
 „Ez a mesekönyv semmilyen szempont-
ból sem átlagos.” 

(Csontos Erika)

„A kortárs magyar meseirodalom pia-
ca ugyan nem mondható különösebben 
szegényesnek, valami azonban mégis hi-
ányzott eddig. Czigány Zoltánnak kö-
szönhetően már nem kell angolból fordí-
tott történeteket olvasnunk, ha humorra 
vágyunk meseolvasás közben.” 

(Kádár Mónika)

Rendező, író. „A zene és az irodalom, rádió- és televízióműsorok közegében 
nőttem föl. A gimnázium elvégzése után zeneszerzést tanultam, az egyetemet 
bölcsészként végeztem el. Húszéves koromban kezdtem dolgozni a Magyar Te-
levízióban. Első dokumentumfilmemet 1990-ben készítettem. Külsős rende-
zőként dolgoztam a Magyar Televízióban, a Duna Televízióban és az RTL-nél. 
Az elmúlt évtizedben rendeztem jazzkoncerteket, népzenei portrékat és soro-
zatműsort, készítettem komolyzenei műsorokat, ifjúsági műsorokat, irodalmi 
sorozatokat.
Személyes érdeklődésem elsősorban az irodalom területéhez köt. Szívemhez 
közel a jórészt irodalmi dokumentumfilmjeim állnak. 2002 szeptemberétől a 
Magyar Televízió irodalmi rovatvezetője, 2003 decemberétől művészeti főszer-
kesztője vagyok. 2006 őszétől a Művészeti Szerkesztőség szerkesztőségvezető-
je lettem.
Eddig megjelent gyermekeim: Zsófi (1988), Matyi (1994)”

„Írni akkor kezdtem, amikor még nem tudtam. Anyukámnak diktáltam le rö-
vid történeteimet, és ő le is írta őket, kidíszítette a papírlap szélét, filctollal ki-
színezte, aztán összetűzte a lapokat. Ez volt igazából az első mesekönyvem, s 
talán megvan még valahol. Persze ezekben a mesékben vér folyt, lövöldöztek, 
itatóspapírral (talán már csak a felnőttek tudják, mi volt az) itatták föl a vért a 
KÖZÉRT kövéről, mikor baltával leölték a megvadult bikát, és általában a tör-
ténetek végén kitört a háború. De hát akkor még kisgyerek voltam – apaként 
már jókedvű, szeretetteli, huncut és segítőkész lovakról meséltem kislányom-
nak, kisfiamnak. […] Nagymamám olvasta végig az ágyam mellett az Egri 
csillagokat. Aztán azt a könyvet, amit apámnak is olvasott, mikor ő volt gye-
rek, a Zágon István által írt Paprika Jancsit. Néha percekig nem tudtam abba-
hagyni a nevetést... És talán innen ered a humor élvezete és fontossága mesé-
imben is, és családi életünkben is. Igaz, hogy egy álló napon át nem lehet vic-
celődni, meg természetesen rosszkedvű is néha felnőtt is, gyerek is, de azért 
igyekszünk minél több poént mondani, szójátékokkal kifacsarni nyelvünket, 
kicsit nevetni egymáson, a körülöttünk lévő dolgokon, és mindazon, 
ami a világban történik. Így lett humoros ló Csoda és Kósza is. […] 
Csoda és Kósza történeteit, melyeket lányomnak kezdtem mesélni, 
majd fiamnak folytattam, aki magnóra vette őket, majd a számító-
géphez ültetett, hogy írjam le őket (így lett az év mesekönyve 2007-
ben), tovább írjuk, már kész is a második kötet, de fiam, a produce-
rem nem hagy békén, követeli a harmadikat is. Így lettem miatta me-
seíró. És nincs még vége.” 

Ez igazán jó, gondolta Kósza, gólya vagyok, vagy költő ló, 
Pegazos, vagy mit mondott Csoda! Úgy repülök, mint a gó-
lya! És tényleg úgy repült majdnem. De mikor egy kis szél ke-
rekedett, meglengette a levegőben a piros-fehér-zöld léghajót, 
aztán sebesen elindította arra, amerre éppen fújt, mert a hő-
légballonnak a szél az igazi hajtóműve. El is hajtotta messzire. 
Először a szegedi dóm két tornya között repült el, aztán zord 
és zöld hegyek voltak alatta, később bekopogott a római Szent 
Péter székesegyház kupoláján. Aztán a tenger felett repült. A 
léghajó kosarának a vízre vetülő árnyékét delfinek ugrálták 
át, míg el nem érte Afrika partjait. A nagy kékség nagy sárga-
sággá változott, és csak néhol látott egy-egy hófehéren világí-
tó falut, aztán azok is elmaradtak, és csak a sárga homokten-
ger terült el alatta, a sivatag. 

