy va-
lami elkezdődött, valami megtörtént, s valami más felébredt.

A vihar olyan hevesen csapott le a városra, hogy sokan fel-
riadtak tombolására. A Csipetke utcában álló öreg, körfolyosós 
bérház azonban túl sokat látott már csillanó ablakaival ahhoz, 
hogy nyugtalankodni engedje lakóit. A vastag falak eltompítot-
ták az égzengés hangját, a szobákba egyedül a kopogó esőcsep-
pek bádogeresz-koncertje jutott be.

Az első emelet négyes számú lakásának egyik apró szobájá-
ban Gergő állig húzta takaróját, és vacogva bámulta a plafont. 
Rémálmok bántották, amikről senkinek se mert beszélni. Most 
pedig ez a vihar! Reménykedve sandított át a másik ágyra, hát-
ha Zsófit is felriasztotta a mennydörgés. A lány azonban béké-
sen szuszogott.

Gergő mély levegőt vett, és lehunyta szemét. Nem hitt ben-
ne, hogy sikerülni fog, mégis megpróbált elaludni…

* * *
A Csipetke utcában egyéb különös események is történtek 

akkor éjjel. A földszinten lakó Nemcsókné szinte rátapasztotta 
kövér orcáját az udvarra néző ablakra, ahogy kilesett a függöny-
résen.

– Lujza, hagyd már a vén bolondot! – szólt rá recsegő hang-
ján Nemcsók úr, nyugalmazott rágcsáló-, és rovarirtó kisiparos. 
Mély foteljében ülve a kéken vibráló szoba egyetlen fényforrá-
sát, a televíziót bámulta, s egyre inkább bosszantotta felesége 
kíváncsiskodása. – Hallod, Lujza? Kezdődik!

Nemcsóknét most kivételesen nem érdekelte az éjszakai TV-
Shop ajánlat. Odakinn tombolt a vihar, szinte átláthatatlan füg-
gönyként szakadt az eső. Az udvari lámpák halványsárga fénye 
mégis láthatóvá tette a házmester, Barboncás Döme alakját. Az 
öregúr a macskaköves udvar közepén állt, két karját a felhők 
felé nyújtotta, és csak hagyta, hogy hulljon rá az eső.

– Kornyikál – jelentette Nemcsókné az ablaktól. – Már 
megint azon a különös hangon nyöszörög, nyávog és dörmög.

Nemcsók úr sípoló sóhajt hallatott.
– Ma műanyag kutyacsontokat lehet rendelni! – próbálta a 

tévé elé csábítani feleségét. – Van lila, és mályvaszínben is!
Nemcsókné orra ellapult a hideg ablaküvegen. Barboncás 

Döme kopott kezeslábasa már tökéletesen átázott az esőben, de 
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Gergő sorozat

Gergő és az álomfogók, 
 ill. Fábián Noémi, Magyar Könyvklub,  
 2002, 2004; Könyvmolyképző, 2006.
Gergő és a bűbájketrec, 
 ill. Fábián Noémi, 
 Magyar Könyvklub, 2003.
Gergő és a táltosviadal, 
 ill. Fábián Noémi, 
 Magyar Könyvklub, 2004.
Zsófi és az elnévtelenedett falu, 
 Jonathan Miller Kft. , 2005.
Zsófi és a boszorkánypláza, 
 Jonathan Miller Kft. , 2005.
Gergő és az álomvámpírok I. , 
 ill. Fábián Noémi, Jonathan Miller Kft. ,  
 2005; Könyvmolyképző, 2008.
Gergő és az álomvámpírok II. , 
 ill. Fábián Noémi, Könyvmolyképző, 2008.
Monyákos Tuba a Lidérc Árvák Fészkében,  
 ill. Fábián Noémi, Könyvmolyképző, 2007.
Monyákos Tuba és a csatornalidércek, 
 ill. Fábián Noémi, Könyvmolyképző, 2008.
Zsófi és az ősboszorkány, 
 ill. Fábián Noémi, Könyvmolyképző, 2008.

Jonatán kalandjai sorozat

Az elveszett történet, 
 ill. Falcione Sarolta, 
 Könyvmolyképző, 2006.
Gutenberg lovagrend, 
 ill. Falcione Sarolta, 
 Könyvmolyképző, 2007.
Árnyvadászok, 
 ill. Falcione Sarolta, 
 Könyvmolyképző, 2008.

Rémálom könyvek sorozat

9… 8… 7…, Könyvmolyképző, 2007.
6... 5... 4... , Könyvmolyképző, 2008.
3... 2... 1... , Könyvmolyképző, 2009.

