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VENDÉGÜNK VOLT BALÁZS ÁGNES  
 

2012. május 21-én a Deák 
Fe renc  Megye i  Könyv tá r  
Gyermekkönyvtárának vendége volt 
Balázs Ágnes írónő, számos ifjúsági 
regény szerzője. Két osztály jött a 
találkozóra, na meg persze itt voltak 
Cimbora-klubunk törzstagjai is. Két 
„cimboránk”, Hanna és Sára külön 
kérdésekkel készült a találkozóra, 
úgyhogy ők az írónő számára 
kihelyezett bemutató asztalhoz ültek.  

Megkezdődött az író-olvasó 
találkozó… Egy barna hajú, sportos 
eleganciájú hölgy „perdült” elénk, s 
már bele is vágott a lényeges dolgokba. Táskájából sorra kipakolta az asztalra az általa írt 
könyveket. Feltette a kérdést a hallgatóságnak, hogy ezek közül ki melyiket olvasta. Sok-
sok kéz emelkedett a levegőbe, jelezve, hogy számos művét ismerik a gyerekek.  

A rendezvény első részében kérdéseket tehettek fel a diákok. Ki volt a kedvenc író-
ja gyermekkorában? – hangzott az első kérdés. Az írónő meg is adta a választ: a nyári 
szünidőkben rengeteget olvasott, de leginkább a pöttyös ifjúsági könyveket kedvelte. Per-
sze emellett voltak más, szívhez szóló regények is, például Szabó Magdától az Abigél; az 
Egri csillagok; indián regényt is szívesen böngészett, ezek közül kiemelte Az irokézek fia 
című könyvet. Melyik a kedvence az általa írt könyvek közül? Az írónő nagyon logikus 
választ adott. Két gyermekét említette (egyik lány, másik fiú), mindkettőjüket egyformán 
szereti, nem tud közülük kedvencet kiválasztani. Hát így van ez a könyveivel is: mind-
egyiket szíve csücskének tartja. Mennyi ideig ír egy regényt? – hangzott a következő kér-
dés. Ez is változó, felelte Balázs Ágnes, általában utólag még átír, átfogalmaz bizonyos 
részeket.  

A kérdések után egyenként bemutatta az általa alkotott ifjúsági regényeket. Álljon 
itt a lista, hogy miket is olvashatnak a kíváncsi gyerekek: Feladó: Fekete Szivárvány; Lufi 
és Szamóca; Lufi és a zűrös vakáció; Lufi és a boszorkányfarsang; Lufi és a hajmeresztő 
szerelem; Lufi és a nyolcpecsétes titok; Lufi és a hóba rajzolt szív. Az ifjúsági regények 
mellett felnőtteknek is írt könyvet, amelynek címe: Andersen avagy A mesék meséje. Ba-
lázs Ágnes (ahogy e sorok írója is) imádja az Andersen-meséket, ezért döntött úgy, hogy 
külön kötetet szán a híres dán meseírónak.  

Ezután került terítékre a Lufi és Szamóca című könyve. Az írónő elmondása szerint 
az ő lánya kilenc éves volt, amikor született ez a könyv. Cselekménye jórészt az ő kiska-
masz világáról szól. A kötet főhőse is kilenc éves; mindig zűrös dolgokba keveredik. Pe-
dig jót szeretne ő csinálni, de általában balul ütnek ki a dolgok. Lufi nagyon szeretne egy 
aranyhörcsögöt magának; igen ám, de amikor odaérnek az állatkereskedéshez, az a hír vár 
rá, hogy az utolsó aranyhörcsögöt is elvitték. A bolt előtt viszont ott álldogál tanácstalanul 
egy elkóborolt, szépnek egyáltalán nem nevezhető kutya. Jobb híján úgy dönt Lufi és ba-
rátja, Szamóca, hogy őt viszik haza. A négylábút Tornádónak nevezik el. Fiú barátjára 
jellemző, hogy mindig kihúzza a bajból Lufit. 

