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Tízévesen az embernek nem jut eszébe, hogy

„Súlyos dolog iskolába járni” (osztályfõnöki inte-

lem), és út közben beszélgetni az egész Mand-

ragóra utca 7. minden létezõ és talán mégse-la-

kójáró.

Ida és Tamara kicsit hazudósak, kicsit gyá-

vák, leginkább azonban tanácstalanok. A ház-

ban, ahol két lépcsõház közül mindig az ódon,

a hátsó feljáraton csoszognak, botorkálnak és

rettegnek, véletlenül folyton meglepetések érik

õket. Mert ez a regény errõl szól: ki mitõl és kitõl

fél jobban? És hogy ki mivel leplezi a szorongá-

sát, amit egymásnak mondhatnak el, hogy sze-

retethiányosak, szükségük lenne egy felnõttre. 

Persze, õk nem nyafogós lányok. Szécsi Noé-

mi tizenévesei a magukra hagyottak unalmával

fordulnak szembe, mert rajonganak a ritkán lát-

ható anyjuk és az éppen távol lévõ apjuk iránt.

Normális mai helyzet. A 21. század írója pedig ih-

letért nem a rohadt almába, hanem a tévécsator-

na-szagba szimatol bele. 

Magukra maradt hõsei is innen kölcsönzik ki

a háztömb gyanúsan kiismerhetetlen lakóit – affé-

le halloween-partikról, éjszakai vámpírkoporsók-

ból és az ezekhez hasonlatos híradós inkubáto-

rokból. Így lesz egy földszinti, nyomasztóan üres

lakásban a hozzá rendelt titkos folyosóval és pin-

cével a varázsszennyezettség határérték feletti.

Az emeleteken pedig klasszikus boszorkánytrük-

kök, házitündéri korlátlan munkabírás és kettõs

ügynöknek álcázott állatmese-kutyahõs színezi

tovább a hallucinációkat. 

Álomban születnek a kalandok, vagy a fél-

álomba beszüremkedõ éjfél utáni izgalmak adre-

nalin-túltermelése írja át a valóságot egy nála is

méregkeverõbb posztvalósággá? Valahogy ösz-

szezavarodnak-keverednek a folytonos félreérté-

sek vígjátékában a felületesen ismert szerepek (a

házmesterzsémbesség, a gyermekvédelmisek

nyugdíjas-tanítónénis álcája, vagy az önmaga

alapvetõ problémáival küszködõ, bár alapjában

véve jó tanár) sztereotípiái. Ettõl pedig a még

pislákoló gyermekfantázia félhomályában életre

kelnek a százéves boszorkányságokkal összefo-

nódó újabb lidércmaffiák, tündérrel és farkasem-

berrel spékelve. Ebben az eklektikus „al”világban

az osztálytárs fiúk szokásosan pimasz erõfölénye

a legmegbízhatóbb állandóság (kapocs) a tegna-

pi és holnapi diákok iskolapszichológiai megfi-

gyeléseihez. 

Ez persze így olyan lehangoló, hogy akár ki

se nyissuk a könyvet. 

Csak hát itt Tündi (családsegítõ) néni abból

él, hogy a családok állandóan úton vagy válás

után vannak, és neki a gyermekvédelmi

jószolgálat azt jelenti, hogy a gyerekeket is meg-

védi mindenkitõl, meg a gyerekektõl is megvéd

mindenkit. A gyerekek pedig szagot fognak a tor-

tasütés közben ezt-azt kifecsegõ Tündi életta-

pasztalatát hámozgatva, hogy anyjuk mellett az

új ismerõs, vacsorabeszélgetésre készülõ Valter

munkatárs miatt életbe lép a lidércriasztás, mert

(eddig csak sejtették) a Valterek általában le-

csapnak „például a magányos nõkre”, és kábé

hét évre elvarázsolják õket… 

Innen pedig már nemcsak szerethetõ a lát-

szólagos zûrzavar, de az is megbocsátható, ha

Tündi néni olyan rendet varázsol Ida otthonába,

hogy ettõl a mások lelki tréningjeit vezetõ szét-

szórt szülõje máris jobb anyának érzi magát. Az

pedig nem is vitás, hogy a könnyû rosszullétek (a

fej gyakori fájása, hirtelen lázasodás, uszodasze-

mölcs-hajlam) nemcsak Ida, de a barátnõrõl el-

söprõ lendülettel gondoskodó Tamara számára is

igazolás minden kibúvópróba-helyzetben. A félõs

Ida nem ugrik bele semmi felelõtlenségbe… arra

itt van Tamara. 

Szécsi Noémi szarkazmusa kerül minden ér-

zelgõsséget, ám sosem szenvtelen. Benne bujkál

minden szereplõjének a bõrében, nem akar meg-

érteni mindenáron mindenkit, de érteni akarja

még a visszajáró lelkeket is. A paródia határán

jár, amikor beleránt egyre abszurdabb(nak lát-

szó) történetébe minden belerántható szereplõt.

De mégsem paródia, és nem is abszurd, amikor

fantáziál hol ebben, hol a másik fejben. Humorba

mártott komolysággal játszik azzal, ami az értés

és a félelem határán izgatja az Idák és Tamarák

meg az õ szüleik, szomszédaik be nem vallott fé-

lelmeit. 

Segít gyermeki igényeinkre visszaemlékezni:

„Szeretnék valakinek a védelme alatt állni.” 

Ti beszélgettek iskolába jövet?
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