
Író, újságíró, szerkesztő. A Süni ökológiai gyermekmagazin főszerkesztője, a 
Vadon magazin kulturális szerkesztője.  Több kulturális és természetismereti 
lapban publikál esszéket, cikkeket.

„Már kicsi koromban is min-
dig írtam, arra, ami éppen a ke-
zem ügyébe került: papírra, ab-
laküvegre, kaviccsal a folyópar-
ti homokba. Ahogy nőttem, rá-
jöttem, hogy a mese az a mű-
faj, amiben igazán otthon érzem 
magam. Bármibe fogok, előbb-
utóbb mese lesz belőle. Ezt a cso-
magot kaptam a jóistentől, s én 
örömmel fogadom el, hogy eb-
ben kell alkotnom. 

A magam nevelésére írom a meséket, mert bevallom, hogy én is rettenete-
sen tudok viselkedni, meg félni is szoktam ám a világban! Sőt, léteznek rosz-
szak, gonoszak, sárkányok. Nem feltétlenül odakinn, a külső valóságban, hanem 
idebenn, a lelkünkben. Fájdalmak, félelmek, nagy, égig érő akadályok – ezeket 
mind le kell küzdenünk.

Minden szereplő belőlem hasad ki: lehetek hazudós, ám világszép sárkány-
lány, megalkuvó, lusta tündérlány, sőt, a kétarcú király is talán én vagyok. Le-
het, hogy e mesékben is az egyes részeim csatároznak egymással? A meseírás se-
gít nekem abban, hogy mindig a jobbik felem győzzön a rosszabbik felett. Mert 
mint minden mesének, ezeknek a történeteknek is az a dolguk, hogy rendet te-
gyenek a világban, hogy a mese végére valahol mindig kisüssön a nap. Csak ész-
re kell venni, hogy hol derűs az égbolt felettünk. De ehhez fel kell emelni az ar-
cunkat időről időre az ég felé.”

em tudok aludni! – mondta kismanó, az ágyam 
mellett megállva. Kezében kispárnája, szemé-
ben több zsák félelem, kobakjában befejezetlen 
mesék. Bajban volt, láttam rajta.

– Melléd bújhatok? – kérdezte, de amire vá-
laszolhattam volna, már aludt, hasamba fúródó 
talpaival, párnája a párnámon, és itt hagyta ne-

kem félig álmodott meséit, hogy befejezzem helyette.
– Hol jártál, kismanó? – kérdeztem tőle hegyes fülét simogat-

va, és ő dünnyögött valamit arról, hogy már megint neki jut a leg-
kisebb alma, a használt füzetborító, a tövig hegyezett ceruza… […]

Kismanó odabenn játszott a többi manógyerekkel. Ponto-
sabban: üldögélt szomorú arccal a sarokban, és nézte, ahogy 
a többiek játszanak. Nem értette még a játék szabályait, és ah-
hoz senkinek nem volt türelme, hogy újra és újra elmagyarázza 
neki – ezért inkább egy földre kiterített papírlapra rajzolgatott. 
Foltonfolt ruha volt rajta, és zöld, csúcsos sapka. Amikor meg-
látott az ajtóban, odafutott hozzám, kezében az összehajtogatott 
papírt szorongatta, sűrűn teleírva ákombákomokkal.

– Én kaptam! Nekem írták! Csak nekem! Akarod, hogy fel-
olvassam? […]

– Hallgatlak.
Kismanó kihajtogatta a papírdarabot, térdére fektette.
– Honnan is kell olvasni? – kérdezte.
– Balról jobbra. Felülről lefelé. De hiszen tudod!
– Nem is azért kérdeztem, csak kíváncsi voltam, figyelsz-e rám. 

Ez itten a Tündérkirálynő levele. Látod? Nekem küldte. Itt az aláírá-
sa is! – mutatott a lap alján egy különösen szépre sikeredett ákom-
bákomra. – Ez meg a fényképe! Nagyon szép, ugye? – kérdezte.

