
„Novemberben születtem. A november befelé forduló hónap, a rövid napsüté-
ses órák keverednek a buja enyészettel, gazdag, pompás, ijesztő mélység nyílik a 
nyár felületessége és a tél dermedtsége között.
Számomra mindez talán a legmeghatározóbb.
A 11. kerületben nőttem fel, ahonnan aztán egyre északabbra költöztem, most 
Szentendrénél tartok. Közben elvégeztem egy főiskolát, és ha lenne szakmám, 
csomagolástechnikus lennék. De én inkább mindent szeretnék csinálni, szépen 
sorban. Mostanáig art director voltam ügynökségeken, újságcikkeket és esszé-
ket írtam, termesztettem bionövényeket, házat építettem és vigyáztam gyere-
kekre, állatokra.  Jelenleg kézműves dolgokat készítek, és mesekönyvet, forgató-
könyvet írok. Ebből is látszik, hogy rengeteg dolog van még hátra.”

„Az inspiráló környezetet Szentendre jelenti, ahol egy kövér macska és 
két tyúk társaságában élek. Noha nem vagyok nagy rajzfilm-rajongó, részt 
vettem egy rajzfilmsorozat forgatókönyvének megírásában (Ez kész! Pénz! , 
2006.) és kedvet kaptam a mesék bensőséges és szabad világához. […]

Pudlimásszal Pomázon találkoztam, a HÉV pénztárnál állt sorban. Any-
nyira megtetszett, hogy hangosan felkiáltottam. Ekkor az előttem álló hölgy 
szemrehányóan megfordult, és azt mondta, hogy ez egy karambolos kutya, 
akit elsodort a kamion. Ő volt a gazdája (amúgy nem Pudlimásznak hívták), 
és amíg magyarázott, a kutya a csálé füleivel és a bölcs, tartózkodó tekinte-
tével végig engem nézett, ahogy csak a sokat megélt kutyusok tudnak nézni. 
Hát ő megmaradt a fejemben. […]

Apám nagy barkácsoló volt, én magam is szeretek fúrni-faragni. Sőt, most 
jövök rá, hogy gyűjtögetni is, szép tárgyakat – szóval ezek szerint bennem is 
folyik egy kis Imbusz-vér. Mondanom se kell, hogy szeretem a régi vágású 
mesterembereket, mikor Évával egyszer összejöttünk egy munkamegbeszé-
lésre, előtte órákig álltunk a kávézó melletti üvegcsiszoló ajtajában, és csak 
bámultuk, hogy a mesterek hogyan díszítik kézi csiszolóval a kristálypohara-
kat. Ma már egyre kevésbé lehet belelátni ezekbe az alkotói folyamatokba, hi-
szen a nagy üzemek el vannak zárva előlünk és a gyerekek elől is, de én remé-
lem, hogy azért mindig maradni fog néhány kisebb műhely, garázs – és nem 
csak a mesekönyvekben.”

Másnap reggel Imbusz mester vidám kutyacsaholásra ébredt, 
ám Pudlimász nem volt sehol. Végül a műhelyben talált rá – épp 
egy motorháztetőt rángatott le a polcról, amit egy kerekekből, ki-
pufogódobból és kormányból álló szerkezetre akart rákalapálni.

Imbusz mester szörnyű bosszús lett.

– Nahát, Pudlimász, épp el akartalak küldeni a henteshez, 
hogy hozz magadnak mindenfélét, amit csak szeretnél. Te meg 
hálából tönkreteszed a műhelyemet!

– Az az igazság, Imbusz mester, hogy amúgy sem mernék 
kimenni az utcára, mert megkergetnek a környékbeli kutyák – 
mondta lógó orral Pudlimász. 

Ahogy elnézte a bánatos kutyát, Imbusz mesternek eszé-
be jutott valami. Kiakasztotta a SZABADSÁG MIATT ZÁR-
VA táblát a műhely kapujára, majd visszament és lemérte 
Pudlimászt széltében, hosszában. Tervrajzot készített, amin be 
volt méretezve még Pudlimász füle is. Utána három kereket raj-
zolt, egy széles kormányt és egy bőrfotelt. A fotel alá egy apró 
motort, a kormány alá pedig egy műszerfalat, nagy színes gom-
bokkal. Persze a kutyus ott sürgölődött körülötte, s folyton oda-
tolta a szőrös képét. Végül felkiáltott:

– Nahát, ez egy kocsi!
– Egy motoros tricikli – javította ki Imbusz mester. – Ezzel 

gyorsabb leszel minden kutyánál.
Pudlimásszal madarat lehetett volna fogatni, Imbusz mester 

pedig nekilátott, hogy összeszerelje a motoros triciklit. A kutya 
boldogan adogatta a tervrajz alapján az alkatrészeket és a szerszá-
mokat. Imbusz mester ki is nevezte a segédjének. Na de milyen se-
géd volt Pudlimász! Nem ám olyan, mint a többi segéd! Hamar el-
unta magát, és akkor bizony nem jó szerszámokat adogatott… És 
olyan is előfordult, hogy fejjel lefelé tartotta a tervrajzot, s fordítva 
adogatta az alkatrészeket. De a legnagyobb baj mégsem ez volt… 
Pudlimász ugyanis nemcsak azt szerette volna beépíteni a tricikli-
jébe, ami a tervrajzon szerepelt, hanem mindazt, ami megtetszett 
neki. Addig könyörgött, míg Imbusz mester belehegesztett egy 
nagy rézdudát és egy pótkerék-tartót is. És még ez sem volt elég 
Pudlimásznak! Talált egy régi táblát, és azt is odaadta, hogy a mes-
ter erősítse a tetejére. Ez volt ráírva: ZSÁK UTCA – 186-os járat.

