
Mesemondó, mesekutató, író, szerkesztő, kritikus. Esztétika-magyar-népművelés 
szakon végzett, diplomamunkáját a népmesék és műmesék összehasonlító elem-
zéséről írta. Megjelent elméleti munkáiban új utakat nyitott meg a mesekutatás-
ban. Meseterapeutaként 1996-ban kezdett dolgozni, gyerekkórházakba járt me-
sét mondani a betegeknek, és eközben tett szert azokra a tapasztalatokra, amelyek 
gyógyító munkájában segítették.
1991-ben jelent meg első mesekönyve Amália álmai. Mesék a világ legszomo-
rúbb boszorkányáról címmel, 1997-ben látott napvilágot a Fekete Világkerülő Em-
ber. Egyes meséit lefordították angol, olasz, francia és német nyelvre. Saját mese-
könyvein kívül több mesekönyvet állított össze, olvasókönyveket írt általános is-
kolásoknak. Óraadóként több főiskolán és egyetemen tanított gyermekirodalmat 
és meseesztétikát. Az elmúlt 10 évben előadásokat tartott az ország legnagyobb 
könyvtáraiban, oktatási intézményeiben.
Három gyermeke van: Anna, Dániel és Vilmos.

„Esztétika szakos voltam, Balassa Pé-
ter tanítványa, amikor dolgozatot kel-
lett írni hozzá. Teljesen szabadon vá-
lasztott volt a téma, csak az volt a lé-
nyeg, hogy az ember arról írjon, amit 
szeret és amit fontosnak tart. Nyilván-
valóan nagy a felelősség, hiszen írott 
formában és pár oldalban kell meg-
mutatni, hogy ki vagy, és mindezt egy 
olyan embernek, akit nagyra becsülsz.
Néztem a többieket, hogy ki miről ír: 
Kafkáról, Dosztojevszkijről, Pilinsz-
kyről meg Bergmanról, de én csak 
azt éreztem, hogy nem ezek a szemé-
lyek azok, akiken keresztül én meg tu-
dom mutatni magam. A leadás előt-
ti napon már annyira el voltam ke-
seredve, hogy nem találom a témá-
mat, hogy úgy döntöttem, vigasztalá-
sul – mint mindig – most is mesét fo-
gok olvasni. Találomra a Micimackót 
sikerült levennem a polcról, és olyan 
találó helyen nyílt ki – annál a résznél, 
amikor Malackát kiönti az árvíz –, 
hogy rádöbbentem, ez a mese rólam 
szól. Rájöttem, hogy ez vagyok én. Er-
ről a meséről írtam tehát elemzést, be 
is adtam, és nagyon fantasztikus do-
log történt: a következő órán Balassa 
Péter kiemelte a dolgozatomat, mond-
ván, hogy ez volt az egyik legérdeke-
sebb dolgozat. Ha ő nem bátorít, én 
esztétika-magyar-népművelés szakos 
egyetemistaként nem mertem volna 
mások előtt vállalni, hogy felnőttként 
népmeséket olvasok. Balassa Péter 
győzött meg, hogy a meséről is lehet 
ugyanolyan komolyan beszélni, mint 
bármely más irodalmi műről: meg-
vannak a maga műfaji törvényszerű-
ségei és jellemzői.” 

