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– Csöndesebben! – lépett ki Tóbi a teraszra. – Ugye, 
megmondtam, hogy ordítani fogtok. Ráadásul idegen 
bort vedeltek. Nem lesz ez így jó!

– Ígérjük, hogy az összes díjat itt isszuk el nálad, a 
tiédből – ígérte az esélytelenek nyugalmával Sunya. – Ha 
én nyerek, mindenkit két körre hívok meg.

– Én is! – csatlakozott hozzá a Törpe.
– Hát ajánlom, hogy nyerjetek – húzódott vissza a 

söntéshez Tóbi.
– Ha elárulom a megfejtést, felolvashatok még egyet? 

– reménykedett Balogh Tamás, de meg sem várta a vá-
laszt. – Az én Bözsém réz habüstje a megfejtés, amiben 
a habcsókokat keveri ki, és amit bizony a Gutentág igen 
nagy lelkesedéssel nyalt ki tegnapelőtt is.

Nem fogadta elsöprő lelkesedés a helyes választ, és 
amikor előhúzta a következő verset a papírhalmazból, 
inkább tiltakozásnak, mint helyeslésnek tűnt a morgás.

– Halljuk inkább a Pofapénzét! – legyintett Gutentág. 
– Neki talán nem kell kimagyaráznia magát.

Pofapénz takaros disztichont olvasott fel, mert mon-
danunk sem kell, a sértődött Balogh Tamás nem volt 
hajlandó más versét felolvasni. Szép nyáresti hangulat 
ragyogott át a sorokon, Tanárúr csodálkozva hallgatta.

– Ez igen! – mondta. – Szabályosak a verslábak, igazi 
római hexametert, pentametert hallottunk, helyén voltak 
a cezúrák, csókoltatjuk az Esztert.

– Most káromkodtál? – kérdezte a Rabbi.
– Az enyém is szabályos volt! – éledt újra a dac Balogh 

Tamásban.
– Szabályos, igen – bólintott Tanárúr. – De nem római 

volt a forma, úgy mondanám, hogy ütemhangsúlyos rig-
must hoztál, az is lehet jó, de más műfaj. Hallgassuk meg 
Burmáét is!

Burma egy négysoros jambikus verset hozott, mind-
egyik négylábú sor ötödik szótagja után cezúrával, szé-
pen szólt, mint a mintájául szolgáló középkori himnusz.

– Ez egy ambroziánus vers, és gyönyörű! – örvende-
zett Tanárúr. – De sajnos ez sem igazi latin forma, Szent 
Ambrus püspök ugyan az ókor alkonyán élt, de már nem 
volt az antik kultúra képviselője.

– Legyen ebből elég! – rikkantott a Törpe. – Még a 
végén nem lesz kinek dobolnom. Pofapénz nem nyerhet, 
hiszen nem a maga versét hozta, Burma nem nyerhet, 
mert nem elég latin, a Balogh Tamás, hm, meg hát a Ba-
logh Tamás. Tegyünk igazságot!

– Én is igen szomjas vagyok – helyeselt Gutentág.
– Az az Úrnak tetsző döntés – emelkedett fel a Rabbi 

–, ha egyikük sem kap semmit. Így sem a kevélység, sem 
az irigység bűnébe nem esnek.

– Tévedsz – intette le, persze kellő tisztelettel Tanár-
úr. – Az lesz az igazságos, ha mindhárman kapnak díjat. 
Mondjuk úgy, három hasonló különdíjat, a bátorságu-
kért. Rögtön hozom is, mert valahogy kinn felejtettem a 
díjakat a kisközértben.

– Nem igazság, mind a hárman – dünnyögte 
Gutentág. – Jövőre én is írok valamit.

– Te? – rúgta bokán a Törpe. – Én tudok verset írni, 
csak nem akarok. De te soha nem fogsz megtanulni.

Megérkezett Tanárúr a különdíjakkal (Balogh Tamás 
muskotályost kapott), de nem bontották fel a palackokat. 
Sunya odasétált a pulthoz.

– Én nyertem – mondta Tóbinak. – Mindenkinek vi-
hetsz, amit kér. Egyelőre csak egyet!

A VARJAK ÉS A CSÖRGŐKÍGYÓ

Minden a firkálással kezdődött

Aldus Huxley A varjak és a csörgőkígyó című mesekönyvét Máray Mariann illusztrálta. Állatfigurái nemcsak sze-
rethetőek, de viccesek is. Ez nem apu hangja című mesekönyve pedig idén júniusban Szép Magyar Könyv oklevelet 
kapott. Na, de könnyű annak, aki már háromévesen továbbrajzolta kedvenc mesekönyveit (és hagyták).
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Hogy kezdődött az illusztrátori pályafutása? Ha jól tu-
dom, eredetileg olasz szakra járt az egyetemen.

Két dolog érdekelt kiskoromtól, az olvasás és a rajzo-
lás. Az anyukám eléggé szabadon hagyott engem eb-
ben kísérletezni, ha akartam, egész nap rajzolhattam. 
A gimnázium után viszont egy évig Olaszországban 
voltam, kézenfekvőnek tűnt a bölcsészkar, ahová fel 
is vettek rögtön, amint hazajöttem. Csak aztán két év 
alatt rájöttem, hogy nem igazán nekem való. Közben 
megszülettek a fiaim, és úgy gondoltam, ez az utolsó 
lehetőség, hogy mégis megpróbáljak felvételizni az 
Iparművészeti Egyetemre (akkor így hívták a MO-
MÉ- t). Másodszorra sikerült.

