
„Nem szájbarágós didaxissal, hanem lírai hangvételű mesemondással, szelíd hu-
morral és gondolatébresztő illusztrációkkal próbál párbeszédre kelni szülővel, gyer-
mekkel.”

(Pompor Zoltán)

„Nagyon kevesen mernek és tudnak ennyire szépen írni a hétköznapok csip-csup 
kis ügyeiről. Nincs különösebben fordulatos cselekmény, de van egy csomó szín, il-
lat, érzés, hangulat. Finom és könnyed, eközben mégis rengeteg komoly témát érint, 
és soha nem mondja meg a «frankót». Egyforma természetességgel kezeli a banális, 
és a gyerek életét alapjaiban megrázó eseményeket, ami szerintem zseniális.”

(Szigethy Katalin)

Író, fordító. Magyar-művészettudomány szakon diplomázott. Volt a Jelen-
kor Kiadó szerkesztője, az Echo művészetkritikai folyóirat olvasószerkesztő-
je. 2000 óta a Goethe Institut Budapest állandó fordítója, szabadfoglalkozású 
fordító, szerkesztő. Elkötelezett környezetvédőként ő a környezettudatos csa-
ládoknak szóló Városfoglalás kalendárium főszerkesztője.

„Budapest közepén lakom a fér-
jemmel és a fiaimmal, egy olyan ut-
cában, ahol egyetlen szomorúfűz-
fa van összesen. Fordító vagyok, 
ami azt jelenti, hogy kinyitok egy 
német nyelvű könyvet, és addig be 
se csukom, amíg le nem írom ma-
gyarul. Szeretek dolgozni, olvasni, 
énekelni, a földön ülni, úszni. Sze-
retek még: a Balatonnál lenni, ker-
tészkedni, nézni a kertünket. Akkor 
miért élek Budapesten? (A Balaton-
nál sokkal több fűzfa van!) Talán 
mert a családom ragaszkodik Bu-
dapesthez, én pedig a családomhoz.

Mindenesetre azt az egyet-
len szomorúfüzet Budapest kö-
zepén igazán meg tudom becsül-
ni, mert mesét írtam róla. Ponto-
sabban nem róla, hanem egy kis-
fiúról, aki szeret fölmászni rá. Így 
született a Sárkány a lépcsőházban 
című könyvem.”

Jancsi sokat nőtt a nyáron.
Nagymama viszont összement. Egy gonosz betegség elvette 

az étvágyát. Újabban Jancsiékkal lakott. Délutánonként, ami-
kor a nap már nem sütött annyira forrón, Jancsi sétálni vitte 
Nagymamát. Elsétáltak a Nyíl utca végéig, azután vissza.

Lassan mentek. […]
Jancsi szerette ezeket a sétákat. Pedig Nagymama régebben 

mindig mesélt séta közben, most meg a szavát se lehetett ven-
ni. Megállapodtak, hogy a mesélést estére hagyják. Amikor el-
jött az este, Jancsi bebújt Nagymama mellé az ágyba.

– Mesélj arról a házról, amelyik a Nyíl utca végén áll! – kér-
lelte Jancsi Nagymamát. – Tudod, sötétek az ablakai, és föl van 
állványozva.

– Azt hiszem – mondta Nagymama rövid gondolkodás 
után –, abban a házban azért sötétek az ablakok, mert egy sár-
kány lakik benne. Mindig meg akartam győződni róla, hogy 
tényleg félelmetes sárkány lakik-e a lépcsőházban, de egyedül 
soha nem mertem betenni oda a lábam. Mostanáig senkit nem 
bántott, nem is látta senki. De ha tényleg sárkány, akkor bár-
mire képes.

Például elrabolhat egy tündért biciklistül…
Jancsinak ekkor váratlan ötlete támadt.
Elhatározta, hogy ha Nagymama is vele tart, akkor ő bizony 

bemegy abba a házba.
– Ha akarod, holnap kettesben bemegyünk abba a házba, és 

megkeressük a sárkányt – mondta Nagymama, éppen abban a 
pillanatban, amikor Jancsi ugyanerre gondolt.

– Bemegyünk! Megkeressük! – kiáltotta Jancsi. – Megsarkan-
tyúzom az oldalát! Fölszántom vele a Normafát! Levágom a fe-
jét! Mind a hetet vagy amennyi van neki! Kardot is viszünk?

– Botot mindenképpen – mosolygott Nagymama.

Másnap délután fölkerekedtek. Nem szóltak Anyának, ne-
hogy aggódni kezdjen.

Jancsi két szem szilvát és két darab kekszet dugott a zsebé-
be. Aztán elindultak.

Mentek, mendegéltek. […]
Odaértek a Nyíl utca utolsó háza elé. A fal tövében, az állvá-

nyok alatt összegyűlt a szemét. A kapu nyitva állt, furcsa szag 
áradt belőle, huzat volt. Jancsi fölnézett Nagymamára. Nagy-
mama biztatóan nézett vissza. Jancsi nem tudta, mitévő legyen.

