
Színházi rendező, író. A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem irodalom-
művészettudomány szakán szerzett diplomát, majd a Színház- és Filmművészeti 
Főiskola hallgatója volt. 1995-ben kapott színházi rendezői oklevelet. Szabad-
foglalkozású rendezőként dolgozik.
1984-től versei és irodalmi kritikái jelentek meg a Forrás, az Alföld és a Jelenkor 
című folyóiratokban.

„Adva volt egy direktor, aki ké-
nyeztet és vakon bízik bennem, egy 
célközönség, aki ott rohangál körü-
löttem egész nap a konyhában, egy 
tíz oktávos színésznő-hangszer, 
akinek a hangjaira nagyon inspirá-
ló dolog komponálni, és egy izgal-
mas, kockázatos gyerekszínházi öt-
let: a sötét. Ennél jobb konstelláci-
ót nehéz lenne elképzelni, így hát a 
megírást is elvállaltam. […]

Van egy külső mese, a Sötétben 
Látó Tündér meséje, meg egy belső, 
ami a Világszép Nádszálkisasszony 
című népmese motívumaira épül. 
Ez a két történetszál tekeredik egy-
másra, mégpedig egyáltalán nem 
véletlenszerűen, hiszen mindkettő-
nek központi témája a sötétség. Na-
gyon igyekeztem, hogy ez ne tegye 
túlságosan bonyolulttá a szöveget, 
és hogy a gyerekek elegendő segít-
séget kapjanak a benne való tájéko-
zódáshoz. Íróként és színházrende-
zőként is folytonos teszteknek ve-
tettem alá az anyagot, otthon fel-
olvasásokat tartottam Julinak és 
Bálintnak, miközben fel-le kapcsol-
gattam a csillárt, és aggodalmas-
kodva a véleményüket kértem.”

KÖNYVEK FONTOSABB DÍJAK

A Sötétben Látó Tündér, 
 ill. Takács Mari, Pagony, 2009.

Jászai Mari-díj, 2004.
IBBY-díj, 2009.

Bagossy László (Dombóvár, 1967 – )
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„Nekem a magány drága kincs, rit-kán jutok hozzá, imádott gyerme-keim egész nap a fejemen ugrál-nak, és ordítoznak a fülembe.”

„A végeredményt tekintve tök 
mindegy, hogy vannak-e idegeim, 
és hogy utálok-e valakit, és hogy mit 

próbálok meg elhitetni magamról.”

KRITIKA

„Boldog vagyok, hogy első mesélője le-
hettem ennek a csodálatos szövegnek, és 
örülök, hogy most mesekönyv formájá-
ban is eljuthat minden anyukához, apu-
kához, nagymamához és nagypapához, 
akiknek szívből kívánom, hogy segítsé-
gével találják meg az otthoni, meghitt 
mesemondás varázslatos hangulatát.”

(Pogány Judit)

„Ez a mesekönyv nem annyira egyé-
ni, csendes olvasásra szánt, mint arra, 
hogy otthon is megszólaltassuk, a sa-
ját hangunkon, a saját gyerekünknek, 
hogy saját magunkat is megnézegethes-
sük kicsit benne.”

(Győri Hanna)

„A legkisebb tündér és a legkisebb ki-
rályfi története – az egyik Pirinyó 
Minyóból Sötétben Látó Tündérré, a 
másik legkisebb királyfiból királylány-
mentő vőlegénnyé lett – példát mutat, 
hitet ad és vigasztalást nyújt minden leg-
kisebbnek. A Sötétben Látó Tündér pe-
dig fölfedezett képességével nem arra 
vár, hogy legyőzzék, mint a mindent lá-
tót, hanem mindent-látásával segít le-
győzni mások félelmét. Hiszen biztatja 
azokat, akik félnek az éjszakától, azokat, 
akik félnek a semmit-se-tudástól, és azo-
kat, akik félnek a meghalástól. 
Képzelettel, szeretettel és bátorsággal. 
Ahogyan Bagossy László is mesebeszél.”

