
„Janikovszky Éva okosan vigasztal 
és derűsen, bölcsen segít élni.”

(Komáromi Gabriella)

„Ha derülni, szomorkodni aka-
rok, s el akarom hinni, hogy a vi-
lág nincs helyrehozhatatlanul el-
rontva, Janikovszky Éva könyveit 
olvasom.”

(Bodor Pál)

Író, költő, szerkesztő. Filozófia, néprajz, pszichológia, politikai gazdaságtan, ma-
gyar és német szakon folytatta tanulmányait. Írt filmforgatókönyvet, dolgozott 
hetilapoknak, folyóiratoknak, gyakran szerepelt a televízióban, rádióban. Több 
könyvéből készült rajzfilm, több gyerekeknek szóló tévéjátékát sugározták. Volt 
az Ifjúsági (később Móra) Könyvkiadó lektora, majd főszerkesztője, később igaz-
gatósági tagja.
1978-tól, megalakulásától 1995-ig elnöke volt az IBBY magyar bizottságának. El-
nökségi tagja volt az UNICEF Magyar Bizottságának, elnöke az Írószövetség Gyer-
mekirodalmi szakosztályának.
33 könyve 35 nyelven jelent meg. Műveivel összekapcsolódtak Réber László il-
lusztrációi.

„Arra, hogy írásba foglaljam 
gondolataimat, érzelmeimet, tény-
leg már korán igényem volt: tizen-
egy éves koromtól vezettem nap-
lót. Nem győzők rábeszélni min-
den gyereket ugyanerre, mert 
olyan hálás vagyok az akkori saját 
magamnak, hogy azt a töméntelen 
füzetet teleírtam. Abból nem vet-
tem át semmit a későbbi könyve-
imbe, de egy valamit ezeknek a fü-
zeteknek köszönhetek: nem felej-
tettem el, milyen gyereknek lenni. 
Nagyon sokat segített nekem az, 
hogy tudtam, gyereknek lenni bi-
zony kemény megpróbáltatás.”

A rádió mondta, hogy takarékoskodni kell a vízzel, és én mindjárt szót is fogad-
tam, de anyukám szerint nem a fürdésre gondoltak, hanem az ebéd előtti vízivásra.

Most nemcsak anyukám beszélt nekem hiába, hanem én is hiába beszéltem anyu-
kámnak, ezért aztán szerdán nem folyt nálunk a víz sem a kádba, sem a pohárba.

Anyukám este mondta, hogy igazán hozhatnék neki vizet a földszintről, mert itt 
áll a sok mosatlan edénnyel, de apukám meg azt mondta, hogy inkább üljön le, mert 
kezdődik a film, és a mosatlan edény nem szalad el.

Apukámnak most is igaza lett, mert mire befejeződött a film, az edény tényleg ott 
volt, csak úszott a mosogatóban a víz tetején.

Mondta is anyukámnak, hogy ugye kár lett volna ide még vizet hozni, és hiába, 
nem kell elsietni soha semmit.

Ezért aztán én se siettem megmondani, hogy én felejtettem nyitva a konyhában 
a csapot, csak akkor szóltam, amikor a Borin láttam, hogy árulkodni akar. Így én se 
kaptam ki, mert őszinte voltam, és a Bori se, mert nem árulkodott.

Ezen a héten nem kaptam zsebpénzt, mert a tanító néni azt mondta a szülői érte-
kezleten, hogy mostanában nagyon eleven vagyok a tavaszi fáradtságtól.

Pedig az eleven gyerek is szeretne anyák napjára virágot venni az anyukájának. 
Szaladtam a Borihoz, akinek mindig van pénze, de Bori azt mondta, hogy tanuljak 
meg inkább egy verset, az is van olyan szép, mint a virág.

Szaladtam apukámhoz, hogy adjon nekem előleget, majd jövő héten jó leszek érte, 
de apukám azt mondta, hogy legyek jó ingyen, mert anyukámnak az a legnagyobb 
öröm.

Szaladtam az Attilához, aki mindig fizetést kap, ha ötöst visz haza, és megtanultam 
vele a számtant, mert azt gondoltam, hogy majd ad nekem kölcsön.

De sajnos nem ő felelt ötösre, hanem én, teljesen ingyen.
Ettől olyan szomorú lettem, hogy egy dicsérőt is beírt a tanító néni magatartásból.
Akkor még nem tudtam, hogy a Bori nekem is vesz gyöngyvirágot, apukám meg 

sok szép orgonát. Így én is adhattam virágot anyukámnak, mert az úgysem lett vol-
na elég ajándék, hogy nem másztam fel Istvánkával a kerítésre, és nem törtem el a ka-
romat, mint ő.

A Bori azzal jött haza az iskolából, hogy náluk az osztályban már mindenki libe-
gett a Libegőn, csak ő nem, és ezért most elmegy, és libeg egyet.

De anyukám nem engedte el a Borit egyedül, hanem megvártuk a hétvégét, ami-
kor együtt libeghet az egész család.

A Libegő alsó állomásánál olyan hosszú sor volt, hogy anyukám nem akarta kivár-
ni, ha soha életében nem libeg, akkor se. Szerencsére egy bácsi tudta, hogy az újság-
ban az állt, hogy a felső állomásra kell menni, mert ott kevesen vannak.

Ezért szépen felsétáltunk a János-hegyre, ahol én még sosem voltam, és útközben 
megnéztük a fákat meg a virágokat meg a madarakat, és apukám elmesélte, hogy ő 
gyerekkorában mindig gyalog ment föl 
a János-hegyre, mert akkor még nem 
volt Libegő, mint most.

Én nagyon örülök, hogy most már 
van Libegő, nem úgy, mint régen, ami-
kor nem volt, mert ha most sincs, akkor 
sohase mászunk fel gyalog a János-hegy-
re, hogy felszállhassunk lefelé a Libegőre.

Egyébként libegni is jó volt, és apu-
kámnak igaz lett, mert előre megmond-
ta, hogy le fogom ejteni a Bori táskará-
dióját.
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FONTOSABB DÍJAK

Már megint 
(részlet)

„Énszerintem az élet egész tűr-

hető és nem kell vele az embert 

folyton ijesztgetni, én egész jól 

érzem magam az életben, ha 

nem is látszik rajtam.”

„Apukám sokszor 

mondja nekem, hogy 

vigyázz, mert kihozol a 

sodromból. De mindig 

későn szól, mert olyan-

kor már kint van.”
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