Figyelmesen megnéztem a képet. Ceruzavonalakból állt össze 
és kétségtelenül tündérkirálynőt ábrázolt: szép, nagy fejjel, rajta 
üvegkoronával – ebből is látszott, hogy igazi királynővel állunk 
szemben! – tulipános, hatalmas szoknyában, amely az egész vi-
lágra ráborult. Szerettem a rajzait, szerettem, ahogy kicsi manó 
rajzol nekem. […]

– És ezt ő maga adta oda neked?
– Dehogy! A tündérkirálynők nem járnak az utcán! Ki sem 

mozdulnak az üvegpalotájukból! Hiszen tudhatnád! A lepkefu-
tárral küldte nekem, de nagyon titkos levél lehet, mert lepkefu-
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A világot betakaró szoknya

tár azt mondta, hogy senkinek, de senkinek ne mutassam meg!
– De kár! – néztem magam elé szomorkásan, és magam mellé 

tettem a levelét a puha, parti homokba – Pedig azt hittem, tény-
leg felolvasod!

– Veled kivételt teszek. De csak akkor, ha megígéred, hogy 
soha nem mondod el, senkinek, hogy mit hallottál tőlem.

– Szavamat adom!
Kismanó a fülemhez bújt, és meleg, párás hangon suttogva ol-

vasni kezdte a levelet, amit ott felejtett a homokban – de nem is 
volt szüksége rá, hiszen kívülről tudta minden sorát.

„Tündérkirálynő vendégségbe hívja Kismanót üvegpalotá-
jába, Újhold éjszakájának hajnalán. Csakis ő jöhet el hozzá, de 
nem lesz egyedül! Mert Tündérkirálynő ezen a hajnalon meg-
hívja a palotájába az összes legkisebbeket: az utoljára született 
koboldokat, sorvégi tündérlányokat, elfelejtett törpéket…” […]

– Elfogadod a meghívást? – kérdeztem tőle.
– Csak ha te is velem jössz. Félnék egyedül. De senkinek ne 

szólj róla, ez a kettőnk titka! – suttogta nagyon titokzatosan, 
majd lemászott az ölemből, és befutott az ajtón, be az egyetlen 
szobából álló, löszfalba vájt manóházba. […]

Úgy tűnt, hogy Tündérkirálynőt jó hangulatában találtuk. Ha-
talmas, tulipános szoknya volt derekán, mely az egész világot be-
takarta, fején üvegkorona, a korona közepén üvegszív. Nem szólt 
semmit, pedig Kismanó állandóan hátrapislogott, felém, segélykérő 
manószemekkel, mert nem szokta meg, hogy egyedül kell lennie.

– Gyertek, csak gyertek, legkisebbek! – szólt feléjük csilinge-
lő üveghangján, és az utoljára született vendégkoboldok, sorvégi 
kistündérlányok odasereglettek a szoknyája köré.

– Senki sem tudhatja meg, hogy nálam jártatok! Tudjátok, 
ugye? – kérdezte mosolyogva, mire azok komoly arccal bólogatni 
kezdtek. – Azt akarom, hogy Ti járjatok birodalmamban először, 
legkisebbek, akik odakinn, a tündértelen világban mindig csak 
leghátul lehetettek. Megmutatok nektek mindent. Nézzétek csak! 
Ez itt a tündérpolcom, rajta a varázseszközeim. Üveggolyóm, kris-
tálypálcám, és a legkedvesebb játékaim is, mert játszani, azt még 
mindig nagyon szeretek. Ilyenkor leteszem a koronám, így ni, és 
kedvemre hempereghetek az üvegszőnyegen, vagy kergethetem az 
üveggolyóimat – bármit megtehetek, ami éppen az eszembe jut!