Gyerekasztrológia, 
 Jonathan Miller Kft., 2004.
Kerekalma mesék (CD melléklettel – 
 Alma zenekar), ill. Buda Gábor, 
 Ciceró, 2005.
Rontásűzők, Könyvmolyképző, 2009.
Emberke színe, ill. Agócs Írisz, Csimota, 2009.

Böszörményi Gyula (Miskolc, 1964 – )
BÖ

SZ
Ö

RM
ÉN

YI
 G

YU
LA

Greg und die Traumfänger, ford. 
Draskóczy Piroska, Schenk Verlag, 2007.

IDEGEN NYELVEN MEGJELENT KÖNYVEK

Körtemuzsika díj, 2003.
IBBY-díj, 2003.
József Attila-díj, 2007.

FONTOSABB DÍJAK

K
„Mi, álomfogók, rettenetesen haragszunk a fel-nőttekre, mert tönkreteszik a mesevilágot! Az-zal, hogy állandóan sztereotip történeteket ad-nak a gyerekeknek, megölik a képzelőerőt. Ha elvesszük a gyerekeinktől azt a lehetőséget, hogy meséljenek egymásnak és nekünk, ha «átnézünk rajtuk» minden este, csak ne kelljen könyvet a kezünkbe vennünk, hogy meséljünk nekik, egy-szerűen tönkretesszük őket, a lehető legrosszab-bat cselekedjük saját magunkkal, az emberek vi-lágával is. Tudomásul kell venni, hogy a mesére szükség van!”

Gergő és az álomfogók
(részlet)

az öreg csak folytatta különös énekét. A villámok fel-fellobban-
va világították meg alakját, két varkocsba font, ősz haját, és égre 
nyújtott karjait.

– Fel kellene jelenteni – szólt Nemcsókné haragtól remegő 
hangon.

– Már háromszor feljelentettük – legyintett a fotelban 
Nemcsók úr.

– Jelentsük fel újra! 
– Nézd! Vécédugulás elleni, anti-magnetikus, önjáró csőku-

kac!
Ez a remek találmány végre elcsábította volna Nemcsóknét 

az ablaktól. Ekkor azonban történt valami odakinn. Bár az eső 
elhomályosított mindent, az asszony meg mert volna esküdni 
rá, hogy Barboncás Döme lassan felemelkedik a macskakövek-
ről. A házmestert újabb villám burkolta ragyogásba, s lábai va-
lóban nem érintették a talajt: a levegőbe emelkedett, és átleb-
bent a szőnyegporoló fölött.

– Kázmér, gyere, ezt látnod kell! – nyekeregte döbbenettől 
elcsukló hangon Nemcsókné. – Ha éneklésért nem is jelenthet-
jük fel, azért biztosan becsukják, mert ide-oda röpköd az ud-
varon.

Nemcsók úr nem igazán hitte, amit a felesége állít. Ettől füg-
getlenül engedett az erőszaknak. Nyögve kitápászkodott a fotel-
ból, szomorú pillantást vetve a képernyőn épp feltűnő elektro-
mágneses fülpiszkálóra.

– Lássuk azt a csodát! – morogta. Csakhogy most éppen 
nem villámlott, így csupán annyit láthatott, hogy valami árnyék 
vetül a szőnyegporolóra.

– Mindjárt beér a lámpa fénykörébe! – izgult toporogva 
Nemcsókné. – Akkor jól láthatod.

Sajnos ezt a pillanatot egyikük sem várhatta meg. Az udvar-
ról fémes csattogás hallatszott, mintha paták vernék a köveket. 
Majd közvetlenül az ablaküveg túloldalán valóban felbukkant 
egy hófehér ló szép, hatalmas feje, és fülsiketítően rányerített a 
leselkedőkre. Nemcsók úr és felesége rémületükben mindket-
ten hanyatt vágódtak, esés közben letépve a csipkefüggönyt.

– Lovat tart az udvaron! – rikácsolta Nemcsókné.
– Hívom a rendőrséget! – bömbölte a földön kapálózva 

Nemcsók úr.
Mielőtt tárcsázták volna az ügyeletet, biztosak akartak len-

ni abban, hogy odakinn valóban egy ló áll. Visszaóvakodtak 
az ablakhoz, azonban az udvaron nem látták sem lovat, sem 
Barboncás Dömét.

Ráadásul a vihar is elvonult.

„A Gergő és az 

álomfogók után azt 

gondoltuk, hogy 

ennél már nem 

lehet jobb. 

A Gergőnél csak 

Gergő lehet jobb.”

http://www.alomfogo.hu
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