Gyerekirodalmi lexikon - Boldizsár Ildikó

Esti mesék a szeretetről, 
 ill. Elek Lívia, Novella, 2001.
Esti tündérmesék, 
 ill. Elek Lívia, Novella, 2001.
Az egynapos király – 
tréfás magyar népmesék, 
 ill. Keresztes Dóra, Palatinus, 2001.
Esti állatmesék, 
 ill. Elek Lívia, Novella, 2002.
Az álomlátó fi ú – furfangos magyar 
népmesék, 
 ill. Keresztes Dóra, Palatinus, 2002.
A macskacicó – magyar tündérmesék,   
 ill. Keresztes Dóra, Palatinus, 2002.
Sárkányölő Sebestyén – sárkányos 
magyar népmesék, 
  Palatinus, 2003.
Esti mesék fi úknak, 
 ill. Elek Lívia, Novella, 2003.
Esti mesék lányoknak, 
 ill. Elek Lívia, Novella, 2003.
Esti mesék a boldogságról, 
 ill. Rényi Krisztina, Szinte János, 
 Novella, 2005.
Mesék az élet csodáiról, 
 ill. Takács Mari, Reader’s Digest, 2005.
A világ legkedvesebb meséi, 
 Reader’s Digest, 2006, 2007.
Dudák, dobok, dalok – muzsikás mesék, 
 ill. Vimmer Katalin Rozália, 
 Rózsavölgyi, 2007.
Mesék férfi akról nőknek, 
 Magvető, 2007, 2008.
Mesék nőkről férfi aknak, 
 Magvető, 2007, 2008.
Mesék anyákról, 
 Magvető, 2008.
Mesék apákról, 
 Magvető, 2008.
Mesék életről, halálról és újjászületésről,  
 Magvető, 2009.

KÖNYVEK

Balatoni csigamese – környezet-
védelmi kifestőkönyv óvodások részére, 
 ill. Balázs Sarolta, Nők a Balatonért  
 Közhasznú Egyesület, 2004.
Vízipók-csodapók ABC, 
 ill. Haui József, Reader’s Digest,  
 2005-2006.
Boszorkányos mesék, 
 ill. Szegedi Katalin, Móra, 2006,  
 2008.
Királylány születik, 
 ill. Szegedi Katalin, Naphegy, 2009.

SZERKESZTŐKÉNT JEGYZETT KÖNYVEK

FONTOSABB DÍJAK

Év Könyve-díj, 1992.
IBBY-díj, 1998, 2005.
Aranyalma-díj, 2003.
József Attila-díj, 2006.

Egy réges-régi nyári éjszakán szerelmes lett a Napba a Hold. Még soha-
sem látta a Napot, csak a melegét érezte, s a meleget kísérő furcsa illatot. 
Szerette volna közelebbről is látni azt, aki a meleget és az illatot maga után 
hagyja, de bármilyen korán indult is útjára, sohasem olyan korán, hogy 
találkozhatott volna vele. Hosszú éjjeli sétáin, miközben lassan végigjár-
ta az eget, százféleképpen is elképzelte a Napot: hol ragyogónak és ked-
vesnek, hol kacérnak és kegyetlennek, hol pedig szelídnek, csöndesnek. 

Akkoriban még nem voltak csillagok, a Hold nem tudott szólni senki-
hez, s őt sem vigasztalta senki. Olykor bősz szelek érkeztek hozzá, de őket 
a Hold nem szólította meg. A szelek ezért gőgősnek tartották a Holdat, s 
nem meséltek neki sem a Napról, sem a folyókról és tengerekről, amelyek-
nek ők fodrozták a vizeit. A Hold a virágokról sem hallott soha. Nem lá-
tott még mást, csak a nagy és fekete éjszakát, nem érzett még mást, csak 
azt a meleget és azt az illatot, amely oly különös módon borzongatta meg, 
és amelyről azt sem tudta, mi lehet. Éjfélkor, amikor a legmagasabban járt, 
megállt egy pillanatra, körülnézett, de onnan sem láthatta a Napot. Ekkor 
már a levegő is lehűlt körülötte, ő pedig szomorúan járta be az ég másik 
felét, hogy hajnalban nyugovóra térjen, s ebben a pillanatban a másik ol-
dalon útjára induljon a Nap.

