
Író, drámaíró, műfordító. Magyar-angol-összehasonlító irodalomtörténet sza-
kon szerzett diplomát. Egy ideig tanított, végzett szociológiai felméréseket, ösz-
töndíjasként kutatott New Yorkban, néhány évig a Magyar Televízióban is dol-
gozott, mint az irodalmi és színházi műsorok főszerkesztője. Az IBBY (a Nem-
zetközi Gyermekkönyvek Tanácsa) magyar tagozatának elnöke volt. Több kö-
tete jelent meg: regények, novellák, színdarabok, meseregények. Rendszeresen 
fordított angol irodalmat. Két gyermeke van, Dorottya és Bálint.

„Volt egy olyan ötletem, hogy 
a Grimm-meséket, gyerekkorom 
mesevilágának történeteit is új-
raírjam itt, a lakótelepen: legyen 
a mesében kastély, király, király-
lány, lovag. Ez aztán elkezdett más 
hangütésben íródni, és terebélye-
sedni. Még nem volt kész, amikor 
elvittem Janikovszky Évához, aki 
elolvasta, bíztatott, hogy folytas-
sam csak, ahogyan jólesik, de ha 
netán meg akarom jelentetni, ak-
kor már előre felhívja a figyelmem, 
hogy a novelláimban azt csinálok, 
amit akarok, de a gyerekkönyvek-
nél vannak bizonyos szabályok, 
szóval, ha egy mód van rá, meg ne 
haljon a főhős a végén.”
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Az ötödik emeleten, az ablakban egy 
hétévesforma kisfiú üldögélt. Hogy mi 
abban a különös, ha egy hétéves kisfiú 
üldögél az ablakban az ötödik emele-
ten? Látszólag semmi. De ha ez a kisfiú 
éppen akkor ül az ablakba, amikor az 
egész lakótelepen mindenütt a tévé esti 
meséjének zenéje brummog, akkor ez 
nem akármilyen esemény. Dongó azon 
nyomban határozott: ott terem, és be-
szélgetésbe elegyedik vele. Nagyon hi-
ányzott már a beszélgetés, és Fitzhuber 
Dongó érezte: ez az első s egyben utol-
só esélye a Nimbusz Endre Bertalan utcai lakótelepen. Felöltöt-
te varázslóöltözékét, hogy feddhetetlennek látsszék, s gondosan 
készült az útra. Pedig csak öt emelet várt rá, és mennyivel töb-
bet röpködött és tünedezett ő iskolaévei alatt… Öltözékén két-
ségkívül rontott valamelyest a hátizsák, de nem volt más megol-
dás, magával kellett vinnie, ki tudja, mibe bonyolódik megint, ha 
elfelejti a varázsigéket.

Mély lélegzetet vett, és többé-kevésbé hibátlanul egyszerre 
csak ott termett a kisfiú mellett az ablakban. Csodálkozást várt, 
legalábbis örömteli meglepetést, már amit az ember a tanultak 
alapján joggal elvárhat egy fekete hajú, kék szemű kisfiútól, ha 
egyszerre csak ott teremnek előtte. De a kisfiú csak felnézett, 
megvakarta az orrát, és azt mondta:

– Hm.
Ez kissé elszomorította Dongót.
– Ezt hogy érted? – kérdezte.
A kisfiú hátradőlt. Már pizsamába bújtatták, s látszott, rövide-

sen aludnia kell. De most sem volt bőbeszédűbb. Válaszul megint 
csak annyit mondott:

– Hm.
Dongó más módszerhez folyamodott. Összecsapta a boká-

ját, kicsit megbiccentette a fejét, és bemutatkozott. A pillanat ün-
nepélyességét csak az zavarta meg, hogy a biccentéstől süvege a 
szemébe csúszott, le egészen az orráig. A kisfiú elnevette magát. 
Dongó zavartan homlokára tolta a süvegét, és megismételte a be-
mutatkozást:

– Fitzhuber Dongó vagyok.
De a kisfiú csak nevetett.
– És téged hogy hívnak? – próbálkozott a varázsló.
Végül a kisfiú abbahagyta a nevetést.
– Éliás Tóbiás vagyok – mondta, és ajkát összeszorítva fenye-

getően sziszegte: – és ha nem tetszik, kaphatsz egyet!
Dongó hátrált a fenyegető hang elől, de elfelejtette, hogy az 

ablakpárkányon áll, s ha a hátizsák szíja be nem akad az ablakki-
lincsbe, bizony pórul jár. De a szíj beakadt, és ő ott lebegett ég és 
föld között, bús hazátlanul, míg a kisfiú vissza nem húzta a pár-
kányra, és közben úgy nevetett, hogy a könnyei potyogtak.

