
Író, drámaíró. Eddig elsősorban drámáival keltett feltűnést, de sikeres 
képregényszerző is, írt forgatókönyveket, hangjátékokat, mesejátékokat. A 
Roham irodalmi és művészeti magazin irodalmi szerkesztője. Érdeklődése 
2004-ben fordult a gyerekirodalom felé, és első próbálkozása, a Kendermag 
és a Lukrécia című ifjúsági regénye az Édes Anyanyelvünk pályázatán máso-
dik helyezést ért el.
A Tükörváros titkának története először forgatókönyv-alakban létezett, animá-
ciós filmet szerettek volna belőle készíteni.

A fiú majdnem hátraesett, olyan gyorsan állt meg. A fák-
lya fényében tisztán látszott a fekete páncélos arca. Egy hosz-
szú, függőleges hegnyom szelte ketté, és Marcó jól ismerte 
ezt a forradást. A gonosz Fekete Báró léptetett felé a fahídon, 
Daledon elárulója!

Azonnal hátrálni kezdett. A híd korlátján egy rést vett ész-
re, úgy tűnt, éppen átfér rajta. […]

– Indulnunk kell! – hadarta Marcó, és miközben talpra 
ugrott, úgy érezte, hogy a fájdalomtól fényes karikák táncol-
nak a szeme előtt.

Húga értetlenül nézte, de a fiú már meg is ragadta a karját.
– A Fekete Báró! – suttogta, és megindult a folyómederben.
Amira nem ellenkezett. Az alvástól erőre kapott, és most 

viszonylag sebesen követte bátyját a sötétben.
Lódobogás hallatszott a magasból, majd apró göröngyök 

záporoztak le a partoldalon. Marcó megragadta a húga kar-
ját, és még nagyobb iramot diktált. Tudta, hogy ha a lovasok 
leereszkednek, ők könnyű prédákká válnak a csúszós agyag-
falak között.

Aztán váratlanul, nem messze előttük, ott, ahol nem volt 
olyan meredek a partoldal, keskeny ösvényt vett észre.

– Erre! – sziszegte hátra a húgának, és a szűk vájat felé 
húzta. – Erre nem tudnak utánunk jönni.

A lovasok akkor értek le a mederbe, és indultak a gyere-
kek után, amikor a testvérek fölértek. Az elöl vágtató Báró két 
árnyat látott eltűnni a jobb oldali árokparton. Azonnal meg-
húzta a kötőféket, és halkan hátraszólt:

– Tovább! Száz méterre van egy feljáró. A Koldusnegyedbe 
tartanak!

A partoldalba vágott emelkedő egy aprócska térre veze-
tett. Húsz méter hosszú lehetett, és talán ugyanennyi széles. 
A fal mellett körben hosszúkás, sötét csomagok hevertek fur-
csa összevisszaságban. A térről egyetlen utca nyílt, az is a túl-
oldalon.

A testvérek oda tartottak. A mászástól és a menekülés iz-
galmától kimerülten haladtak át a téren, amikor Amira meg-
botlott valamiben. Marcó talpra segítette, és éppen indultak 
volna tovább, amikor a hosszúkás csomag váratlanul meg-
mozdult.

A gyerekek rémülten ugrottak hátra. A téren heverő cso-
magok egymás után elevenedtek meg és álltak talpra. Aztán 
egyszerre megindultak feléjük.

Amira felsikoltott.
Marcó azonnal megragadta, majd húgát maga mögé tolva 

hátrálni kezdett a sikátor felé. Az árnyak azonban nem tágí-
tottak. Egyre szorosabb gyűrűbe vonták őket.

– Hús! – csattant fel egy rekedtes hang az egyik kámzsa 
alól.

– Hús! – hangzott fel a tér egy másik pontjáról is.
– Hús! Hús! – nyíltak éhes, csámcsogó hangra a kámzsák 

alatti szájak.
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Néhány méterre lehettek a szűk utcától. A köröttük kán-
táló tömeg csupán vánszorgott, könnyedén kitértek előlük, 
amikor hirtelen egy kéz ragadta meg a fiú lábát. Újabb kám-
zsás feküdt a fal tövében.

– Hús! – nyöszörögte.
– Nincs! – kiáltotta Marcó, és kitépte magát.
– Hús – sírta szinte hangtalanul a földön fekvő csomag, és 

kitárt tenyérrel kapott a továbbsiető után. – Húúús...
Amint a testvérek bejutottak a térről nyíló szűk utcába, a 

csuklyás alakok, mintha csak láthatatlan falat húztak volna 
eléjük, megtorpantak. Egy se merte követni őket a sikátorba.

Marcó is megállt, és értetlenül figyelte a tér torkolatánál 
tolongó árnyakat. Némán bámulták a két testvért, csak a sze-
mük villogott mohón a kámzsájuk alól. Nem értette, miért 
nem mernek belépni, de nem is érdekelte. Lényeg, hogy nem 
jönnek utánuk. 

Amirára nézett, aki még mindig a mögöttük imbolygó ala-
kokat bámulta, és intett neki, hogy menjenek tovább. A lány 
bólintott, amikor váratlan horkanás hallatszott, majd ideges 
patadobbanás.

Rémülten álltak meg. Óriási alak magasodott előttük az 
úton: a Fekete Báró.

Marcó tudta, hogy elvesztek. Mögöttük az árnyak, előttük 
a katonák, oldalt pedig a sikátor komor falai.

