
Író. Kilenc-tíz éves korától ír verseket, novellákat, humoreszkeket.
Könyvtár-népművelés szakon végzett főiskolát, majd közművelődési ismerete-
ket tanult az egyetemen és népművelő lett. 
Első verse 1964-ben jelent meg. Riportjait húsz éves korától közölte az Élet és 
Irodalom, majd novelláit a Forrás, a Napjaink és más lapok. Az elmúlt huszon-
öt évben megjelent néhány verseskötete, ifjúsági könyve, írt számos hangjáté-
kot, tévéjátékot és filmet is.
1992-től szabadfoglalkozású író.

„Gyerekkori naplójegyzeteim sze-
rint mindig költő, illetve író akar-
tam lenni, de ezt nem mertem ak-
koriban bevallani. 
Hetedik-nyolcadik osztályban min-
denkinek azt mondtam, hogy új-
ságíró leszek. Azt könnyebben el-
fogadták. Ehhez a foglalkozáshoz 
sem vezetett azonban könnyű út. 
Nagy kacskaringók után, huszon-
kilenc évesen kerültem az Új Tü-
kör című kulturális magazin szer-
kesztőségébe, és újságíró voltam 16 
évig... Az álmok majdnem mindig 
megvalósulnak, ha nagyon akarjuk. 
Emlékszem például, hogy tíz éves 
koromban, amikor Pesten nyaral-
tam, elhatároztam, ha nagy leszek, 
a Duna partján fogok élni egy kis 
házban. Több, mint negyven év telt 
el azóta. Ezt az önéletrajzot Nagy-
maroson írom egy kis házban. A 
ház ablaka a Dunára néz...”

KÖNYVEK

Gazdag akarsz lenni te is? (A pénz 
nem a fákon nő!) Bánj a pénzzel oko-
san! , 
 ill. Cakó Ferenc, Presskontakt, 2003.
A mi Kinizsink, 
 ill. Cakó Ferenc, Presskontakt, 2002,  
 2003. (első kiadás: Móra, 1990.) 
Segítség, ember! (Segítség ember! : 
állatok otthon), 
 ill. Cakó Ferenc, Presskontakt, 2002,  
 2003, 2007; Móra, 2009. (első kiadás:  
 Officina Nova, 1989.)
Mit jelent? , 
 ill. Cakó Ferenc, Presskontakt, 2003,  
 2004.
Galambnagymama, 
 ill. Cakó Ferenc, Presskontakt, 2004,  
 2005. (első megjelenés: Presskontakt,  
 1996.)
Nézz rám, Mami! , 
 Presskontakt, 2006.
Gyerünk haza! , 
 ill. Molnár Gyula, Presskontakt,  
 2004, 2006.
Vigyázz! : hogy sose érjen baj! , 
 ill. Cakó Ferenc, Presskontakt, 2007.
Marci öröksége, 
 Presskontakt, 2007.
Gyerekrablás a Palánk utcában, 
 Holnap, 2000, 2002; Presskontakt,  
 2006; Móra, 2008. (első kiadás: 
 Nógrádi G. 1986.)
Marci visszavág, 
 Móra, 2008.
Édes MunyiMunyi! , 
 Presskontakt, 2006, 2008.

Nógrádi Gábor (Nyíregyháza, 1947 – )
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Segítség, ember! : állatok otthon, 
előadja: Pogány Judit, Kossuth – 
Mojzer, 2007.

HANGOSKÖNYV

„Az olvasás ugyanis gyógyszer – megnyugtatja a lel-
ket, ha az beteg, vagy háborog. Az olvasás csokoládé, 
mert jó érzéseket kelt. Az olvasás tudás, mert olyan is-
mereteket hordoz, ami az önismerethez, a sikerhez, és 
az életben maradáshoz kell.”

„A gyerekeket abban kell 
támogatni, amiben tehetségesek, 
és akkor boldogok lesznek.”

Pete Pite, 
 ill. Cakó Ferenc, Presskontakt, 2000,  
 2001, 2002, 2005, 2006, 2008; Móra,  
 2009.
Az anyu én vagyok! , 
 ill. Cakó Ferenc, Presskontakt, 2002,  
 2004, 2005, 2008; Móra, 2009.
Hecseki és a kedves betörők,   
 Presskontakt, 2006; Móra, 2008.  
 (első kiadás: Hecseki és a gyermek- 
 rablók, ill. Mészáros András, Móra,  
 1983.)
A bátyám zseni, 
 Presskontakt, 2006; Móra, 2009.
Az öcsém zseni, 
 Móra, 2009.
Hogyan neveljünk? , 
 ill. Cakó Ferenc, Móra, 2008, 2009.  
 (első kiadás: Press-contact, 1995.)

„Villáim pedig a kanalak 
mellett találhatók.”

IBBY-díj, 2000.
IBBY Honour List, 2002.
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Hogyan neveljük szüleinket?
Sajnos a szülők nevelése nem olyan egyszerű, mint a kutyá-

ké, a macskáké, vagy a csótányoké. Tizenöt-húsz évig is eltarthat, 
amíg őseinkkel megértetjük, hogy nem ők nevelnek minket, ha-
nem mi őket. 

Egy fókát például egy év alatt meg lehet tanítani arra, hogy 
labdát táncoltasson az orrán. Egy anya azonban évekig tartó kö-
nyörgéssel sem idomítható arra, hogy a főzelékek helyett mindig 
rántott húst készítsen újburgonyával. 

Az apa nevű élőlénnyel sem könnyebb a helyzet. Rossz szoká-
sairól, miszerint naponta képes megkérdezni, hogy: na, mi volt 
az iskolában? – a legrosszabb érdemjegyek és intők folyamatos 
szállításával sem lehet leszoktatni. 

