
Író, költő, drámaíró. A Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán, magyar nyelv és irodalom szakon végzett. Volt segédrendező, segéd-
ügyelő, segédszínész, munkanélküli, egyetemista, újságíró, kritikus, televízió-
ban szerkesztő riporter, rádióban szintén riporter... 
1993 óta publikál rendszeresen irodalmi lapokban. Első kötete1995-ben jelent meg. 
Kritikákat, tanulmányokat is ír kortárs irodalomról, színházról, képzőművészetről.

„Úgy alakult, hogy koráb-
ban is írtam néha egy-egy mesét 
ajándék gyanánt, kislánynak, 
nagylánynak, vagy csak úgy a 
magam kedvére. […] Fontos 
irodalmi műfajnak érzem. Nem 
feltétlenül csak gyerekek olvas-
nak mesét. Több felnőttet is-

merek, még férfiakat is, akik inkább mesekönyvhöz nyúlnak, mint krimihez. 
Anno írtam pár mesedarabot, egyet mutattak be, s nagy sikerrel fut azóta is,  
– Mátyás király szárnyai, a MárkusZínház előadásában, díjakat is kaptak érte. 
Valaki látta ezt a mesedarabot, s megkérdezte, hogy ha mondana kilenc dol-
got, aminek szerepelnie kell a mesében, megírnám-e hasonló szinten, mint 
amilyent látott tőlem. Kilenc dél-dunántúli várat mondott, a többit rám bízta. 
[…] Számomra ez merőben új világ volt, sokat kellett utánaolvasnom, kutat-
nom, egy negyed történelem szakot végeztem el autodidakta módon, mire ne-
kifogtam az írásnak. Természetesen sorra meglátogattam a várakat, megnéz-
tem, milyenek, mit kínálnak ma, és próbáltam elképzelni, egy gyerek számára 
milyen titkokat rejthetnek. Amikor egy kisfiú és egy kislány lenyomja egy ha-
talmas várkapu kilincsét, és ezáltal belép a múltba. […]

A másik mesekönyvet pedig egy be nem mutatott mesedarabomból írtam, 
mert fájt, hogy semmibe vették a brekijeimet. Barátaim gyerekei nagyon sze-
rették a történetet, sőt van néhány felnőtt is, aki kifejezetten követelte, hogy ír-
jam át prózába, mesekönyvvé. […] 

Nem gondolom azt, hogy kesztyűs kézzel bánnék a gyerekekkel. És épp ezt 
imádják. Azért mert kisebbek, még nem hülyék! Sőt, nem feltétlenül igénylik 
a didaktikus meséket. Nálam jókat lehet undorodni, meg nevetni, bolondoz-
ni. Saját gyerekem nincs, így barátaim gyerekei tanítottak meg erre-arra. Alap-
élményem egy 4 éves kis szöszke meséje egy lóról, amely kb. másfél órán keresz-
tül tartott (addig bírtam), és egyáltalán nem a fejlesztésről, s a szórakoztatásról 
szólt. Tétje volt. Úgy beszélt a lóról a kislány, hogy közben a saját világát tárta 
elém. Én is ugyanezt tettem, a gyerekek világának problematikus részét emeltem 
a középpontba. Semmi korlátot nem érzek a gyerekközönségben, sőt!”

Szent György napján, úgy gondoltam a lovagi torna alatt 
meg tudom szöktetni Gazsit a várbörtönből. Mindent kitalál-
tam előre. Pipó úr behívatott minket, fegyverhordozókat kora 
hajnalban, mert a lovagi torna előtt fel kellett öltözködnie, és 
még így, hármunknak együtt sem ment egyszerűen, pedig azt 
gondoltam először, mennyire el vannak ezek a nemes urak ké-
nyeztetve, nálunk már a nagycsoportos ovisok is maguk öl-
tözködnek! Bár az én cipőmet egy Magdi nevű lány kötötte be 
rendszeresen, de az nem számít! Szóval alig vártam már a pilla-
natot, hogy azt mondjam Gazsinak:

– Na, reszeled már azt a rácsot, te nyápic nyikhaj! Igyekezz!
És eljött a várva várt nap. Egy szál ingben állt Pipo úr a med-

vebőrön, nem úgy nézett ki, mint akinek minden vágya az, 
hogy lándzsákat törjön el egy fekete harci mén nyergében, de 
ha már napok óta folyton ütötték a vasat a kovácsok, és ha már 
hetek óta azt gyakorolta, hogyan kell vágta közben lándzsával 
leemelni egy gyűrűt a fára akasztott kampóról... És ha eljött a 
lovagi torna napja, akkor csak legyen. Jöjjön, aminek jönnie 
kell! A többi lovag a vár alatti fogadóban szállt meg, de a mezőn 
is állt néhány sátor, nagy lobogóval, címerekkel... Ha azokra a 
lovagokra gondoltam, kicsit féltettem Pipo urat, a fegyverhor-
dozók ugyanúgy vértbe öltöztetik az urukat, de talán mi mégis-
csak ügyesebbek leszünk, s adná az ég, hogy Pipo úrnak ne le-
gyen semmi baja! […]

