
      

Író, újságíró, kommunikációs szakember. Tanulmányait jogi karon végezte; volt 
rádiós és televíziós szerkesztő, műsorvezető, a Kulturális Minisztérium kom-
munikációs igazgatója. Első regénye Ajvé címmel 2000-ben jelent meg.

„Amikor hat éves voltam és az iskolá-
ban még nem tanultuk meg az összes 
betűt, akkor a hiányzó « g » és « j » 
betű helyét kihagytam a leírt történe-
tekből. Az anyukám így is megértette, 
igaz elhűlve olvasta, hogy juthatnak 
egy kedves kislány eszébe ilyen véres 
gyilkosságok. Amióta felnőttem a bé-
késebb figurákat szeretem.

Hümmögő az én bölcs kis zöld 
erdei lényem szemüvegtokban al-
szik, lexikonjaiból és az internetről 
tudományos alapon minden meg-
old, Empillával, a mókussal la-
kik egy vacokban, akit azért hív-
nak Empillának, mert már gye-
rekkorában is folyton a tükör előtt 
állt, fésülte a farkát és kunkorítot-
ta a szempilláját, de akkoriban még 
nem tudta kimondani a « szö » han-
got, ezért a szemillájára azt mond-
ta Empilla. Elválaszthatatlan barát-
tá lett lakótársukkal, Peppinoval, 
az ügyes sirállyal és Bogumillal, a 
kicsit gyengeelméjű zsiráffal forgat-
nak filmet, foglalnak szigetet, és ha 
kell, megmentik a bajba került koc-
kás pokkavákat. 

A fiaim az első olvasóim és edzés-
ben is tartanak. A kisebbik a fürdés 
közben még ma is rendre követeli a 
saját személyre szóló meséit. Ilyen-
kor kapok néhány szót és abból kell 
történetet kanyarítanom. Tekintet-
tel arra, hogy a feladat sosem köny-
nyebb – mint mondjuk lézerkard, 
Forma 1-es pilóta, nokedli, gördesz-
ka és iniciálé – nem mindig a gőz-
től izzadok.”

Délután Bogumilt az állatkertből hívták, hogy menjen 
azonnal mert neki is szavaznia kell, hogy ki legyen az új igaz-
gató. [... ]

Olyan ovációval fogadták, amilyet elképzelni sem tudott. 
Nem csoda, hogy meghatottságában eleredt a könnye, és még 
akkor sem tudta abbahagyni a sírást, amikor már minden-
ki elindult a Nagy Szikla felé, hogy eldöntsék, ki legyen az új 
igazgató.

Az első jelöltet, Mámor Bengedúzt, Csík Máté, az 
örvösmedve javasolta. Mámor Bendegúzt ábrándos termé-
szete miatt szerették, főképp pedig azért, mert amikor még 
volt esti mese az állatkertben, ő volt a legjobb mesemondó. 
Ha Vackorról mesélt, elhitték, hogy ő is egy kis bocs. Ha Sü-
süről, hogy sárkány, ha Téglagyári Megállóról, hogy macska 
és a málnaszörpről, hogy szalmaszál. Olyan jól mesélt, hogy a 
medvék gyakran már a nyár végén elaludtak a meséje mellett, 
és tavaszig ki se bújtak a barlangjukból.

Csík Mátét, aki óriási lelkesedéssel sorolta Mámor Bende-
gúz jó tulajdonságait, sokan megtapsolták, de innen-onnan 
pfújolást is lehetett hallani. [... ]

– Ide bátor ember kell, aki védelmezi a gyengéket, és nem 
tűri az igazságtalanságot! – kiabált a zebra.

– Úgy van! Úgy van! – hangzott mindenfelől.
Másodikként Patyol Atrix, a hóbagoly penderült a sziklá-

ra. Dr. Studsz Kázmér, a nemzetközi hírű állattudós megvá-
lasztására akarta rábeszélni a többieket. Elmondta, hogy dr. 
Studsz Kázmér a világ számos egyetemén tanult. Már kisko-
rában elhatározta, hogy mindent tudni akar az állatokról. És 
amikor már rengeteget tanul, és azt hitte, hogy mindent tud 
is, akkor valaki biztos megkérdezte tőle, hogy „S TUDSZ ar-
ról valamit, hogy…” és akkor kérdeztek tőle valami nagyon 
furcsát. Tudományos körökben azóta hívják Studsz Kázmér-
nak, mert ha ilyenkor nem tudott válaszolni a kérdésre, ak-
kor szégyenében beiratkozott még egy egyetemre, ahol újabb 
négy évet tanult. És ez már így megy évek óta. [... ]

Patyol Atrix beszédét örömujjongás fogadta. De aztán 
többfelől is pisszegtek, mert különben nem hallották volna a 

következő szóno-
kot. Néhányuk-
nak mereszteni is 
kellett a szemét, 
hogy a szónoki 
emelvénynek ki-
nevezett sziklán 
egyáltalán észre-
vegyék Gyök Le-
ventét, a száz-
lábút. Arra hív-
ta fel a többiek fi-
gyelmét, hogy egy 
ilyen helyen, mint 

„Elragadott a humora, finom iróniája s az a belülről fakadó derű, ami nélkül nem le-
het jó gyerekkönyvet írni. Tetszett a fordulatos történet, az ellenállhatatlan mesélő-
kedv, s az is, hogy tudja, a gyereknek nem kell gügyögni, szájbarágni. Persze, a fel-
nőtt olvasó is örömét lelheti benne, akárcsak én. A névadásról csak annyit, mind 
egy-egy telitalálat, ha nem haragszik érte, bevallom, Egygár és Kétgár láttán a sárga 
irigység is kerülgetett. Írjon még sokszor a gyerekeknek. (Meg nekem.)”