– Ez egy régi busz útirányjelző táblája – tette le a hegesztő-
pisztolyt Imbusz mester. – Ráadásul fordítva tartod!

– Igen, de olyan szép komoly. Mindenki tudná messziről, 
hogy Pudlimász közeledik – kérlelte a kutyus. – Különben sem 
kérek már mást, csak még ezt a ládát.

KÖNYVEK

Imbusz mester autót épít, 
 ill. Pikler Éva, Pagony, 2008.
Imbusz mester és a szemüveges autó, 
 ill. Pikler Éva, Pagony, 2009.
Kuku kalandjai – megszemélyesített 
mesekönyv, 
 ill. Pikler Éva, HVG Press, 2009.
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„Az életben az élet a legfontosabb, ezt mondta valamelyik híres ember és igaza volt. 
Egyszeri kaland, nem kell komoly-kodni és másolni másokat, mert bevált minta nincs.”

„Szeretek főzni. 
Meg kirándulni.
Állatokat simogatni. 
Persze ezek is alkotások a 
maguk nemében, szóval 
nem is tudom, hogy van-e 
valami, ami nem az. 
Talán az él helyesen, aki 
minden hétköznapi rutin-
dologban megtalálja az al-
kotás lehetőségét.”

Imbusz mester autót épít
(részlet)

– Ez egy pezsgőtartó minihűtő! – kiáltott fel – Minek ez neked!?
Dohogott még egy kicsit, de bármennyire is fájt a szíve a 

kincseiért, végül mindent úgy csinált, ahogy azt Pudlimász sze-
rette volna. Még csavarozta az utolsó csavart, mikor a szelebur-
di kutyus felpattant a nyeregbe, és máris száguldozni kezdett.

– Irány a hentes! – kiáltotta, s vígan kihajtott a kapun.
Aztán rákanyarodott a városba vivő útra, ahogy azt Imbusz 

mester megmutatta neki. Mondanom sem kell, hogy nagy feltű-
nést keltett. Nemcsak a tricikli miatt, hanem mert nem ismer-
te a közlekedési szabályokat. Az út közepén cikázott, áthussant 
a piros lámpán… Az autósok meg eszeveszetten dudáltak mö-
götte. Több sem kellett Pudlimásznak, ő is teljes erőből nyomta 
a dudát, mert azt hitte, hogy ez valami verseny. Néhányan ke-
resztbe álltak a kereszteződésben, mások beleszaladtak az árok-
ba. Végül a közlekedési rendőr a tricikli elé kanyarodott és el-
állta az útját. A megszeppent Pudlimásznak elmagyarázta, hogy 
amíg le nem vizsgázik vezetésből, addig csak a biciklisták szá-
mára kijelölt utat használhatja. Pudlimász ezért ettől fogva csak 
a bicikliúton közlekedett, kivéve, amikor hirtelen más jutott 
eszébe, vagy ha nagyon sietett, vagy ha nagyon üldözték.

Mivel most a henteshez igyekezett, ami a város főterén volt, 
gyorsan átvágott a parkon, keresztül néhány virágágyáson és 
egy homokozón. Vígan fütyörészve haladt, nem is sejtette, hogy 
valakik árgus szemmel figyelik, s róla tanácskoznak.

Egy nagydarab fehér kutya, egy kockafejű terrier meg egy 
felnyírt fejű uszkár ácsorgott a park bejáratánál. A legnagyobb 
kutya, Fasírt megszólalt, gúnyosan szűrve éles fogai közt a szót:

– Nézzétek, fiúk, nem ezt a sánta kutyát haraptuk meg múlt-
kor egy kicsit?

– Az ám! – mondta fejhangon Penész, az uszkár. – Még most 
is hiányzik egy szőrcsomó a hátsójáról.

– De vajon miféle járgánnyal száguldozik itt? Még a végén 
nem tudjuk majd utolérni…

– Fogjuk meg és vegyük el tőle – mondta a kockafejű terri-
er, aki nagyon buta volt.

– Amíg megy, addig nem tudjuk utolérni – oktatta ki Fasírt.
– Gyertek, kövessük, majd csak megáll valahol… és akkor 

fasírtot csinálok belőle!
Azzal elindultak a nyomában…

„May Szilvia és Pikler Éva egy barátságos, 
hangulatos világot mutat be szövegben és 
képben is. Azt hinnénk, már nem is létez-
nek olyan emberek, mint Imbusz mester, 
és lám, itt van feketén-fehéren, illetve szí-
nesben is ebben a mesekönyvben!”

(Lantos P. István)

„Nálunk a lányok komoly fenntartások-
kal fogadták az autószerelős könyvet, 
de Pudlimász megjelenésével «meg let-
tek véve», onnantól, főleg a gaz kóbor 
kutyák felbukkanása óta igazi rajongók. 
Van folytatása is, ha lehet, még az első 
résznél is jobb!”

(Berg Judit)

„A sorozat első része még leginkább a 
szereplők megismerésére volt kihegyezve, 
bár akcióban akkor sem szenvedtünk hi-
ányt. A folytatás azonban, ha lehet, még 
cselekménydúsabb, pörgősebb, fordula-
tokban még gazdagabb. Van itt kérem ku-
tyaiskola, sok új csodajárgány, autóver-
seny kutyamódra, szabotázs a régi ban-
datagoknak köszönhetően. És végül, de 
nem utolsó sorban: megismerhetünk egy 
új szereplőt, a zseniális nevű Pacsika Ma-
tildot, aki – nem árulok el nagy titkot, ha 
elmondom – Pudlimász és Imbusz mes-
ter hathatós segítségével leckézteti meg a 
mese végére a három pernahajder ebet.”

(Papp Eszter)
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