Nagyon erős ember volt Pipo úr, én nyújtottam át a sod-
ronyból készült csuklyát, de a sodronyinget tegnap annyira ne-
héznek találtam, amikor megviccelt az egyik fegyvernök, hogy 
vigyem már át a kovácshoz, mert meg kellene igazítani rajta né-
hány szemet, hogy szégyenszemre segítséget kellett kérnem, és 
ketten is alig tudtunk kivergődni vele az udvarra. A kovácstól 
kérdeztem, hány kis fémkarikából készült ez az ing, azt mondta, 
úgy harmincezer is meglehet, ő fűzte egymásba az összes sze-
met, próbálta számolni közben, de mindig elvétette. Meg még 
azt is mesélte, hogy tavaly az egyik lovagról úgy kellett leope-
rálnia a sisakját. Megkérdeztem, mivel operál egy kovács, erre 
felkapott egy nagykalapácsot és egy vésőt. Mosolygott, de elől 
nem is volt foga neki, ezen én is nevettem, erre kaptam egy tas-
lit, hogy te kölyök! De nem haragudott, azt mondta, hogy majd 
holnap kovácsol magának vasfogakat, majd akkor nézzem meg, 
ha rásüt a nap! Amikor nem figyelt rám a kovács, mert nagyon 
dolgozott, sikerült egy reszelőt elcsennem tőle. Bebugyoláltam 
rongyba, s még este bedobtam Gazsihoz a cellájába. Azt mond-
tam neki, ügyes legyen. Egy kis darab kenyeret és kolbászt is si-
került megkaparintanom neki a konyháról, a szakácsné mindig 
megsimogatott, ha látott, nagyon kedves néni volt.

A sodronynadrágot addig is nehezen tudtuk tartani, amíg 
belelépett Pipo úr, aztán leült, úgy húztuk rá. Voltak kis kam-
pók, amiket beakasztottunk az ingbe, de ha meggyűrődött az 
alsóruha, akkor igazítanunk kellett, mert ha fenn a páncél, nem 
lehet csak úgy alányúlkálni. Szerintem, amikor este levetette a 
lovagi páncélját Pipo úr, legalább fél órát vakarózott. És az is 
csak akkor, öltöztetés közben tűnt fel, hogy nincs is a páncélon 
slicc! Majdnem elnevettem magam, hogy hát, akkor hogy pisil-
nek... Én meg közben azon szurkoltam, hogy Gazsi reszelje el a 
láncát, egy nagy vasgolyó volt a lábán, és utána a rácsokat sor-
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Várból várba – a múlt életre kel, 
 ill. Tóth István, Alexandra, 2009.
MekkBrekk – beszélgetőkönyv, 
 ill. Bognár Judit, Noran, 2009.
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(részlet)

ban, már szereztem neki egy ruhát is, hogy nagyobb feltűnés 
nélkül el tudjunk majd menni a kúthoz, és akkor talán vissza-
jutunk valahogy Nagyihoz. Már biztosan keresnek minket, hi-
szen vagy egy jó hete eljöttünk. […]

Gazsival kellett vesződnöm, alig érte el a rácsot, és a bör-
tönben éheztették is, meg úgy bűzlött szegény, mint a torna-
csukám év vége felé. Nagy nehezen sikerült kiszabadítani. Nem 
szabadott nagy zajt csapnunk, mert még felfigyelnek ránk. 
Gazsi csak siránkozott. Drága Bálintomnak szólított, semmi 
digi-dagi nem hangzott el. Egészen le volt soványodva, és a sza-
ga! Na, arról jobb nem beszélni. Mondjuk én sem fürödtem 
egy hete. Nem is értem ezeket az embereket. A középkorban 
lehet, hogy nem fürdött meg senki, csak a kacsák?! Na, mind-
egy, szóval mindenki a lovagi tornát nézte. Csak a disznópász-
tor levetett ruháját tudtam elcsenni, az öreg ostorát is elhoz-
tam, hogy tökéletesebb legyen az álca. Reméltem, hogy köny-
nyen bejuthatunk a várba, nem nagyon őrizte senki. Gazsi azt 
kérdezte, nem tudom-e hová került a napszemüvege, mert azt 
nem szívesen hagyná itt, mert hallotta egy fantasztikus film-
ben, hogy az ilyesmitől zavar támadhat az időben, ezért semmi 
nem szabad, hogy itt maradjon. Én megmondtam neki, hogy a 
ganéjdombon kotorásszon, ha helyre akarja állítani a kizökkent 
időt, mert úgy tudom, oda dobták az ezüstszínű melegítőjével 
együtt. Gazsi azt mondta, hogy akkor jó helyen van, biztonság-
ban a jövő. Ekkor feltűnt Pipo úr lánya. Azt hittem, elvesztünk. 
Végig követett, csak mi nem vettük észre. Azt mondta:

– Kíváncsi vagyok, mire készül egy fegyverhordozó a párvi-
adal előtt ezzel a disznópásztorral! Vagy ez a boszorkány?! Csak 
nem kémek vagyok!? 