Dongó meg is sértődött egy kicsit.
– Mi a bajod a neveddel? – kérdezte, amikor magához tért.
– Csúfolnak.
– Miért?
– A többiek azt mondják, vagy Éliás vagy Tóbiás. Éliás Tóbi-

ás, olyan nincs.

A kétbalkezes varázsló
(részlet)

  – Már miért ne lenne? Ha egy-
szer téged úgy hívnak, akkor van ilyen. 
Nem kell mellre szívni. Engem is csú-
foltak az iskolában. Kétbalkezes Don-
gónak hívtak. De később már egyálta-
lán nem bántam. Ha akarsz, te is hív-
hatsz kétbalkezes Dongónak.

Éliás Tóbiás nevetett.
– Te tulajdonképpen ki vagy?
Dongó kihúzta magát, úgy felelt:
– Varázsló.
Éliás Tóbiás újra csak nevetett, de 

ezúttal gúnyosan.
– Varázslók nincsenek. […]
– Na jó, ha te tényleg varázsló vagy – mondta végül bizonyta-

lanul –, akkor légy szíves varázsolj nekem valamit.
– Amit csak parancsolsz – vont vállat Dongó fölényesen. – 

Mit varázsoljak neked?
– Mesét.
– Semmiség. – Dongó lekapta válláról a hátizsákot, elővette 

a Máguslexikont, és föllapozta. – Azt mondja, hogy azt mond-
ja: macera, macskazene, mácsonya, mafla, mándruc, matyó – ol-
vasta a címszavakat –, meduza, méhpempő, mértan. Ez az, mese. 
– És már darálta is a varázsigét:

Bakter, sakter,
Viktor, vektor,
hatker, hétker,
nyolcker, Hektor.
És abban a pillanatban ott termett az ágyon egy gyönyörű, 

vaskos meséskönyv.
– Tessék – intett Dongó büszkén.
Éliás Tóbiás álmélkodva nézte. Felemelte a nagy, díszes köte-

tet, és belelapozott.
– Nagyon szép – mondta. Aztán visszatette az ágyra. – De 

már megvan.
– Kérlek – vont vállat a varázsló. – Bűvölök neked olyan me-

séskönyvet, amilyenről még csak nem is hallottál.
– De nekem egyáltalán nem ilyen mese kell.
– Hát?
– Igazi.
– Hogyhogy igazi? Ennél igazibb mesék nincsenek a világon. 

Van bennük szerencsét próbálni induló legkisebb fiú, kérőit rette-
netes próba elé állító, kényeskedő királylány, a hétfejű sárkánnyal 
is megküzdő, rettenthetetlen lovag, egyszóval minden, ami kell.

– Ugyan – legyintett Éliás Tóbiás. – Ugyan.
Dongó kezdett méregbe jönni.
– Mi az, hogy „ugyan”? Miféle mese kell neked?
– Igazi.
– Ezt mintha már említetted volna.
– Az igazi mese olyan, ami megtörténik.
Dongó széttárta a karját.
– Nem érted? – Éliás Tóbiás elhúzta a száját. – Akkor mégsem 

vagy varázsló, legföljebb valamilyen bűvész.
Fitzhuber Dongó elvörösödött. Éliás Tóbiás meg folytatta.
– Igazi mese az, ami velem történik. Saját mesét akarok. Olyat, 

amiben benne lehet lakni.

„a lényeg mégiscsak az, hogy 

egy pasas ül az íróasztalnál és ír.”

„A meseregény nincs hí-
ján a komolyságnak és a 
didaxisnak, egyúttal még-
is kellőképpen humoros, a 
humor oldja fel, menti meg 
a didaktikus alaptörténetet. 
Nemcsak nyelvében, hanem 
helyzetleírásaiban is sok a jó-
fajta gyerekhumor.”

(Károlyi Csaba)

„Gazdag fantáziával és lele-
ménnyel megírt történetei-
ben az egyéni hang mellett 
a humor a legfontosabb írói 
eszköz.”

(Boldizsár Ildikó)

„az első író, akit életemben ismertem Török Sándor volt, anyám főnöke, fő-szerkesztője […] Sokszor meglátoga-tott bennünket, én meg persze olvastam a meseregényeit, és mindig azt hittem, hogy ő maga Csilicsala bácsi, a saját re-gényének a főhőse, vagyis egy igazi va-rázsló jön fel hozzánk a másodikra és a szürke télikabát csak álruha.”
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