Ekkor egy utolsó, kétségbeesett lépésre szánta el magát. Az 
utca falát alkotó házak felé mozdult, hátha nyitva találja vala-
melyik ajtót, hogy húgával arra meneküljön tovább, de még 
fél métert se tehetett, amikor váratlan dolog történt. 

A Fekete Báró villámgyorsan kirántotta a kardját, elfordí-
totta a markolatot; kattanás hallatszott, a széles kard pengéje 
kettévált, és átcsúszva a markolaton, íjjá alakult. A katona egy 
pillanat alatt felajzotta, és Amira mellkasának szegezte.

– Állj meg, ha élni akarsz! – csendült fel a Báró érces hangja.
– Mi nem csináltunk semmit!
– Tudom – felelte hidegen a katona, majd íját leeresztve 

hátrafordult a nyeregben. – Hozzátok őket! – vetette oda ka-
tonáinak, akik azonnal közelebb léptettek.

A Báró újra a testvérek felé fordult, aztán dühösen fel-
mordult. A gyerekek nem voltak sehol. Egyszerűen nyomuk 
veszett.

A Báró kirúgtatott, elkapta a legelső keze ügyébe kerülő 
kámzsást, és mint a tollpihét, a levegőbe emelte.

– Hol vannak? – kérdezte fenyegetően, és megrázta a kol-
dust. – Hová tűntek? Felelj!

– A szörny... – nyöszörögte a kezében himbálódzó csomag 
artikulálatlanul.

– Hová bújtattátok őket? – dörögte újra az óriás, azzal a 
szerencsétlent a sikátor falához vágta.

– Elkapni őket! – üvöltötte a háta mögött álló lovasok felé 
fordulva. – Mindet! Egytől egyig! Összefogni az összes rühes, 
rothadó férget! Tudni akarom, hová lett az a két kis fattyú!

Tükörváros titka
(részlet)

„A Tükörváros titka színvonalas, jól sikerült könyv. A történet egy időtlen és is-
mert helyszín nélküli fantasy, ezúttal orkok, tündék vagy sárkányok nélkül, csu-
pán emberekkel és egy varázslatos erejű kővel, amely képes biztosítani egy város 
gazdagságát és lakóinak boldogságát. Természetesen most is egy kisfiú, Marcó 
az, aki nagyratörő álmokat dédelgetve indul el Tükörvárosba, majd, amikor lát-
ja, hogy a város nem olyan, mint képzelte, emberpróbáló tettek és kalandok 
sora után megmenti az embereket és helyreállítja a rendet. Mikó Csaba könyve 
izgalmas, szórakoztató.”

(Robert Katalin)  
„Mikó Csaba izgalmas, érdekes történetet írt, a feszültséget végig mesteri-
en tartja fenn, miközben nem döcög a nyelvezet, nem érzünk erőltetett «ho-
nosítást» e nálunk nem épp őshonos műfajban: a fantasy műfaj azon eleme-
it tartotta csak meg, melyek nem kapcsolódnak nemzeti, kulturális sajátos-
ságokhoz, de nem is egészítette ki történetét ilyenekkel. Marcó, a főszereplő 
akár népmesei hős is lehetne, de egy Tolkien-regényből sem lógna ki. A kö-
zépkori, feudális viszonyokat idéző háttér alapkritérium, megvan itt is, a vi-
dék – néhány évszázadnyi időutazással – bárhol lehetne a világon, akár Ma-
gyarországon is.”

(Gombos Péter)

„A Tükörváros titka minden fontos kellékét felsorakoztatja az izgalomkeltésnek: 
felpörgő teleregények fordulatosságát snittelő szerkezetével, több – de még kö-
vethető – szálon futtatott históriájával, esendő jellemek összecsapásaival jól fel-
forgatja bennünk az alapvető morális kérdésekhez rendelt mesét. S fordulatok 
a végletekig! […]
Viszont nincsenek illúzióink, amikor a szenvedély céljait szentesítik az esz-
közök: van itt hősöket buktató fatális tévedés, ármány és szerelem, de bősé-
ges alattomosság és kegyetlenség is – hogy legyen miért hinnünk a tévedése-
ikben is tiszta, lázadásaikban is őszinte hősökben, vagyis odaképzelt önma-
gunkban.”

(Kovács Lajos)

„Mikó Csaba élete legendák és ta-
lálgatások tárgya. Alig több, mint 
tíz éves, amikor egymagában be-
járja a vadnyugatot. Itt éri élete 
első meghatározó élménye: sze-
relmes lesz Winettou húgába. Ez 
a váratlan és ellentmondásos ese-
mény megzavarja, s évekig mást 
sem csinál, csak papírokat ír tele. 
Emiatt környezete sokáig – téve-
sen – költőnek hiszi, amit korlá-
tokat nem tűrő természete nehe-
zen visel. Őt is, mint minden va-
lódi kalandort, leginkább az ide-
gen földrészek felkutatása izgat-
ja, ezért egy esős, őszi napon eltű-
nik a nyilvánosság elől. Életét attól 
kezdve a valóságtól elrugaszkod-
va éli. És bár ugyan többen vál-
tig állítják, hogy földönkívüli akar 
lenni, míg mások esküsznek arra, 
hogy a londoni Big Ben órájának 
nagymutatója, ezekre a szóbe-
szédekre semmi bizonyíték. Így a 
közmegegyezés szerint Mikó Csa-
ba valójában Old Shatterhand, és 
boldogan él Nso Csival egy ezüst-
tóparti házban.”

Mikó Csaba (Budapest, 1978 – )
M

IK
Ó

 C
SA

BA

133132