A második kötetét is részletesen elemezte az írónő, méghozzá oly módon, hogy 
egy-egy jellegzetes részt fel is olvasott a kötetből. A könyv címe: Lufi és a zűrös vakáció. 
Ebben a részben vándortáborba küldik szülei Lufit, mivel anyukája kisbabát vár. Hát, en-
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nek a vándortábor dolognak nem örül Lufi! A könyvben Lufi fő ellensége osztálytársa, Pál 
Laura, aki kinézetre is sokban különbözik főhősünktől. Lufi ugyanis szeplős, sovány, a 
haja mindig az ég fele állna, rakoncátlan fürtjei vannak, sportos alkatú.  Bezzeg Pál Laura 
kinézete! Egy helyes szőke lány, göndör hajjal; miniszoknyában jár… Laura barátnői a 
Kukucska ikrek, akik mindig mindenen vihognak. A táborban nagyon gonosz dolgokat 
művelnek Lufival. Szerelmes leírás is található a kötetben. Lufi kap egy „szerelmes leve-
let”, hogy este hétkor legyen a zuhanyzó mögött. Főhősünk egyből arra gondol, hogy Pál 
Lauráék akarják megtréfálni. Ennek ellenére elmegy a találkozóra, ahol egy fiú tétova 
lépésekkel odalopódzott a bokrokhoz. „Hát eljöttél” – hebegett-dadogott Somfai Géza, aki 
mellesleg egészen jól néz ki! Elmondta, hogy ősszel hatodikos lesz. Lufi megfigyelte, 
hogy Géza túl sokat pislog. Szamócának egyáltalán nem tetszett a fiú udvarlása. Lufi kita-
lál egy „bosszút” Lauráék ellen. Ír egy levelet, hogy éjfél körül menjenek ki a temetőbe, 
mert egy bizonyos helyen kincset találhatnak, csak ki kell ásni. A templomszolga veszi 
észre őket, aki alaposan ráijeszt a lányokra. Így eshetett meg, hogy Lufi bele is zuhan egy 
verembe. Szamócának, fiú társának feltűnik a neszezés. Megpróbálja megmenteni a lányt. 
Kihúzni nem tudja, mert túl mély a verem, így hát jobb híján beleugrik mellé a gödörbe, 
hogy Lufi ne legyen egyedül. Ebben a kötetben egy titkos alagutat is felfedeznek. 

E Lufi kötet ismertetése után hangzott el Cimbora tagunk, Hanna kérdése: A szere-
lem, a szerelmi szál fűzése saját ötletből származik, az írónő saját élete ihlette a szerelmi 
bonyodalmakat? Balázs Ágnes ekkor visszaemlékezett a gyerekkorára, s kiderült, hogy 
bizony ő is már gyermekkorában szerelmes volt egyik osztálytársába.  

Ezután az írónő elárulta, hogy tervez még egy Lufi kötetet, de az már tényleg az 
utolsó lesz. A címe így hangzik: Lufi és a párizsi randevú.  

A tanulók kérdéseire adott válaszokból kiderült, hogy azzal kell foglalkozni, azt 
kell csinálni, amit legszívesebben csinál az ember. Sok idő kell egy-egy regény megírásá-
hoz, de Balázs Ágnes szerint írás közben repül az idő! Azt is megtudtuk tőle, hogy először 
színésznőként dolgozott, s csak aztán kezdett el írni. Tehát pályát módosított, az írást vá-
lasztotta „foglalkozásának”. Azt is elárulta, hogy a saját lánya volt az első hallgatója a 
Lufi könyveknek; mindig követelte a történet folytatását. 

Az író-olvasó találkozó végig rendhagyó módon zajlott. Hogy miért? Balázs Ágnes 
a rendezvény elején kijelentette, hogy részleteket fog felolvasni a könyveiből, nagyon 
figyeljenek a gyerekek a részletekre! Papírcédulákat osztogattunk körbe, mindenki kezébe, 
meg persze íróeszközt. Az egyes részletek felolvasása után mindig elhangzott egy-egy 
kérdés, amire a helyes választ kellett a tanulóknak megadni. Körülbelül 7-8 kérdésre kel-
lett felelni a diákoknak. A végén összeszedtük a névvel ellátott válaszokat, és sorsolás 
következett. Akinek a nevét kihúzták a gyerekek, és persze jól is válaszolt, ajándékot ka-
pott. Nem is akármilyet! Csokoládét kaptak az ügyesek és a „szerencsések”, amelynek az 
édesszájú gyerkőcök nagyon örültek.  

Hát, így zajlott le ez a bizonyos író-olvasó találkozó… A rendezvény végén az író-
nő megköszönte az aktív részvételt, a figyelmet. Azzal a gondolattal búcsúzott a hallgatói-
tól, hogy hamarosan itt a nyári szünet, ezt tartalmasan töltsék, játsszanak sokat, és persze 
olvassanak is! 
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