Most valahogy nem volt kedve bemenni a házba. Eszébe ju-
tott, hogy minden rendes háznak van kapucsengője. Odaballa-
gott hát a kapucsengőhöz, és nézegetni kezdte. A csengőgom-
bok mellett üres névtáblákat talált. Azazhogy az egyik név-
táblán mégiscsak volt név. Jancsi még nem tudott olvasni, de 
Nagymama már ott állt mögötte:

– Doktor Sárkány. Na ugye, megmondtam!
– Szóval doktor. Jó lesz vigyázni – mormogta Jancsi, de ek-

kor Nagymama belépett a házba, ő pedig nem hagyhatta ma-
gára, utánament.

A kinti verőfény után a lépcsőház koromsötétnek tetszett. 
Jancsiék csak álltak, hallgatták a saját szívverésüket, és vártak, 
de semmi nem történt. Hűvös, büdös, sötét csönd volt. Azután 
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„Milyen jó, ha az ember-
nek van sapkája! Üdvözlésül meglengetheti, akár érkezik, akár távozik. Örömében, ha viszontlátja azt, akit szeret, és biztatásul annak, aki bú-csúzik: hamarosan újra talál-kozunk!”

föntről, a lépcsőházból meghallottak egy hangot. Nem is han-
got, inkább neszt. Mintha madár verdesne a szárnyával. Hal-
ványpiros fény derengett a lépcsőn. Jancsi bal kezével előretar-
totta a botját. Nagymama kezét fogta, így indult fölfelé. Hang-
talanul, sőt: nesztelenül, amennyire csak bírt.

Fölértek az első emeleti lépcsőfordulóhoz. A lépcsőfordu-
ló ablaka nyitva állt, felül piros volt az üvege. A nyitott abla-
kon szelíd szellő és finom illat áradt befelé meg a délutáni nap-
fény. Az illat elkeveredett a lépcsőház öregszagával, a napfényt 
pirosra színezte az üveg. A szellő időnként megvadult, huzattá 
változott és a lépcsőkorláthoz csapdosta a sárkány hosszú far-
kát. Ennek a hangját hallották odalentről.

A sárkány ugyanis gyönyörű, színes papírsárkány volt. 
Fönnakadt a lépcsőforduló nyitott ablakán. Talán a parkból 
röppent ide, kiszakította magát a gazdája kezéből. „Jól megjár-
ta – gondolta Jancsi. – Itt vergődhet az idők végezetéig.”

„Hacsak valaki ki nem szabadítja.”
„De hiszen… én kiszabadíthatnám!”
Azzal felnyújtotta a botját, és szépen leemelte a sárkányt az 

ablakkeretről. Ott, ahol fönnakadt, hosszú szakadás éktelenke-
dett a sárkány testén. De olyan szépen mosolygott, mint aki-
nek kutya baja.

– Köszönöm, Jancsi, hogy kiszabadítottál! – zizegte a sár-
kány. – Hálából teljesítem egy kívánságodat.

– Csak egyet? – Jancsi csalódottan nézett a sárkányra. Azu-
tán Nagymamára pillantott. – Kedves sárkány, inkább a nagy-
mamámat kérdezd, hogy ő mit kíván, jó? Mostanában olyan 
szomorú.

– Szolgálatára – fordult a sárkány nagymamához, és meg-
hajolt előtte.

– Mit szólna, ha repülnénk egyet, nagyságos asszonyom?
– Hát, nem is tudom… – Nagymama elpirult. – Nem aka-

rom megbántani, de… Elbír maga engem?
– Kegyed könnyű, mint a tollpihe. Foglaljon helyet a há-

tamon.
Nagymama nem kérette magát tovább. Mire Jancsi egyet 

szólhatott volna, felült a sárkány hátára, a sárkány pedig huss, 
már… ki is repült vele az ablakon.

– Nagymama! Nagymama! – kiabált Jancsi az ablakon kiha-
jolva. – Sárkány! Vigyázz Nagymamára!

Nagymama kacagott:
– Ugye megmondtam, hogy a sárkányok bármire képesek! 

És most menj szépen haza, nehogy megfázz abban a huzatos 
lépcsőházban!

     Jancsi hosszan nézett utánuk, egészen addig, amíg el nem 
tűntek a végtelen kék égen. Azután leballagott a lépcsőn, kilé-
pett az utcára, és lassan elindult hazafelé.

     Az újságos a bódéja mellett állt.
     – Uzsonnáztál már? – kérdezte tőle Jancsi. Benyúlt a zse-

bébe. Az egyik szilvát és az egyik kekszet az újságosnak adta, a 
másik szilvát és a másik kekszet maga kezdte majszolni. Ettek, 
eszegettek, és közben… szótlanul nézték egymást.

Sárkány a lépcsőházban
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