A Nap pedig sohasem gondolt a Holdra, csupán sietett eloszlatni a hi-
degét, sietett fölmelegíteni a levegőt. Szikrázott, forgott az égen, tréfált a 
felhőkkel, játszadozott a széllel, azok pedig elmesélték neki, hol jártak, mit 
láttak. Üzenetet hoztak az erdőkről, a földekről, s a Nap addig nyújtózko-
dott, míg fel nem melegítette a legrejtettebb zugokat is, meg nem talált 
minden élőlényt. Sosem volt szomorú, sosem volt fáradt, és sosem gon-
dolt arra, hogy mi lesz vele, ha egyszer majd megöregszik. A Holdat ő sem 
látta soha, eszébe sem jutott, hogy mi történik a világban éjszaka, ki vilá-
gít az égen, ha ő nincsen ott. 

Sok-sok éve így volt ez már: Nap és Hold váltották egymást, rendben, 
ahogy kellett, mikor egy éjszaka minden megváltozott. Ezen az éjszakán 
a Hold megállt az égen, s elhatározta, hogy nem mozdul el onnan, míg el 
nem jön hozzá a Nap. 

Néhány héttel azelőtt egy öreg sas röpült el mellette, a Hold megszó-
lította és elbeszélgetett vele. A sas mesélt neki a Napról is, elmesélte, ho-
gyan táncolja át reggeltől estig az eget, hogyan szórja szerteszét sugarait.

A Hold még kíváncsibb lett rá, s minél jobban fázott éjszaka, annál 
jobban vágyta a Napot. Azért is állt meg azon az éjjelen, hogy magához 
ölelje végre.

A Nap a szokásos időben ébredt, frissen nekivágott az égnek, ám né-
hány lépés után megtorpant, alig tudta kiegyenesíteni sugarait. Egyszer-
egyszer vissza is csúszott, és egyre halványabb lett, egyre erőtlenebb. De 
újra és újra nekilódult, próbált az égen magasabbra jutni.

A Hold szilárdan állt a helyén, az ég legmagasán, és akkor sem moz-
dult, amikor már elviselhetetlen hőség vette őt körül.

Ekkor a Nap már majdnem félúton járt, s igen közel került a Holdhoz. 
Közelségétől a Hold kibillent egyensúlyából, és sebesen zuhanni kezdett 
feléje, húzta magához a Nap ereje.

A Nap nagyon megijedt a feléje tartó hatalmas korongtól, de már nem 
tudta elkerülni a találkozást. Abban a pillanatban, amikor egymáshoz ért 
a két test, hatalmas robbanás rázta meg a világot, és szétszóródott az égen 
sok ezer apró, fényes darab.

Többé nem találkozott a Nap és a Hold, s így van ez jól, mert ha megint 
találkoznának, egyikük biztosan elpusztul.

Csak Amália tudja, mit álmából fölébredve megtudott, s amit rajta kívül 
nem is sejt senki más. Hogy ez volt a legszebb szerelem eddig a világon, mert 
ebből a szerelemből születtek meg és kerültek föl az égre az első csillagok.

A Nap és a Hold találkozása
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„Gyönyörű történetek, ahol nem 
annyira a kalandokon, hanem az 
erdőben zsongó hangokon, a fű-
szálon csillogó harmatcseppeken, 
és az elemekkel néhol dacoló, más-
kor csendesen figyelő boszorkány 
hangulatain áll vagy bukik a bol-
dogság.”

(Berg Judit)

 „Boldizsár Ildikó meséi nem gü-
gyögnek. Veretes mesenyelvezettel, 
a rá jellemző választékos stílusban 
követik egymást a filozofikus mély-
ségű történetek.”

(Lehotka Gábor)

KRITIKA

„A mesehősök egy kicsit mindig jobbak és si-keresebbek, mint mi vagyunk, ezért alkalma-sak arra, hogy megmutassák nekünk, mi is tudunk még egy kicsit jobbak és sike-resebbek lenni. Egyszerűen szólva: a mesék élni tanítanak bennünket.”n
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Boldizsár Ildikó (Dunaújváros, 1963 – )
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