
Költő, író, szerkesztő, publicista. Az ELTE magyar szakán szerzett diplomát, ezt 
követően húsz évig volt a Gyermekünk/Otthon folyóirat szerkesztője. Jelenleg 
a Liget folyóirat és könyvek főszerkesztője, a Szitakötő szerkesztője, több tan-
könyv szerzője. Verseket, novellákat, esszéket, meséket ír.

„Valóban, engem a társasság 
roppant erővel vonz és azért me-
rem kivételesen szerencsés és bol-
dog embernek mondani magamat, 
mert az együttjátszás különféle for-
mái, szűkebb és tágabb színpadai 
meg-megnyíltak előttem. […] Iro-
dalmi ténykedéseim között a het-
venes évek elején kényszerből for-
dultam az úgynevezett gyerekiro-
dalom felé, amiben szinte azon 
nyomban valódi «terepre» leltem, 
és versek, mesék köteteinek sorát 
írtam. […] A szövegekhez színes 
illusztrációkat készítettem, bősége-
sen válogatva gyerekeim és unoká-
im gyönyörű műveiből, amit nem 
átallottam esetenként különféle 
technikákkal manipulálni, széttép-
ni vagy összeragasztani. […]

Végezetül még a szoborépítés-
hez egy szót: sohasem volt erős 
hajlandóságom a reprezentáció-
ra, soha nem kaptam, igaz, egy idő 
után már nem is akartam semmifé-
le díjat, kitüntetést, adományt, ki-
váltságot – mondom, szerencsés 
fickó vagyok.”

Sétikáló, az ernyős és kulcsos tündér (vagy boszorkány), 
akinek egyik füle sós, a másik paprikás, természetesen sétikálni 
szeretett a legjobban a világon, és akár hó hullott, akár nap sü-
tött, erre mindig volt ideje. Nyáron persze többet sétált, de ez 
igazán érthető, mert bármilyen pompás is a ropogó hóban lép-
delni, azért a zöld fűben még annál is jobb – mezítláb pedig a 
legeslegjobb.

Történt egyszer nyáron, a toronymagas házakon is túl, fás 
és füves domboldalon, hogy Sétikáló mezítlábas lábait rakos-
gatta a magas fűben. Sütött a nap, gyengéden fújdogált a szél, 
és Sétikáló azon tűnődött éppen, hogy a fűszálak csiklandoz-
zák finomabban a talpát, vagy a szél szálai a nyakát, mikor kü-
lönös dörmögés ütötte meg a fülét. A mi kis tündérünk (vagy 
boszorkányunk) megállt és jó nagyra kerekítette a fülét, hogy 
megértse a hangot, ha ugyan van benne érteni való. Volt.

Nem sok, az igaz, de a jó nagyra kikerekített fülben ez a ke-
vés is megmaradt és ilyenformán hangzott:

– Hej azt a, hű azt a… Hőköm adta, szedtevette teremtet-
te… Na, most aztán… Hej, még egyszer… Engedd el! Te! Adod 
vissza! Te!... Jaj, te rusnya…

Sétikáló kíváncsian pillantgatott körbe-körbe, de nem lá-
tott senkit. Márpedig, gondolta, van itt valaki, méghozzá nem 
is egy, hanem kettő, és az egyik azt mondja a másiknak, hogy 
„rusnya”. Mi az, hogy rusnya?

Sétikáló fejében villámgyorsan száguldottak a gondolatok, 
de még most sem látta a beszélőt, sem a másikat, ezért jó han-
gosan megszólalt:

– Van itt valaki?!
A válasz nem késett sokáig:
– Nem látsz a szemedtől?! Még hogy valaki… 

Zöldömböldöm áll előtted, te!
Sétikáló úgy érezte, mintha a fű és a szél mellett most ez a 

hang is csiklandozná, jóízűen felnevetett, de már meg is pil-
lantotta a kicsi dörmögőt. A fű közt egy szakállas manót lá-
tott birkózni.

– Zöldömböldöm? – kiáltott Sétikáló. – Ó, milyen szép ne-
ved van manóapó… De kivel birkózol ott? Rusnyával?

– Nem tudom, ki az a Rusnya – hangzott a mérges válasz –, 
de ami a birkózást illeti…

– Nos? – kérdezte Sétikáló, és előre hajolt, hogy a nála há-
romszor kisebb manót jobban lássa, sőt, az arcát is lássa, de 
Zöldömböldöm mélyen lehajtotta a fejét.

– Nos, nos, mi az, hogy nos… Nem látod, milyen bajban va-
gyok? Segíts már, akárki vagy…

– Én Sétikáló vagyok, a tündér! – mondta a mi tündérünk 
(vagy boszorkányunk). De nem látom, hogy kivel akaszkod-
tál össze?!