Számtalan apró cselt és tudományosan kipróbált fogást sorol-
hatnánk fel, amelyek többé-kevésbé sikert hozhatnak a szülők 
nevelésében. (Erről majd egy külön könyvet írok egyszer.) Most 
a sikeres módszerek közül csak egyet említek, amellyel általában 
azonnali és biztos hatást válthatunk ki. Ez pedig az úgynevezett 
„szeretlek-technika”. 

Nézzünk néhány példát: 
1. Szülőanyánk óriási patáliát csap, mert nem mosogattunk el, 

bár megígértük. Ilyenkor nedvedző szemekkel a szemébe nézünk 
és tekintetünk sugarából az olvasható ki, hogy Szeretlek Anyu! A 
hatás holtbiztos. Megnevelt anyánk némán levegő után kapkod 
és elmosogat helyettünk. 

2. Apánk dühösen rángatja lefelé a nadrágszíját, mert osz-
tályfőnöki intőt kaptunk. Persze nem mi voltunk a hibásak. Az a 
hülye Csaba ütött vissza, de ezt úgysem magyarázhatnánk el az 
ősünknek. Sokkal jobb, ha mélyen a szemébe nézünk, és pillantá-
sunk azt mondja: Mielőtt agyonversz, tudnod kell, hogy szerette-
lek. Nevelési alanyunk szája ilyenkor tátva marad, zavartan bab-
rál a szíjjal, mintha csak vetkőzni kezdett volna, és egy órán belül 
felemeli a zsebpénzünket. 

A szülők nevelése nagy figyelmet és sok munkát igényel, de 
megéri a befektetett energiát. A gondosan nevelt szülő keveseb-
bet kiabál, sokat mosolyog, tovább él, és csak ritkán harap.

Pillangó 
Azt a személyt kellene egyszer lepkehálóval végigkergetni a 

szép, tavaszi réten, aki a gombostűt feltalálta! Majd megtudná, 
milyen érzés az, amikor ártatlanul repkedünk a napsugárban, és 
hirtelen lecsap mellettünk egy lepkegyűjtő gyilkos. Cikázna ő is 
észvesztve, mint aki szilvára tejet iszik. Gombostű! Csak szúrnák 
az ő popsijába! Megtudná, mi a pillangók istene!

Még szerencse, hogy a gyerekek többsége olyan lusta, mint 
egy orángután ebéd után, hála a heti két testnevelésórának, ami 
éppen arra elég, hogy az ember megtanuljon levetkőzni meg 
felöltözni. És milyen ügyetlenek! Hozzájuk képest R2D2 (Artu 
Detu) egy olimpiai bajnok lólengésben. Elrepülök jobbra, ő bal-
ra ugrik, elrepülök balra, ő jobbra bukdácsol.

De csak egyszer érteném meg, minek ugrabugrál utánam ez a 
szárnytalan féreg, akit ,,Pityukaédesemneszaladgáljmertelesel”-
nek hív egy nőnemű hajzuhatag. Persze, tudom én! Lepkegyűjte-
ményt akar készíteni. Szépen felszúrogatni húsz-harminc pillan-
gót egymás mellé! A kis Frankensteinike, az az édes!

De miért?! Hogy néhány hét múlva a poros gyűjteményt bedobja 
a sarokba? Vajon nem vagyunk mi sokkal szebbek az erdőben vagy 
a réten? Hiszen már így is alig repkedünk egynéhányan a környe-
zetszennyeződéstől elpusztult növények meg a lepkegyűjtők miatt!

Ha már mindenképpen a mi nemzetségünkkel akar foglalkoz-
ni egy kíváncsi gyerek, akkor vigyen haza egy szép hernyót! Mit 
mondtok? Hogy a hernyó undorító? Leröhögöm a hímport a szár-
nyamról! A gyerekek talán olyan gyönyörűek összecsomagolva a 
mamájuk hasában azzal a bamba gülüszemükkel, meg a két rózsa-
szín lepenttyel a fejük két oldalán? Na, ne csináljunk itt szépség-
versenyt, picinyeim, mert véletlenül egy almakukacé lesz a korona!

Tehát, ismétlem, ha valaki hazavisz egy szép hernyót azzal a 
növénnyel együtt, amelyiken találta, tegye bele mindezt egy kis 
befőttesüvegbe. Ha néha a növényt meglocsolja és cserélgeti, 
hogy mindig friss kaja legyen, akkor a hernyó hamarosan bebá-
bozódik, s rövidesen megfigyelhető a csoda. Némi kínlódással, 
de végül is gyönyörűen ki fogok kelni a bábból. S ha az állatvédő 
kísérletező ezután kinyitja az ablakot, akkor az ő pillangója száll 
majd virágról virágra, hálásan és boldogan.

Nem sokkal szebb ez, mint egy lepkehálóval meg egy gom-
bostűvel rohangálni fel-alá a tavaszi réten?

Hogyan neveljünk?
(részlet)

Segítség, ember!
(részlet)

„A PetePite komikus helyzetekből igyek-
szik […] kicsiholni azt a kézenfekvő ta-
nulságot, hogy nem ártana, ha egy fel-
nőtt, néha-néha, ismét megtapasztalná 
«belülről» a gyermeklét viszontagságait, 
a szülőkkel pedig mindig hadilábon álló 
kiskamaszok a felnőttek közel sem vonzó 
világát. Az epizódok kedvesek, egyszerű-
ek, mondhatni: kézenfekvőek, alkalmaz-
kodnak a kis olvasók – egyáltalában nem 
lebecsülendő – értelmi szintjéhez és ér-
deklődési köréhez.”

(Bernáth László)
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