Hogy csöppent a mesék világába?

Mindig is illusztrátor akartam lenni, a szeretett könyvek 
miatt. Elég hamar, már az ovi elején megtanultam olvas-
ni, és nagyon szerettem a könyvekben az illusztrációkat 
is nézegetni, és mostani szememmel nézve elég megdöb-
bentő módon továbbillusztráltam (telefirkáltam) az álta-
lam kedvelt könyveket. Nem is értem, hogy hagyhatta 
ezt a mamám…

Hogy született az első mesekönyv, a Kismadár és Kóró?

Felkérésre csináltam a képeket, de aztán a kiadó elállt a 
megjelentetéstől. A képek két évig fiókban voltak, amikor 
szerencsémre megismertem Adélt, aki átírta a népmesét, 
és a kész pdf -et elküldtük néhány kiadónak. Az első a 
Scolar volt, és megtetszett nekik, ki is adták.

Várszegi Adéllal további két közös könyvük van, a Jaki-
fészek és a Raptormese. Ilyen jól kiegészítik egymást?

Szerintem jól kiegészítjük egymást, főleg, hogy ez a 
munkakapcsolat közben párhuzamosan barátsággá is 
fejlődött. Számos közös tervünk van, remélem, lesznek 
belőlük könyvek! Nekem nagyon fontos a humor, és sze-
rintem kevés az ilyen vicces szerző, mint Adél.

Az Állatok abc je rendhagyó lapozó, az első önálló 
könyve?

Igen, ez is felkérésre készült: a kiadó szeretett volna egy 
állatos könyvet. Nekem persze nem kellett kétszer mon-
dani, állatokat bármennyit, bármikor! A továbbiakban 
szabad kezet adtak, és ez lett belőle. Erre a könyvre elég-
gé büszke vagyok.

Hogy találtak egymásra Danny Bainnel? Az Ez nem az 
apu hangja című kötet három afrikai történetet mesél 
el, merőben más, mint az eddig ön által illusztrált ál-
latmesék.

A Betűtészta Kiadó kért fel a könyv illusztrálására, így 
ismertem meg Dannyt. Azért más ez a könyv szerintem, 
mert eléggé megkötötte a kezem az afrikai népművészet 
szín- és formavilága, amit bele kellett vinnem az illuszt-
rációkba. Sok kutatómunka is áll mögötte. Továbbá, eb-
ben a könyvben emberek a szereplők, ezért is más. Nagy 
kihívás volt ez nekem, de legalább tudom, hogy tudok 
embereket is rajzolni, ha muszáj. A kötet most, június 
9-én kapott Szép Magyar Könyv oklevelet.

Van olyan, hogy „álomkönyv”? Amit szívesen illuszt-
rálna, csak még nem keresték meg vele?

Persze, egy csomó, például Lázár Ervin dolgai, Poe, 
Andrew Lang Mafláziája, de ilyen volt Huxley-tól a 
Varjak is, és ez még meg is valósult! Szerencsére eddig 
nem kellett olyan könyvet illusztrálnom, amihez nem 
volt kedvem.

Munkáival nemcsak meséskönyvekben, hanem képes-
lapokon, kifestőkben, sőt gyerekbútorokon is talál-
kozhatunk. Hogy bírja az iramot?

Hát, három gyerekem van, etetnem kell őket, így sokat 
kell dolgoznom. Nagyon örülök, hogy még az a szeren-
cse is ért, hogy azzal kereshetek pénzt, amit szeretek 

csinálni. Persze, alapvetően a könyvillusztrációt sze-
retném, de ha ásványvízcímkén van az állatka vagy 
egy gyerekszéken, az is öröm. Mostanában azért kevés 
időm volt bútort festeni, inkább csak barátoknak. Gye-
rekcsoportot is tanítottam ebben az évben illusztrációs 
technikákra.

A legfrissebb mesekönyve, A varjak és a csörgőkígyó 
Aldous Huxley, a Szép új világ írójának egyetlen gye-
rekkönyve. Meséljen róla egy kicsit!

Ez a szöveg régi nagy kedvencem volt, mert az a fajta 
humor jellemzi, amit én igazán kedvelek. Egy varjúpár-
ról szól, akiknek a tojásait rendre ellopja egy kígyó, míg 
végül leleplezik, és jól megleckéztetik. Magyarul per-
sze nem volt kiadva, de ismertem. Álmomban nem gon-
doltam volna, hogy egyszer én fogom illusztrálni. Tö-
rekedtem a színpaletta redukálására, nagyon örültem, 
hogy használhatok feketét (a varjak), és próbáltam az 
illusztrációkba humort csempészni. Szerintem ez egy 
egészen különleges könyv lett, remélem, sokan felfede-
zik maguknak.

Mik a jövőbeli tervek? Van új könyv a láthatáron?

Igen, készül egy böngésző, egy újabb CD– mellékletes 
könyv a Katáng együttes zenéjére, egy papírszínház a 
Csimota Kiadóval és egy újabb könyv, amit Adél írt. Re-
mélem, néhány még idén megjelenik!

SIMONFALVI ANITA
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Az állatok abcje

Kismadár és Kóró