(Lázár Ervin)

„Ez a könyv sokkal inkább a máról szól. Itt legalább olyan természetes, hogy e-ma-
ilen beszélget a sirálygyerek az apjával, mint ahogy az is, hogy mobilt hord a mó-
kus. Lehet, hogy ez nekünk, felnőtteknek eleinte egy kicsit furcsán hangzik, de biz-
tosan hamar elmúlik majd, és a gyerekeinknek a szeme se rebben. Ezt a könyvet 
olyan volt a fiaimnak felolvasni, mintha fejből meséltem volna. Akár az én mesém 
is lehetett volna...”

(Sándor Mónika)
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„Mesét írni jó. Ennél már csak mesét ol-vasni jobb, sajnálom, hogy esténként nem látom az arcotokat. Régen egy fehér feke-te pöttyös spániel, mostanában egy busa fejű szürke vizsla hajtja az ölembe a fejét, amikor írok. A konyhában tücsökciripelés hallik, mert a viziagáma élő eleségei olya-kor ki-kiszöknek, ilyenkor térden csúsz-va kell megkeresni őket. A fi aim, akik-től sohasem kérdeztem meg, hogy miért jó a paplan alatt olvasni és miért kell bele-lépni a pocsolyába, nem értik, hogy a fel-nőttek alkalomadtán miért kérdezik meg, hogy normális vagyok-e? Szerintük arra a kérdésre, hogy mit sajnálok az életemben, rendben lévő válasz az, hogy nincs cso-kiból az ujjam, mint Mary Poppinsnak, hogy nem én írtam a Nicolas meséket és hogy a túró rudit sem én találtam fel.”

Hümmögő
(részlet)

az állatkert, ahol korántsem mindegy, hogy milyen ennivaló-
ból mennyit vesznek, mennyi szalmát terítenek szét, meny-
nyi jegyet adnak el, mire költenek és min spórolnak, olyan 
embert kell igazgatónak választani, aki kitűnően számol. Le-
gyen hát direktor Fidonc Menyhért, az állatkert ismert törzs-
vendége!

– Na ne! Ezt nem mondhatja komolyan! – kiabálták min-
denfelől. – Éppen ő? Ez most vicc?

Még Bogumil is mosolygott az ötleten. Persze nem lepő-
dött meg, hiszen ő is tudta, hogy Gyök Levente százlábúnak a 
matematika a mindene. Éjjel-nappal számol, ami nem csoda, 
hiszen ennyi láb mellett folyton számvetést kell tartani, hogy 
kiismerje magát, hogy éppen hol tart, de azért épp Fidonc 
Menyhért! Ez túlzás. Mindenki ismerte az állatkertben a köp-
cös öregurat. Nemigen múlt el nap, hogy ne jött volna. Ra-
jongott a számokért, és itt aztán mindig volt mit megszámol-
ni. [... ] A maga módján szerette az állatokat, de irtózott attól, 
hogy valamelyik megfertőzi. Ezért lépten-nyomon kezet mo-
sott. Ha pedig nem talált csapot, akkor előkapott egy nedves 
kendőt, és azzal törölgette magát. Fidonc Menyhért ugyan-
is a legkényeskedőbb látogató volt, akit valaha láttak. Min-
dentől undorodott, és mindenhol baktériu-
mot orrontott. Olyan volt, mintha egy nagy 
számológépet kereszteztek volna egy kór-
házi fertőtlenítővel. Gúnyneve is volt: Dezin 
Ficiálnak hívták kertszerte.

Több jelölt nem lévén, szavazni kellett. 
Miután az állatok egy része nem tudott ol-
vasni, a szavazást levezető fehér farkas min-
denkinek adott egy falevelet. Háromféléből 
lehetett választani. Aki Mámor Bendegúzt 
szerette volna igazgatónak, az zöldet kért, 
aki dr. Studsz Kázmért, az pirosat, aki pedig 
Fidonc Menyhértre akart szavazni, az sár-
gát. Végül a leveleket bedobták egy nagy lá-
dába, összeszámolták, és kiderült: piros le-
vélből van a legtöbb. Az állatkert igazgatója 
tehát dr. Studsz Kázmér lett.

Alighogy megválasztották, a Csenevész 
Hírmondó munkatársa már fel is hívta, és 
terveiről kérdezte. Annyit már most elárult, 
hogy új szakácsokat keres, közös kifutókat 
építtet, ahol az állatok akkor találkozhat-
nak, amikor csak akarnak, és a szégyenle-
tes vízágyúkat a szabadtéri múzeumba he-
lyezi, hogy amíg a világ világ, emlékeztes-
sen rá, milyen borzalmak történtek itt egy-
koron. Arra a kérdésre, hogy első munka-
napját mivel fogja kezdeni, azt válaszolta, 
hogy egy kora reggeli, ámde délutánba nyú-
ló mesemondással.
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