(Tamás Zsuzsa)

A Sötétben Látó Tündért 2005 óta játsz-
szák az Örkény István Színházban Pogány 
Judit főszereplésével. A 2005/2006-os évad-
ban elnyerte a színikritikusoktól a legjobb 
gyerekelőadásnak járó díjat, 2006-ban a 
Gyermek- és Ifjúsági Színházak Biennálé-
jának fődíját.

A Sötétben Látó Tündér
(részlet)

Egyszer volt, hol nem volt,
valamikor réges-régen,
mikor még a patak is visszafelé futott,
Hetedhét Országon is túl,
még az Óperenciás-tengeren is túl,
de még az Üveghegyeken is túl,
ott ahol a világnak 
már majdnem vége van, 
volt egy tündér.  
De nem is csak volt ám, 
hanem még van is,  
hiszen itt ül ezen a széken. 
Éppen tegnapelőtt múltam el 
háromezer éves.
És bizony réges-régen elmúltak már 
azok a bánatos napok is, amikor
tündértestvéreim
még úgy csúfoltak engem,  
hogy a „Pirinyó Minyó”,  
és bizony réges-régen elmúlt már
az a szép sötét éjszaka is,  
amikor tündéranyám egy mesét mondott,  
és tündérnevet adott nekem, 
és az lettem, aki ma is vagyok:   
a Sötétben Látó Tündér. 

Most elmondom,
hogyan születnek a tündérek.  
A tündérek úgy születnek,  
hogy minden hetvenhetedik esztendőben,  
tavaszi reggelen,  

mikor az erdők alján illatozik a medvehagyma,  
a szerelmes tündérfiúk
meg a szerelmes tündérlányok  
kirepülnek a tisztásokra,  
átkarolják egymást,  
és elkezdenek szépen csókolózni.  
Ilyenkor aztán minden
hetvenhetedik esztendőben  
csillogó szappanbuborékok hullanak az égből,  
ezekben a szappanbuborékokban
érkeznek meg a világra  
a tündérgyerekek.  
Hogy ki a csuda eregeti őket,  
a Jóisten-e vagy valaki más,  
azt senki se tudja.  
Én is már csak arra emlékszem,  
hogy javában szállingózok lefelé az égből,  
és a többi testvéreimmel együtt  
próbálok megkapaszkodni  
szépséges tündéranyám hajában  
vagy szépséges tündérapám fülében.  
Mert amelyik tündérgyerek
megkapaszkodni nem tud,  
az bizony a földre hullik,  
éhes rókák fellefetyelik,  
csípős hangyák össze-vissza másszák,  
butácska őzikék halálra tapossák  
és vége az életének.

De hát a Baj is csak arra várt, szegény,  
hogy megszülethessen végre.  
És az én szépséges tündérapámnak 
olyan szúrós volt aznap reggel a bajusza,  
és úgy megcsiklandozta vele  
a szépséges tündéranyám orrát,  
hogy a nagy-nagy csókolózásnak  
egy nagy-nagy tüsszentés lett a vége,  
a nagy-nagy tüsszentésnek  
nagy-nagy földre potyogás,  
a nagy-nagy földre potyogásnak pedig  
szomorú sírás-rívás,  
mert amikor kosárba szedegettek  
minket, a maradékot,
és megszámoltak, és összeadtak és kivontak,  
sírva-ríva látták, hogy csak 
háromszázan maradtunk testvérek. 
De a szép napocska másnap is felkelt, 
és tündéranyánk nem búslakodott sokáig, 
hanem ugyanolyan hamar megvigasztalódott,
amilyen hamar minket is 
meg tudott vigasztalni, 
ha valamelyikünket bánat érte. 
Ápolt és táplált és tanítgatott minket, 
és ugyanúgy örült a kevéske háromszáznak, 
mint más tündér a tízezer gyermekének.

http://bagossy.szinhaz.org
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A Sötétben Látó 
Tündér a Griff  
Bábszínházban

Pogány Judit 
az Örkény 
Színházban.
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