
„A valóság meseivé tételével, a manók és 
emberek világának harmonikus egymás-
ba építésével olyan mesevilág teremtődik 
a Sünimanó lapjain, amely a mesét jó érte-
lemben « emeli » hétköznapivá, teszi kéz-
hez állóvá, a gyerekek számára hozzáférhe-
tővé. Ehhez a szerzőnek egy olyan letisz-
tult, tárgyilagos, ám mégis kedves nyelvet 
sikerült találnia, hogy olvasása, ízlelgetése 
külön gyönyörűséget jelent.”

(Lovász Andrea)

„A mesét hallgató gyerekek egy megen-
gedő, meleg, barátságos, szabadelvű csa-
ládmodellel és iskolai világgal találkoz-
hatnak. És a modell működik. A mássá-
got a manók képviselik, és velük is szé-
pen együtt lehet élni, sőt. A manók világa 
szembesít minket számos hibánkkal, de 
néhány komoly erényünkkel is. Mészöly 
Ágnes profi munkát végzett.”

(Károlyi Csaba)

Író. Kiskorában kamionsofőr és régész akart lenni, de mivel ilyen szakpárt ak-
koriban egyetlen egyetem sem indított, diplomát szerzett a Pető Intézetben. Ma 
is imád vezetni: autót, fejlesztő csoportot, embertársait az orruknál fogva, öt-
száz köbcis Hondát, nagycsaládos háztartást – bármit. Írni kifejezetten utál, 
megfájdul tőle a háta. Tudja, hogy nincs esélye az entrópia ellen, mégis elmoso-
gat minden főétkezés után. Próbálja észben tartani a következő holdtölte idejét, 
több-kevesebb sikerrel.

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, aki nem tudta eldön-
teni, mit szeret a világon legjobban. Szeretett hintázni és olvasni. Sajnos 
egyszerre hintázni ÉS olvasni nem lehet, így rákapott arra, hogy miköz-
ben fel-le, előre-hátra repül a hintán, történeteket meséljen, csak úgy, ma-
gának. Meg is jegyezte jól, hogy mindenféle történeteket olvasni nagyon jó, 
de ilyeneket kitalálni mégiscsak izgalmasabb. Aztán, ahogy egyre nagyobb 
lett, egyre kevesebbet hintázott (mert egyre szűkebb lett neki a piros hin-
ta a játszótéren), ám egyre többet olvasott (ennek köszönhetően kapta élete 
első, de nem utolsó intőjét: « Tisztelt Szülők! Gyermekük olvasás órán kis-
regényt olvasott! »). 

Aztán nőtt, növekedett a kislány, és mikor nagylány lett, elhatá-
rozta, hogy régész ÉS kamionsofőr lesz. Persze, ilyen szakot egyetlen 
egyetemen sem indítottak, beiratkozott a Pető Intézetbe, ahol néhány 
múlva konduktori diplomát kapott (a konduktor az, aki a mozgássé-
rült gyerekeknek mindenféle mókás feladattal segít ügyesedni-oko-
sodni). Közben egyre kevesebbet álmodozott arról, hogy mint régész, 
megtalálja Attila király sírját.

Aztán egyszer, amikor egyáltalán nem volt már sem kis-, sem 
nagylány, hanem «komoly felnőtt» és egy csomó gyerek anyukája, 
de még mindig nem tudta, mit is szeret a legeslegjobban a világon, eszébe 
jutott, milyen jó is volt régen a hintában ülve történeteket kitalálni. Mivel 
azonban a kis piros hintába már egyáltalán nem fért bele, kénytelen volt az 
íróasztalhoz ülni, és ott mesélni, csak úgy, magának. Aztán, ha már ott ült 
az asztalnál, le is írta a mindenféle történeteket.

Az egykori kislány még mostanában is legalább hat különböző dolgot 
csinál egyszerre, de legalább tudja, hogy a világon a legjobb dolog: írni.”

KRITIKA

KÖNYVEK

Sünimanó, ill. Rutkai Bori, Noran, 2006.
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„Légy barátom, kicsiny lélek,Hadd járjak egy ösvényt véled!”

Néptelen volt a Gyöngyvirág utca. Néha egy autó, egy vál-
lai közé húzott fejjel siető gyalogos. Egy andalgó szerelmes-
pár. Aztán csend és mozdulatlanság. A virrasztás kezdett 
unalmassá válni, pedig alig múlt még tizenegy óra.

Egyszer csak Süni meg Cseni, mint akiket bolha csípett, 
felugrott.

Ott van!
Ki? Hol? – tápászkodott fel a fiú is.
– Ott! A Sürgölődős Nénikék kapujánál matat valamit! – 

mutatta Süni.
– Nem pont olyan, mint a képeken, de tutira az! – lelke-

sedett Csenge. – Piros síoverál meg sapka, fekete csizma, há-
tizsák.

– Akkor az egy betörő! – vihogott Gergő. – Egyébként egy 
lélek sincs az utcán. Nem ettetek túl sok virslit?

Hiába bizonygatta a két lány, hogy ott van a piros ruhás 
valaki, meg hogy közeledik az ő kapujukhoz, Gergő, akár-
hogy meresztette a szemét, nem látott senkit. Már majdnem 
veszekedni kezdett a lányokkal, hogy át akarják verni, mikor 
Miska pizsamásan, meztélláb lerohant a lépcsőn. Észre se vet-
te a nagyokat, szaladt eszeveszetten, ki a kertbe, ki a kapuhoz, 
s közben lelkendezve kiabált:

– Mikulás! Mikulás!
Gergő kezdte azt hinni, hogy ő maga evett túl sok virslit – 

ez mellesleg igaz is volt –, és azért nem látja azt, amit a töb-
biek. A lányok szerint ugyanis a piros ruhás álbetörő valamit 
mondott Misinek, és az ablakra mutatott; de Gergő csak azt 
látta, hogy öccse lelkesen bólogat és elindul befelé.

