
„Miklya Zsolt költészetében a gyermek és 
a felnőtt irodalom nem különül el élesen 
egymástól, a vers olvasója, hallgatója így 
is, úgy is partner. A szövegben megjele-
nő tartalom, a megformáláshoz használt 
stílus, a nyelvezet nem gyerekes, hanem 
gyermeki. Észrevétlenül válunk részeseivé 
egy nagy játéknak, mely az életről, a fel-
nőtté válásról szól, tétje pedig az, hogy ké-
pes-e a versek hőse (és olvasója) felnőtt-
ként is gyermekszemmel nézni a világot.”

(Pompor Zoltán)

Költő, szerkesztő. Tanítói, majd hitoktatói diplomát szerzett a Debreceni és a 
Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolán. Tíz évig tanított, mint tanító, első írásai pe-
dagógiai segédanyagok voltak. 1997-től a kiskunfélegyházi Parakletos Könyves-
ház egyházi kiadó szerkesztője és egyik szerzője. Verseit sokáig nem publikálta. 
1999-ben jelent meg első önálló verskötete, a Lét-ige. Majd 2001-től rendszere-
sen jelennek meg versei irodalmi lapokban, antológiákban. 2008-ban jelent meg 
Cérnatánc című kötete, hét év versanyagával, a Parnasszus Könyvek sorozat-
ban. Több gyerekkötete, gyerekverseinek zenei feldolgozása és játéka jelent meg.

„Jó fiú voltam. Ami azt jelenti, csendes, szófogadó, a légynek sem árt. (Persze 
a legyeket nem kérdezte senki.) A felnőttek gondolták, hogy jó vagyok, mert 
nem nagyon zavartam őket fölösleges érzésekkel és kérdésekkel. 

Bejártam inkább, és bejátszottam azt a szűk világot, amiben éltem: a ker-
teket és kertek alját, a dió, eper és gesztenye koronáját, az út menti árkot, vagy 
a kertünkön túli senki földjét, egy óriási kubikgödröt. És kitágult a világ: volt 
mély folyóvölgy, vadregényes kanyon, sziklára épült várkastély, repülőbázis, 
űrkikötő. Voltak játszótársaim is persze, de az igazi társam az volt, amire a ta-
náraim azt mondták fejüket csóválva: Miklya, már megint álmodozol. 

Később találtam valakit, akivel tudtam – és tudok már 25 éve – beszélgetni, 
játszani és álmodni is. Ő lett életem társa, és alkotótársa, a feleségem. Mónika. 
Gyerekek között éltünk (tanítottunk sokáig), s gyerekeket kaptunk (mind az öt 
«szerelemgyerek»), miközben magunk is gyerekek maradtunk (amit nem min-
dig olyan könnyű elviselni). Ma már írásból, szerkesztésből élünk mind a ket-
ten, s próbáljuk nem csak eltartani, ösz-
sze is tartani népes családunkat. Hol bol-
dogító, hol erőnk felettinek tűnő feladat. 
Bele is bolondulnék, ha nem segítene a 
belső beszéd, ami olykor dallam és ének, 
máskor vers vagy imádság, vagy csak any-
nyi, amire a felnőttek 
ma is fejüket csóválják 
k ö r ü l ö t t e m : 
már megint ál-
modol.”
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Ezüstszín fonál, 
 ill. Kállai Nagy Krisztina, 
 Parakletos, 2002.
Pityu azt mondja… , 
 ill. Damó István, Parakletos, 2004.
Történetek a Pirosoviból, 
 ill. Kállai Nagy Krisztina, 
 Harmat, 2004.

Quasimodo emlékdíj, 2007.

FONTOSABB DÍJAK

Miklya Zsolt (Csorvás, 1960 – )
M

IK
LY

A
 Z

SO
LT

Dúdoló – Megzené-
sített gyermekver-
sek, előadja: Paulik 
családi zenekar, 
szerzői kiadás, 2003.

