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En garde – csörte lesz!

Adamik Zsolt mondatcsiszoló papírjairól mesél

Adamik Zsolt: a rémeket lexikonba sorjáztató Bibedombi szörnyhatározó és az Ördögbőr grófja – rettentő kalóz-
mesék krónikása. Arany Vackor-díj nyertes, kiváló szócsörte bajnok, akinek az összes mondata olyan élesre van 
csiszolva, mint nagyapa borotvakése.

Olvass!

A Bibedombi szörnyhatározó tagjai nagyon vegyes tár-
saság, azonban inkább vicces, mint veszélyes figurák. 
Jobb a gyermeki félelmet elbagatellizálni?

Nem hinném, hogy a Hüjetinél létezik veszélyesebb 
kópé, a Japakobluk pedig maga volt nekem kölök-
koromban a rettegés. Azt, hogy 
szimpla vicces pofák lennének, 
még ők is kikérik maguknak. Nem 
az elbagatellizálás a lényeg, vagy 
nem csak az – a „Ha megisme-
red a szörnyedet” mondat inkább 
olyasmire szeretne utalni, hogy 
érdemes rákérdezni a félelem mi-
értjeire. A rákérdezés ugyanis 
beszélgetést, sőt, olykor megér-
tést eredményezhet, azzal pedig 
a szörnyek nemigen tudnak mit 
kezdeni. Maximum hangosabban 
ordítanak, de akkor már a kutya 
sem figyel rájuk. Illetve a kutya talán egy kicsit, de az 
is csak azért, mert jó fej.

Bibedomb lakói saját gyerekkori rémek, vagy ismerős 
gyerekek gyűjtésének köszönhetőek?

A helyzet az, hogy szerintem Alfred Brehm sem vág-
ta egy évvel a tarajos mellcsontúak tanulmányozása 

után, hogy pontosan, de tényleg pontosan honnan 
van az infó – lehet, hogy a szakácsnőjével konzultál-
ta meg a dolgot, aztán írta bele az egészet Az állatok 
világába, mit tudni már. Szóval van köztük ebből is 
meg abból is. Az, hogy végül melyikből lett melyik, 
meg nem mondanám, de azt tudom, hogy a faluban, 

amikor kicsi voltam, a haveromék 
kútjához azért nem mehettünk kö-
zel, mert akkor a haverom nagyma-
mája szerint lerántott volna minket 
a topelec. Igaz is, a topelec nem 
került bele a lexikonba. Majd a 38. 
kiadásban javítjuk a hibát.

A bibedombi szörnycsősz, Talics-
ka bácsi nyugalmazott kalóz is 
egyben. Az ő karakteréből nőtt ki 
Ördögbőr grófja – a rettentő kalóz-
mesék főhőse?

Talicska Árpád sosem lenne annyira meggondolatla-
nul nyikhaj, mint Ördögbőr, úgyhogy nem hinném. 
Persze lehet, hogy távoli kuzinok. Annyi biztos, hogy 
mind a ketten bírják a Beatlestől a Strawberry Fields-t, 
de Ördögbőr inkább Ringo-, Talicska bácsi meg Len-
non-párti. Persze lehet, hogy csak annyi az egész, 
hogy múlhatatlanul rajongok a kalózokért. Csörte meg 
minden. Fo
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Az Ördögbőr grófja – rettentő kalózmesék szereplői is 
olyan kedélyes, szeretni való brigantik, hogy a konco-
lás sem árt az imidzsüknek, és hitelesen adagolják a ta-
nulságokat (is). Ezek mellett miért tartottad fontosnak 
a meséket összekötő gyerek-apuka párbeszédet?

Örülök, hogy ezt mondod, a Ferihajó meg örül, hogy 
megmaradt az imidzse, bár ő ezt valami hatalmas, zöld 
macskafélének képzeli, ami felépítésében egy több is-
meretlenes matekegyen-
letre hajaz. (Pláne azért 
örülök, hogy szerethetőek 
a brigantik, mert a cím az 
első körben „Rettenetes ka-
lózmesék”-ként futott, csak 
aztán szóltak, hogy annyi-
ra nem rossz.) Az apa-fiú 
párbeszéd nyilván nem 
véletlenül lett olyan, ami-
lyen: naná, hogy szeretnék 
majd olyan apuka lenni, 
aki nem elég, hogy ennyire 
baromira megértő, de még a sztorit is előre viszi. Gör-
dülékenyebb lett a párbeszédektől a szöveg. A dolog a 
kiadó ötlete volt, én meg egyelőre a macskán gyakor-
lok. Nagyon jó szándékú és figyelmes felnőtt állat lett. 

A kalózmesék egyes történetei alaposan elgondol-
koztatják még a felnőtteket is. Például Kiskartács ka-
pitány, aki évtizedeken keresztül készül a kalandra. 
Addig-addig tanulja a kalózkodás fortélyait, míg meg-
öregszik, és csendesen elalszik. Mit gondolsz, mennyi-
re veszik a gyerekek az „üzenetet”?

Remélem, veszik, bár az „üzenet” kifejezés valahogy 
viszket nekem – a legkevésbé sem szeretnék metafo-
rákkal meg üzenetekkel bombázni senkit, pláne gye-
reket nem. Kiskartács története így volt kerek – egyéb-
ként nekem is az egyik kedvencem. Ha ebből bárkinek 
leesett valami abból, ami szerintem kerekké és széppé 
tesz egy sztorit, annak nagyon örülök, és innen mesz-
sziről adom érte a pacsit.

A Surfin’Zhiguli együttes énekeseként gondoltál már 
arra, hogy össze kellene hozni egy jó kis gyereklemezt?

A gondolat olyan szuper, hogy már nekünk is megfor-
dult a fejünkben.

Túl nagy a „bélacsönd”, mikor várható az új meséskö-
tet megjelenése?

Igyekszik az ember. Ötletek vannak meg – igazad le-
het – bélacsönd is. Tudod, van az a helyzet, amikor az 
ember minden mondatával a tökéletességre törekszik, 

gyúrja, tölti, nade hogy 
lehetne valami jó, hogy le-
hetne egy fordulat megle-
pő, ha a felé vezető összes 
mondat olyan élesre van 
csiszolva, mint nagyapád 
borotvakése? Mindeneset-
re melózok: komisz mon-
datokat üldöző hawaii in-
ges jegesmedve-detektív 
meg egy rémálommese, 
amik most foglalkoztat-
nak. Utóbbinál remélem, 

egyre közelebb kerül az utolsó mondat, de az első már 
megvan: „Amikor elromlott az éjfél, Papa nagyapó át-
jött, és megjavította”. Creepy lesz.

Simonfalvi Anita