A levegő forró volt, Kósza egyre szomjasabb lett, a ballonja, 
a feje fölött pedig egyre laposabb, hiszen a nagy melegben már 
kevés volt Kósza lehelete, hogy a magasban tartsa. A léghajó 
szép lassan leereszkedett a sivatag homokjába. Kósza kiugrott 
a kosárból, és azonnal elsüllyedt: elől lábtőig, hátul csánkig. Ez 
a homok nem olyan volt, mint amibe a macskák pisiltek az is-
tálló mellett, mikor Sajó bácsi cementezni készült, és nagy ha-
lom homokot hozatott. Ez olyan volt, mint a porcukor. Kósza 
meg is nyalta, aztán erősen prüszkölni kezdett, mert csak az ál-
laga volt olyan selymes, mint a porcukoré, az íze eredeti sivata-
gi homokíz volt, és apró szemei is szépen ropogtak Kósza fog-
sora alatt, pedig próbálta mind kiköpni, de nem ment, mert 
már alig volt nyála. […] A kosárnak volt egy kis árnyéka, oda 
feküdt le, és a lovak összes történetében először, sírni kezdett. 
Aztán elaludt, és arról álmodott, hogy Gyöngyi néni egy vödör 
vizet hoz éppen, Sajó bácsi pedig fogja a villát, hogy a szénabá-
lából vegyen egy adagot. Ő a karámban feküdt, egészen elgyön-
gülve, és csak fél szemmel látta, hogy se Gyöngyi néni, se Sajó 
bácsi nem ér oda hozzá, olyan mintha egyhelyben járnának, de 
a fejére mégis valami hűs árny terül. Biztosan Csoda hajol fölé-
je. Föl is emelte a fejét, hogy odadugja Csodához, de ekkor fel-
riadt álmából, mert Csoda szép lópofája helyett egy szélesszájú, 
gülüszemű, sivatag színű, alagútnyi orrlyukakkal rendelke-
ző fejet látott. Ijedtében négy lábra állt, de nem futott el, talán 
nem is tudott volna, mert a csodálkozástól homokba gyökere-
dzett a lába. Ilyen rondát még nem látott. Lószerű volt az állat, 
ami előtte állt, de a patája olyan volt, mintha egy úthenger már 
többször átment volna rajta, a szőre olyan volt, mint Sajó bá-
csi szeretett teveszőr kabátja, a háta pedig olyan volt, mint a gö-
döllői piacon a vénséges vén néninek, vagyis púpos. És a méla 
a pofája! És ahogy rágógumizott! Mintha mindenre ráérne, s 
nem a sivatag közepén lenne elveszve!
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– Te meg mit csinálsz itt? – kérdezte Kószától arabul.
– Nem beszélek arabul – válaszolta Kósza.
– Miért nem? – csodálkozott a másik.
– Mert nem tudok – mondta Kósza. – Magyarországról 

jöttem – tette hozzá magyarázatképpen.
– Értem – bólintott a púpos állat. – És ez micsoda? – bö-

kött ronda orrával a kosár és a ballon felé.
– Léghajó, azaz hivatalos nevén hőlégballon. Ezzel repül-

tem ide.
– Ezzel? – villantotta ki ápolatlan fogait a sivatagszínű.
– Ezzel – nézett szomorúan az elterült léghajóra Kósza. – 

És te ki vagy?
– Nem vagyok teki. Teve vagyok. Itt élek a Szaharában.
– Én meg ló vagyok, és Gödöllőn élek.
– Lovak erre is vannak. Csak azok arabok, és ezért tudnak 

arabul, nem gödöllőiül beszélnek.
– Van vized? – tért hirtelen a lényegre Kósza.
– Van – válaszolta a teve.
– Akkor adjál, légy szíves, mert menten szomjan halok. Azt 

hittem, már rémképeket látok, mikor kinyitottam a szemem.

– Nem tudok adni. Itt van a púpom alatt.
– Nyissuk ki! – bátorodott fel Kósza.
A teve hátrébb lépett egyet.
– Nem vízcsap vagyok! Majd a tuareg törzsek kinyitnak té-

ged, ha sokáig időzöl itt. Gyere, van a közelben egy kis oázis.
Kósza elindult a dromedár nyomában, aki széles patájával 

könnyedén lépkedett a sivatag homokján.
– Gondolom, hogy kicsi, ha még o-áz is – mondta Kósza.
A teve megállt, visszanézett Kószára, és rágta tovább a rá-

gógumiját.
– Még egy gödöllői szójáték, és itt hagylak a Szahara kö-

zepén!
– Bocsáss meg, azt hittem, a teve, vagyis te vevő vagy az 

ilyen tevékenységre. 
A teve még mindig rosszallóan nézett Kószára, aztán to-

vább indult. Hamarosan meglátták a pálmafákat, amelyek kö-
zött egy kis víz is volt. Kósza annyit ivott belőle, mintha neki 
is púpja lenne, végül lett is, csak neki a hasán.

Csoda és Kósza körül a Föld 
(részlet)

„Ha az ember meseíró lesz, már nem 

hagyhatja abba. Mióta Csoda és 

Kósza átügetett Magyarországon (és 

egy kicsit Olaszországon is), más me-

sék megírására is megkértek. Így ír-

tam kukásautóról is, s legutóbb egy 

falusi lapba kértek tőlem egy olyan 

mesekezdetet, melyet aztán a helyi 

gyerekek folytathatnak. El is készítet-

tem egy talányos bevezetőt, melyet 

több irányban lehet továbbírni. A fa-

luba érkező titokzatos nő neve Mancs 

Patrícia volt. A falusi lap szerkesz-

tőbizottsága elégedett volt, csak a ti-

tokzatos nő nevét kifogásolták. Hogy 

hívhatnak valakit Mancs Patríciának? 

Ez egy mesében is túlzás! Válaszol-

tam nekik: ne engem kérdezzenek, 

hanem fiam lovas társának szüleit – 

nem én találtam ki ezt a nevet.

(Persze, ez is csak mese.)”

„A gyerekeknél csak a felnőtteknek van nagyobb szükségük a mesére. De minthogy restellnek ilyesmit olvasni, mesélnek, és mesét írnak a gyerekeknek.”
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