
„Az előadásmód szellemes és gördülékeny, a gyerek szempontjait, lehetséges közbe-
vetéseit, kérdéseit is figyelembe vevő. Kiválóak a párbeszédek (Misi és a Nagy Mi-
haszna vagy a manó vagy a dédapa vagy a Martalóckapitány között) – ezt szintén 
nagyon díjazzák a gyerekek. Az elbeszélő ügyesen gazdálkodik a rejtélyek és a bor-
zalmak adagolásával is, a gonosz lények sem nagyon ijesztőek, inkább ők is kedve-
sek, pontosabban megmosolyogni valók valahogy (főleg mikor már nem veszélye-
sek). […] Remek ötlet az Elrontott Lények szerepeltetése, lendületes és izgalmas rész 
a martalócokkal való küzdelem, a csúcs pedig az, mikor Misi lerajzolja a Hírvivő 
Szörnyet (akinek szagától leesnek a madarak az égről), jobb híján a martalócok által 
hajigált büdös fekete golyóval rajzolja le, mely lócitromra hasonlít és mókusszarral 
meg vaddisznófülzsírral (!) fokozták a büdösségét.”

(Károlyi Csaba)

„Fordulatos, izgalmas kaland-meseregény bátor szívű, mély érzésű gyerekeknek. 
[…] Felnőtt szemmel is lebilincselő könyv. Az is kiderül belőle, hová tűnnek el néha 
a tárgyak, amiket egyszer csak nem találunk többé.”

(Berg Judit)

Író, szerkesztő. Az ELTE latin-ógörög szakán szerzett diplomát. Tanított a 
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán, a Nyelvtudományi Tanszé-
ken, a Klasszika-filológia Tanszéken, a Filozófiatörténet Tanszéken, jelenleg a 
Budapesi Kommunikációs Főiskolán tart órákat. Mintegy száz interjút és doku-
mentumfilmet készített. 2006-ig a Magyar Rádió Művészeti Főszerkesztőségé-
ben dolgozott mint szerkesztő-műsorvezető. 
1991 óta publikál novellákat. Novellái német, angol, szlovák, szerb és szlovén 
fordításban is megjelentek. Írásaiból több televíziós műsor is készült. Egyik ala-
pítója, 1993 óta szerkesztője a Törökfürdőnek. Több regény, dráma, film és rá-
diójáték szerzője. 
A Misikönyv című meseregényével 2004-ben elnyerte az Édes anyanyelvünk pá-
lyázat első díját.

„Amikor Misi fiamnak írtam a Misikönyvet, az volt a kérdés, hogy vajon 
képes vagyok-e egy olyan könyvet írni, ami az ő élethelyzetére, problémáira 
reflektál. Tudni akartam, lehetséges-e így jobban hatni rá, mintha leültetném 
és kiselőadást tartanék neki az élet nagy kérdéseiről vagy csak egyszerűen 
hagynám nőni, mint a gyomot. És azt hiszem, igazam lett, a terv, hogy ezzel 
a mesével átvihetek valami személyre szabott üzenetet, többé-kevésbé bejött. 
Most, hogy Emma lányom kamaszodni kezdett,  lenyűgözőnek találom azt 
az érzelmi viharzást, ami egy tízéves lány lelkében ilyenkor zajlik. Érzem azt 
a különbséget, ami az én lelkem és az ő lelke között fennáll, meg élesen érzé-
kelem a határaimat, hogy férfifejjel-férfiérzelmekkel meddig vagyok képes/
képtelen ezt felfogni, de most minden igyekezetem arra irányul, hogy átérez-
zem és megértsem. […] A barátságok, a barátnők, a korai szerelmek megélé-
se, a világnak az érzelmekkel átszőtt érzékelése lenyűgöz, nemcsak mint apát, 
hanem feladat elé állít mint írót is. Eldöntöttem, hogy olyan mesét, olyan tör-
ténetet próbálok írni, amit tisztán az érzelmek mentén mondok el, és az ér-
zelmekre építek: olyan érzelmekre, amelyek a lányom életében számomra és 
most a legfontosabbaknak látszanak. A Pannon Mesében – ez nem a végle-
ges cím, inkább csak amolyan alcím – mindenki nagyon erős, szélsőséges ér-
zelmi állapotban van vagy előbb-utóbb abba kerül. Ismeretlen terep ez szá-
momra, őszülő epikureusnak, emberileg és irodalmilag is.”
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„Korán kelés, írás, hosszútáv-
futás, gyerekkel foglalkozás, ez 
tölti ki az életemet.”

„A prózát szeretem, a lapszéltől 
lapszélig írt sorokat, szélsőséges 
vagyok, nem szeretek középre 
zárni, pláne behúzni, margót, 
farkat, azt nem.”

– Itt aztán nincs menekvés, kiskomám! – harsogta a 
Martalóckapitány. – Ide nem vezet aranytelér! Az a vén 
trotty a bagolyvárában hiába növeszt akkora füleket, mint 
egy tepsi, akkor se hall meg semmit a jajveszékelésetekből!

