
„Komoly életmű marad utána, s 
egy ízig-vérig szabad ember győz-
tes mosolya.”

(Keresztury Tibor)

„Eörsi ragyogóan érti a módját, 
hogy hideget is, meleget is fúj-
jon, azaz kényelmetlen helyzetbe 
hozza olvasóját.”

(Pályi András)

Író, költő, műfordító, publicista. Az egyetemen magyar szakon végzett; tanított, 
dolgozott újságíróként, szerkesztőként, volt színházi dramaturg. Politikai néze-
tei, ellenzéki tevékenysége miatt több évig ült börtönben. Az 1970-es évek óta 
meghatározó alakja volt a magyar kulturális közéletnek, „örök ellenzéki”.
35 önálló kötete jelent meg, írt tanulmányköteteket, színműveket; verseket és 
drámákat fordított magyarra.
Első gyerekverskötete (A kalap és a villamos) 1992-ben jelent meg.

„A gyerekversek, ezek a gye-
rekversek, hát, ezek kicsit külö-
nösek. Például az egyik egy be-
teg rákról szól, aki képtelen hát-
ramenni, csak előre. Ő megy 
előre, én meg megyek utána. 

Nagyon vicces gyerekvers, főként a gyerekek nem értik meg. A gyerek-
versben általában van azonban egyfajta kétértelműség, valami játékosság, 
amit nem akarok betegségem miatt eltékozolni és otthagyni. Tehát ezért 
is próbálkozom velük. De nem vicc, fiam halála után hónapokig egy sort 
nem bírtam írni. És aztán kilenc új gyerekversem lett, amelyek a többivel 
együtt remélem, hogy megteszik a magukét. 

Ami pedig a biológiai optimizmust illeti, ez valószínűleg életem leg-
fontosabb kérdése. Én arra a valószínűleg hamis, önhitt felismerésre ju-
tottam, hogy én nem vagyok hülye. Viszont a világ állapotát igen súlyos-
nak látom […] mondjuk, hogyha arra gondolok, hogy évente négymillió 
gyerek hal éhen, s ezt a humánus emberiség, a leghumánusabb ideológi-
ához tartozó keresztény, szocialista, liberális meg egyéb emberek egysze-
rűen nem veszik tudomásul, vagy épp hogy tudomásul veszik, de semmit 
nem csinálnak, akkor itt rettenetes bajok vannak.”

Halpagár

Felmásztam a hegytetőre
ahol a madár se jár,
fák sincsenek, még fenyő se
csupán két zord sziklaszál.
Egyik mögül előlépett
rettenetes Halpagár.

Én a másik mellett ültem,
néztem milyen szép a táj,
mélán rágtam kacsasültem
s jött volna a libamáj,
ámde ekkor zörrent, morrant
s felém indult Halpagár.

Tízméteres toronymedve,
medvetorony, medvevár,
hetven foga hetven penge
tátott szájából kiáll,
roppant füllel vitorlázott
sziklám felé Halpagár.

Rá is sújtott bősz farokkal
s kettétört a sziklaszál,
egyik felét égbe dobta
mai napig egyre száll,
a másikat összenyomta
bolyhos talpú Halpagár.

Nyelve piros szőnyegét is
elém gördítette már,
szép világ elhagylak mégis,
nagy kár értem, ej de kár,
szája tátott csarnokába
csalogat a Halpagár.

S felbődült a fene állat
bőszebben húsz ágyunál:
„Adj egy kicsi libamájat
névnapom van nemdebár.”
Megkérdeztem: „Milyen nap van?”
„Halapagár” – szólt Halpagár.

Mellém ült a hegytetőre
ahol a madár se jár,
„Ham-ham” – s torkán egykettőre
lecsusszant a libamáj –
„De jót ettünk” – szólt és eltűnt
köve mögött Halpagár.
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„Nem lehet állandóan azon törni a fejünket, hogy 

milyen rossz lesz abból, ha valami kínosat mondok.”

A szökevény

Egyszer megszökött egy lábujj,
szomorkodott is a láb:
„Nézem elöl, nézem hátul,
sehol sem lelem nyomát!
Megbánja még, ami történt,
hűtlen, ostoba, balek –
ki vágja le majd a körmét?
Esténként ki mossa meg?”

A lábujj meg ezt gondolta:
„Szörnyen magányos vagyok,
de nem nyom a cipőm orra,
s most már le sem fagyhatok.
Nekivágok a világnak,
hajszol a kíváncsiság,
láb se kell, hogy odébb álljak,
ha valaki zsebre vág.”

Bugyi a szélben

Bugyi leng a szélben
szárítókötélen,
felduzzad majd lelapul,
ahogy a szél belefúj.

Aki odabámul,
őszintén elámul –
milyen ritka alkalom:
forma van, nincs tartalom.

Elhamarkodott 
következtetés

Úszik az árban egy cipő
lefele.
Benne utazik Hal Jenő
kecsege.
Meglátja ezt egy nagyeszű rák
és felrivall:
Bolond világ! Bolond világ!
Cipőben jár a hal.

Nyulamról

Álomszuszék nyulam szőre
kisimul az első szóra,
jobb füle a lepedője,
bal füle a takarója.

Megfordul ő egykettőre,
mihelyt éjfélt üt az óra,
bal füle lesz lepedője,
jobb füle a takarója.

A beteg rák

Kaptam, vagy inkább szereztem 
egy csinos rákgyereket, 
ámde észre kellett vennem, 
hogy a kis rák nagybeteg.

Mint a világ összes rákja, 
folyami és tengeri, 
ő is gyalogolna hátra, 
s csak előre megy neki.

„Kérlek, vigasztalódj most már, 
előre menni se bűn, 
így megy, nézd, a fóka, rozmár, 
teknőc és tengeri sün.”

„De aki rák, törjön többre, 
mit csak ő tud, azt tegye!” 
És megindult erőlködve, 
megint előrefele.

Búsan tocsogok mögötte, 
sáros, szittyós réten át. 
Megyünk sehová s örökre, 
hátul én, elől a rák. 

A kalap és a villamos

Villamoskerék alatt
mire gondol a kalap?
– Jajjaj, jobb nekem
akármilyen tökfejen!

S mire gondol a kalap
után loholó alak?
– Hágjon csak reád,
rendet tanulsz legalább!

S mért sikít a villamos,
míg a kalapra tapos?
– Mindig csak kalap,
jaj de unalmas falat!

„Azt hiszem, minden általam követett 

műfajban – vers, dráma, elbeszélés, esszé, 

esszéregény, publicisztika, műfordítás – 

írtam sok rossz dolog mellett igazán jókat 

is. Fontosnak tartom, hogy minden műfaj-

ból ugyanaz az ember beszél.”

„Sokan provokációnak te-
kintik a stílusomat, noha 
mondataimat nem az in-
gerkedés vágya ihleti, ha-
nem a pontosságra való 
törekvés […] A tapintat 
nem írói erény.”
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