Gazsi megpróbálta bizonyítani, hogy ő igazi disznópásztor, 
és a hosszú ostorral csattintani akart, de az a nyaka köré tekere-
dett, majdnem megfojtotta. Pipo úr lánya erre kardot rántott, s 
nevetve azt mondta:

– Cocikáim! Most vagy elmondjátok az igazságot, vagy az 
őrségért kiáltok!

Hát én elmondtam neki. Mindent. Hogy a jövőből érkez-
tünk. Hogy oda mennénk vissza, mert nekünk ott van dolgunk. 
Sikerült felkeltenem az érdeklődését, azt mondta, kíváncsi erre 
a kútra, de ha nem mondunk igazat, akkor megtudjuk, milyen 
a börtön legmélyebb mélye, ha egyáltalán ki tudnak halászni 
minket a hidegvízből. Mert most beparancsol minket a kútba.

Csak egy őr volt, őt is elküldte Pipo úr lánya. Felkaptam egy 
darab kötelet, odakötöttem a kúthoz, beleereszkedünk Gazsi-
val. A lány csak bökdösött a kardjával, hogy:

– Rajta, irány fürödni, Cocikáim! Rajta-rajta!
Gazsi megkopogtatta a téglákat, most is megtalálta, amelyi-

ket kellett, lötyögött, fogta és beledobta a kútba. Megint a nagy 
moraj, bugyborékok és nagy fényesség támadt, mi ugrottunk.

„Mi köt össze két aprócska levelibékát – bizonyos Leveli Levit és 
Leveli Lilit – a vendéghajas műczincogónővel? Mikor fogy legin-
kább a gólyahír-torta? Ki az a Békuci, Brekkencs, Kreki, Krákszi, 
Pukkancs? Mi fán terem a lendkerekes ági morc? Legyőzheti-e 
a gólyát néhány mindenre elszánt páncélos béka a Kecskebéka-
királlyal karöltve? Ilyen és hasonló kérdésekre kapunk választ 
Balogh Robert izgalmas, humoros nyelvi leleményekben bővel-
kedő állatmeséjében, mely összeforrt Bognár Judit bájos, eleven 
és pimasz rajzaival. A hét fejezeten át nyúló történet nem kerüli 
el a gyerekekben zajló konfliktusokat, alkalmat teremt a beszél-
getésre. Leveli Levi és Leveli Lili útját követjük a tóparti nádas-
ból, erdőn, mezőn és bozótosban, közben találkozunk kígyóval, 
egérrel, fészkében ülő kismadárral, harkállyal, tücskökkel, ebi-
halakkal, s természetesen a gólyával. Kiderül ki is szereti a leg-
jobban a kis Levelieket. Jó olvasást! MekkBrekk!”

„Balogh Robert Vármeséjének hősei, Bálint és Gazsi, a kilencéves 
ikerpár a Nagymamával járják be a Dél-Dunántúl legjelentősebb 
várait. A mese valójában Bálint naplójából kerekedik ki, az ő sze-
mével láthatjuk a középkori történelmi emlékeket, találkozhatunk 
korabeli történelmi alakokkal, Vak Bottyánnal, Pipo úrral, az ozo-
rai vár urával, Zrínyi Miklóssal, a szigetvári kapitánnyal vagy ép-
pen a várbeli hétköznapok különös figuráival. A háromtagú kis 
csapat kalandos időutazása során az olvasó nem csupán Máré vára, 
a simontornyai vagy a siklósi vár történetét ismerheti meg Bálint 
elbeszéléséből, de a középkori mindennapi élet legérdekesebb ese-
ményeibe is bepillantást nyerhet. Megtudhatjuk, hogyan zajlott a 
várépítés, mit viseltek a lovagi torna résztvevői, s hogy mi a dolga 
a várkapitánynak. Ez a mesés várkalauz észrevétlenül és az ő nyel-
vükön szólva vonja be a 6-12 éveseket a régmúlt történelmébe.”

„Nemrég újra elkezdtem verseket is írni. Elefánt-
csont-kereskedőnek már amúgy is öreg lennék.”

„Mert imádok írni, hülyéskedni, kitalálni, 

megkeverni, és eljutni addig a pontig, amikor 

megtörténnek a dolgok.”

http://www.balogh-robert.hu
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