Misi visszaszaladt a nappaliba, és széles mosollyal, mint-
ha csak azt mondta volna, hogy nyáron süt a nap, közölte a 
nagyokkal:

– Mindjárt idejön beszélgetni! Na, nem nyitjátok ki az ab-
lakot?

Míg Csenge lehajigálta az ablakpárkányról az öt pár csiz-
mát és szélesre tárta az ablakot, Gergő agya veszettül zakatolt. 
Ha csak a lányok mondanák, hogy látnak valakit, egy percig 
se kételkedne benne, hogy át akarják vágni. De Miska kiroha-
nása! Egy ötéves nem tud így színlelni!

Nézte Sünit meg a testvéreit, akik lelkendezve beszélget-
tek valakivel, akit ő nem látott és nem hallott. Érezte, hogy ez 
nem színlelés, ez nem neki szól, hiszen a többiek egyáltalán 
nem figyeltek rá. Azt se vették volna észre, ha szó nélkül fa-
képnél hagyja őket.

Már indult volna, mint egy kivert kutya, felfelé, mikor 
mindenki felé fordult.

– Azt mondja, hogy azért nem látod, mert nem hiszel ben-
ne! – kiáltott utána Cseni.

– Na, próbálj meg hinni, gyerünk! – bíztatta Süni.
Gergő szorosan becsukta a szemét, és teljes erejével meg-

próbált hinni a Mikulásban. Csakhogy hinni valamiben – ez 
nem is olyan egyszerű dolog. Bármennyire nem akarta, foly-

Sünimanó
(részlet)

ton eszébe jutottak a bevásárlóközpontok csokifigurákkal 
megrakott polcai, meg az üzletekben csapatostul lófráló Tél-
apók, és egy komisz kis hang egyre azt hajtogatta: becsapás 
az egész!

A többiek látták, mennyire szenved Gergő.
– Nem tudnál segíteni neki egy kicsit? – kérdezte Miska 

a Mikulást.
Az tétován csóválta a fejét.
– Sajnos a szabály az szabály. Csak azok láthatnak, akik 

hisznek, és csak tizenkét éves kor alatt! De talán… egy kis 
Csillagfénypor segítene!

A Mikulás kinyitotta a hátizsákját – Misi, Süni meg Cse-
ni majd kiesett az ablakon, csak hogy belelásson. A zsákban 
semmi más nem volt, csak homok, szürke, finom homok. De 
ahogy a Mikulás belemarkolt, halványan sziporkázni kezdett.

– A Betlehemi csillag fényéből készítjük – magyaráz-
ta a gyerekeknek. – Mi, igazi Mikulások nem cukrot-diót-
mogyorót, hanem Csillagfényport viszünk minden házba. 
Segít az embereknek, hogy felkészüljenek az Ünnepre: növeli 
a szeretetet, gyarapítja a türelmet és a vidámságot, feltámaszt-
ja a reményt, megerősíti a hitet.

– Nosza! – nyújtott Csenge felé egy keveset. – Fújd rá a bá-
tyádra!

Cseni tétován nyúlt a csillámló por felé. Anya többször 
mondta, hogy idegentől semmit nem szabad elfogadni.

– Anyukád nem a Csillagfényporra gondolt – olvasott a 
kislány gondolataiban a Mikulás, és Cseni nyitott tenyerébe 
szórt egy icipici port. Csenge nagy levegőt vett, és a még min-
dig csukott szemmel álló fiú felé fújta a csillogó homokot.

Gergő összeszorított szemmel próbált hinni a Mikulás-
ban, de az esze épp egy reklámon járt – „A Télapó Tutiphone 
feltöltőkártyával hív Téged!!!” –, amikor az apró porszemek 
elérték őt. Egy csapásra minden a helyére került a fejében. 
„Hiszen ez mind csak butaság meg üzlet. Ezek kitalációk, 
nem a Mikulás!” – gondolta, és kinyitotta a szemét.

– Király! Aszta! Tényleg! Öcsém! – kapkodott levegő után.
Csenge meg Misi önfeledten ugrált a kanapén, hogy „lát-

ja, lát-ja!” Aztán mind a hárman kikönyököltek a párkányra, 
Süni is leült melléjük, és mindenfélét kérdeztek a Mikulástól.

Megtudták, hogy rengeteg Mikulás, Télapó, Gyed-Maróz, 
Sinterklaas van világszerte, és ezen a decemberi éjszakán 
mindegyik Csillagfényport visz az embereknek. Beszórják a 
kéményeken, szétfújják a kertekben, betuszkolják a kulcslyu-
kakon, és a csillogó homok mindenkinek segít, hogy igazán 
ünnepi hangulatba kerüljön. Csak a tizenkét éven aluli gyere-
kek láthatják őket, de csak azok, akik hisznek a Télapó-mesé-
ben („Micsoda mázli,” – gondolta a tizenegy éves Gergő, „jö-
vőre már esélyem se lett volna!”).

– És mit csinálnak a Télapók nyáron? – tette fel régi kérdé-
sét végre egy igazán illetékesnek a „nagyfiú”.

manó, ill. Rutkai Bori, 
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Ezek Ők Micsoda család!
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