– Kivel, kivel… Ej, te tündér! Hát a szakállammal… Rálép-
tem és nem tudom kibogozni…

Most nevetett csak nagyot Sétikáló, de egy perc alatt kisza-
badította Zöldömböldöm manót és a másik percben meg is 
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Horgas Béla (Homokszentgyörgy, 1937 – )
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„Boldogkőváralja, 
Boldogkőváralja – ezt mon-dogatom magamban, ha szo-morú vagyok, és erősen el-határozom, hogy egyszer 

mégis elutazom oda, el én.”

barátkozott vele.  Zöldömböldöm aztán hálából elmagyarázta 
neki, hogy a „rusnya” azt jelenti, amit a lusta, de még annál is 
rosszabbat, mert a rusnya lusta is, piszkos is. Sétikáló köszön-
te a tudományt és cserébe azt tanácsolta a kis manónak, hogy 
járjon mezítláb, mert a fű csudafinoman csiklandozza a talpat, 
arról nem is szólva, hogy ha rálép a szakállára, bebogozni ak-
kor sem tudja, ha akarja.

– De minek is akarnám? – kérdezte Zöldömböldöm, és 
ezer ráncba szaladt az arca, amin aztán újra nevetnie kellett 
Sétikálónak.

Hiába, ez már ilyen nap volt: csiklandós, nevetős. Lehetett 
sétikálni tovább.

„Sétikáló boszorkányos tündér – ha 
kiváncsi vagy rá, ha találkozni szeretnél 
vele, az Akastyán-hegyre menj… Hogy 
az meg hol van? Hát Horgas Béla mese-
könyvében. Annyit kell csak tenned, hogy 
kinyitod a könyvet, olvasod a szövege-
ket, nézed a hozzájuk kapcsolható képe-
ket… Miért olyan nyomatékos a feltéte-
les mód? Mert a mutatvány, találkozá-
sod a tündérrel és Elemózsiás manóval 
vagy Tevepúpja kapitánnyal, Cókmókkal 
és Kredenckékkel, meg a többiekkel: raj-
tad áll. Olvasol, és meséről mesére halad-
va megjelenik képzeletedben Sétikáló, aki 
minden történetben más meselénnyel ta-
lálkozik, ahhoz hasonlóan, ahogyan te 
vele. A történeteket és a verseket te kap-
csolhatod össze a képekkel és egymással, 
benned kerekedhet ki az egész akastyán-
hegyi világ, amelynek földrajzi fekvése és 
időbeli határa ugyancsak rugalmas, tet-
szésed szerint formálható. S ha már az ol-
vasásról van szó, lássuk itt az egyik képen 
Sétikáló szeretetteljes találkozását barát-
nőjével, Mészévával, aki csodás könyv-
tündér és szinte minden könyvet olvasott, 
a másik képen pedig Zsizeló okapit, aki 
nevét a származásáról kapta, hiszen zsiráf, 
zebra és ló keveréke, és Sétikáló kedvéért 
ruccant át Afrikából a magyar mesébe. De 
miért? Kérdezd meg Sétikálótól!”
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Sétikáló
(részlet)

Sétikáló és Zöldömböldöm

„Egy léghajó 
felröppen 
a fák fölé, 
mintha 
vers lenne 
maga is.”

Alsó-felső

Az egyik sétikálni,
a másik fejen állni
szeret,
a harmadik meg
fogócskázni veled,
vagy bármi
fára mászni, falra nem,
kilesni a végtelen
éppen itt és most
felfeslő,
alsó-felső réseit,
a negyedik
fölfordított ladik
hátán elheverve,
fényfelhőkre feledkezve
kitalálni s föltalálni:
meséket szeret.
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Tánc

Hol van a hopp meg a kopp?
Hő, te, hékás: hol járod?
Meglátod: nem tánchely a fej,
csupa haj, az a baj,
hepehupa, pukli,
rumlira bumli,
döngetni, rúgni: hiába.
Szegény láb. Kitör a félsz!
Rosszul jársz, ha fejre lépsz.

Kutyabaj

Mikor Ella ellágyul,
sír Gyula is kutyául.
Egyik kutya, másik eb,
kutyabajuk, sejtheted.

Kaptafa

Volt egyszer egy kaptafa,
tornyában a fakapta.

Ki kaptafát nem látott,
nem látta a világot,

kapta fája, kaptafa,
világ végén áll a fa,

fából van a kaptafa,
kaptából a fakapta,

világ fája, kaptája,
ugorjunk a tornyába.