HANGOSKÖNYV

Fölülről minden
Anya a kimondhatóban hisz
apa a kimondhatatlanban
ezt onnan tudom
hogy amikor ordítanak egymással
mindig apa hallgat el először
én ilyenkor már a diófa tetején
kapaszkodom
kivéve hogyha esik az eső
hull a hó vagy ilyesmi
innen fölülről minden fordítottan 
arányos
a kicsiből nagy lesz
a nagyból kicsi
a kimondhatóból kimondhatatlan
az ordibálás is lecsendesül
a levelek zizegése viszont 
tengermorajlás
és amikor egy aranylevél lehullik
csak azért nem engedem el én is 
az ágat
mert odaát várnak
öreg hajóst a túlsó parton
és amíg valaki vár rád
addig még bízhatsz benne
hogy a kimondhatatlanból egyszer
kimondható lesz

Manófi 
Manófiam ha látod,
nem hord viharkabátot,
sem sárcipőt a beste,
ezüstcipőben este
csatangol csillag ormán,
el nem röpíti orkán,
se szélvihar, se mámor,
tejúthavat lapátol,
aztán csak gondol egyet,
hoz rigófüttyöt, meggyet,
nap költözik hajából
szénába és a jászol
Tejúton túli fénnyel
telik meg minden éjjel,
keresve sem találnád
a paplanod s a párnád
királyibb környezetben,
leheleted se rebben,
borjú szuszog, s a bárány
áll némán, míg a száján
egy csillag földre cseppen.
Gyermek lakik a cseppben.

Kállai Nagy Krisztina illusztrációja

Kállai Nagy Krisztina 
illusztrációja
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Istennek melyik a 
kedvenc színe?
Neked mi a kedvenc színed?
Én a sárgát szeretem a legjobban.
Anya a bordót, apa a kéket, nagyi a zöldet,
nagyapa meg azt mondja, ő már csak a feketét.
Pityu szerint az nem is szín, tanulták az iskolában.
Múltkor összekevert mindenféle színű  festéket,
és lett belőle, ki se találod, hogy micsoda.
Lett belőle barna.
Azt mondta, neki az tetszik a legjobban. 
Az a keverék.
Én nem tudom, Istennek melyik lehet a kedvenc színe. 
Én a helyében nem tudnék választani.
Csinálnék egy olyant, amelyikben minden szín benne van.

A legszebb szamár 
(részletek)

Én vagyok a legszebb szamár.
Éjszaka felkelek,
egy kicsit iázok,
aztán visszabújok a takaró alá.
Hagy aludjanak a többiek.

*

Én az állatokhoz értek.
Tudom például,
van ami négylábul,
van ami kétlábul,
van ami soklábul.
Lábakból aztán van temérdek.

*

Botiról mindenki tudja,
hogy ő a legkisebb szamár,
de vele lehet a legjobbat játszani.
Ő a dzsediket is ismeri, és kitalálta, 
hogy a dzsediszamár kardja a farka.
Botié vékony és selymes és sújt,
az enyém meg hosszú, bojtos és 
meg nem áll, hiába mondja az 
óvó néni, hogy ne csapkodjak 
vele a Bogica tányérjába.
Igaz, egy dzsediszamár
megvédi a gyengébbet,
akinek nincs is farka.

*

Néztél már szamártükörbe?
Ezt apa kérdezte, amikor kiderült,
hogy ő meg egy nagy marha.
De anya leállította, hogy legalább
a gyerek előtt ne mondjon ilyeneket.
Milyeneket? Ha apa egy nagy marha,
hiába néz a szamártükörbe, én meg 
nyugodtan nézhetek akármelyikbe,
úgyis én vagyok a legszebb szamár.
(De ezt már mondtam.)

Veréb és bagoly
Bagoly mondja verébnek, hogy hólapát.
Veréb mondja bagolynak, hogy kiskanál.
Nem tudnak megegyezni.
Azóta a bagoly kiskanállal hányja a havat,
a veréb meg hólapáttal eszi a tejbegrízt.

Miklya család 
a hőskorban

http://www.miklya.eoldal.hu
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