– És a szoknyáddal mi lesz? Az nagyon rossz lenne, ha össze-
gyűrődne. Nem szeretném. – szólt bátortalanul Kismanó, mert 
a nagy szoknyákat, a világot betakaró nagy szoknyákat minden-
nél jobban szerette.

– Ugyan, ki figyel ilyenkor erre? Gyertek, kapjátok el! – nevetett 
rá Tündérkirálynő, és egy marok üveggyöngyöt szórt a manók elé.

Az apróságok tágra nyílt szemekkel figyeltek. Kismanó külö-
nösen. Rettenetesen tetszett neki a kristálypálca, a sok, ide-oda 
guruló üveggyöngy, és az üvegkorona is. Az a leginkább. A koro-
na közepén lévő üvegszívről pedig le sem tudta venni a szemét.

– Tetszik? – kérdezte tőle a Tündérkirálynő – Neked adom. 
De jól dugd el otthon a a fiók mélyére, és ne add oda senkinek! 
De igazán senkinek!

– És annak, akit nagyon szeretek, annak se?
– Ha úgy gondolod... De tényleg csak annak, akit nagyon sze-

retsz… Ám jól jegyezd meg: csak addig maradhat nála, amíg a 
titkot megőrzi. Ha elárul téged, az üvegszívet visszaveszem.

KRITIKA

„Napjainkban sajnos egyre kevesebben vál-
lalkoznak igazi mesék és a világukat hitele-
sen megjelenítő illusztrációk teremtésére. Ki-
emelkedő kivételnek számít Mirtse Zsuzsa író 
elbűvölően tiszta, költői nyelvezetű, melan-
kolikus és fölemelő mesekönyve, az Égforga-
tó csodagyűrű, amelyhez Jankovics Marcell 
cannes-i nagydíjas filmrendező teremtett gaz-
dag szín- és formavilágú illusztrációkat.”

(Pósa Zoltán)

„Mirtse Zsuzsa és Jankovics Marcell megje-
lent közös műve, az Égforgató csodagyűrű ma 
Magyarország talán legszebb mesekönyve.”

(Buncsik Marianna)

 „Mert mik is vannak akkor? 
Kupacok. Például könyvkupa-
cok (a számítógépem mellett 
feltornyozva egy nyitott fi ók te-
tején, az ágyam mellett feltor-
nyozva a földön), játékkupa-
cok (melyekről mindig megígé-
ri a kis sötétlelkű, hogy felviszi 
a helyére), ruhakupacok (me-
lyekkel sosem boldogulok), va-
lamint újságkupacok, melyek 
előbb-utóbb ledőlnek, s maguk 
alá temetnek egyéb kupacokat. 
Ez lenne hát az életem.”

„Szeretek babrálni a világgal. 
Szenvedélyesen játszom bármivel – 
és bárkivel. 
Néha veszítek, néha nyerek. 
Néha nem tudom, a kettő között 
mi a különbség. 
Kislány koromban aranyásó 
akartam lenni.
Szeretnék egy üvegcipellőt.”

„Mert írni muszáj. Mert olyankor felülemelkedem a világ hétköznap-jain, és öt percre megállíthatom az időt.”

http://sites.google.com/site/
mirtsezsuzsahonlapja
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„Próbálok gondozni fűt, fát, virágot, lelket, életet, két- és négylábúakat, és per-sze, legfőbb ellenségem az idő. Reggel két óra csörgésére kelek (pontosab-ban: kel rajtam kívül mindenki, hogy aztán egyesült erővel és erőszakkal ki-rángassanak az ágyamból), kifl ivel mosok – lépcsőkön futva a két emelet kö-zött – fogat, a szokásos narancslé-csavarás közben már fejben megpróbálom végiggondolni a napot (nem sikerül), a reggeli hírműsort a szobabiciklin né-zem (müzlistállal a kezemben), és boldog vagyok, hogy a macskáimnak ahhoz mégsincs elég erejük, hogy a súlyzóimat elcipeljék a ház különböző pontjaira.”