A sereg jobb szárnya hálókkal és kötelekkel támadott, 
a bal szárny pálcákkal és dorongokkal, a középső arcvo-
nal pedig a martalóckapitány vezetésével rettenetesen bü-
dös golyókat hajigált, amelyek leginkább lócitromra ha-
sonlítottak, amelyek hatását alighanem mókusürülékkel 
és egy csipetnyi vaddisznófülzsírral fokozták. Ocsmány 
érzés ám, amikor egy ilyen golyóbis eltalál!

A harc közben Misi kétségbeesetten látta, hogy a szü-
leit a martalócok fogságba ejtik: az apukája hiába harcolt 
keményen, százszámra vetették rájuk magukat, végül le-
teperték, zsákba dugták, és bevitték az erdőbe. Erre Misi 
még kétségbeesettebben harcolt, hogy közelebb jusson 
hozzájuk és kiszabadítsa őket, de akárhány martalóc hul-
lott is el körülötte, annak a helyére rögtön másik kettő ke-
rült, mintha a földből bújnának elő. És sehol senki! Sehol 
felmentő sereg! Hol vannak az Elrontott Lények? Hol le-
het a Manó? Hát minden elveszett volna? Senki sem se-
gít? De hát hogy is jöhetnének, amikor nincs aranytelér, 
amely hírt vihetne rettentő bajáról! Ilyen csúfosan kell hát 
elbuknia?

Hát, nem is tudom, te mit csináltál volna Misi helyé-
ben, sőt, azt sem tudom, hogy én mit csináltam volna. 
Talán mindketten megadtuk volna magunkat. Mondom, 
nem tudom. Misinek azonban váratlan ötlete támadt.

Hogy mi?
Egy olyan igazi utolsó, kétségbeesett ötlet, ami csak na-

gyon szorult helyzetben jut az emberek eszébe, de még 
akkor sem mindig segít, épp azért, mert kétségbeesett, 
és utolsó. De hát mindig meg kell próbálkozni valamivel, 
ameddig csak lehet. Ameddig az ember megpróbálkozhat. 
Ameddig még ember az ember.

Misi váratlanul levetette magát a földre, mintha fel 
akarná adni a harcot, és amíg a martalócok rávetették ma-
gukat, illetve a nagy tolongásban, hogy mindegyik első-
ként vethesse rá magát – még egy darabig csak ott tola-
kodtak fölötte – a keze fejére, mivel nem volt más, amire 
rajzolhatott volna, gyorsan-gyorsan, nagyon vázlatosan, 
de jól felismerhetően egy Hírvivő Szörnyet rajzolt.

Hogy milyen egy Hírvivő Szörny? A legfontosabb ben-
ne a szárny, hogy gyorsan tudjon repülni, és a száj, ami-
vel az üzenetet elmondja, meg út közben egy kis vizet hör-
pöl, ha nagyon megszomjazik. De ha egy vödröt is rajzo-
lunk a nyakába, amiből kortyolhat, nos, akkor meg se kell 
út közben állnia.

Hát Misi pontosan így tett.

Most persze azt kérdezed, hogy vajon mivel rajzolt 
Misi, amikor nem is volt nála ceruza. De ha emlékszel, az 
előbb elmondtam, hogy mi volt a martalócok fő fegyve-
re, az a bizonyos vaddisznófülzsíros, mókusürülékes lócit-
rom! Hát az aztán fekete, mint a szén! Kiválóan lehet vele 
rajzolni, mázgálni, pingálni, pacsmagolni. Csak hát rette-
netesen büdös, mi tagadás, ezért is nem használják szíve-
sen a festők. De hát törődött is ezzel Misi! Dehogy törő-
dött! Ahogy kész lett a kézfején a rajz, a Hírvivő Szörny fel-
röppent, és már huss, el is tűnt a felhők között! Ahány ma-
dár csak elrepült a közelében, az mint lepotyogott az égből, 
annyira rettenetesen büdös volt ez a szörny, de repült! Leg-
alább repült! És vitte az üzenetet! 

Misi erre felpattant, tovább püfölte maga körül a marta-
lócokat, már szinte be is hunyta a szemét, csak csépelt, rú-
gott összevissza… és akkor egyszerre észrevette, hogy már 
nem harcol egyedül: a rét földje feldübörgött az Elrontott 
Lények seregének lábai alatt. Hát jó gyorsan megjárta az 
utat a Hírvivő Szörny!

Volt ott aztán nagy küzdelem! Csattogtak a kardok, tör-
tek a lándzsák, pengtek az íjak, harsantak a kürtök, szakad-
tak a martalócfülek, -orrok és -szakállak! Ropogtak a bor-
dák, koppantak a sípcsontok!

A Manó egy elefántszerű, oroszlánfarkú zsiráf hátáról 
(Misi szégyenkezve pillantott néha rá, hogy milyen csúnyá-
ra sikerült), fél kezével hadonászva, ferde szájával vezény-
szavakat kiáltva irányította a hadmozdulatokat, amelyek 
egykettőre a martalócok csúfos vereségéhez vezettek. Misi 
azonnal a szülei segítségére sietett, és kiszabadította őket.

Ott feküdt az egész sereg megkötözve. Középen a Mar-
talóckapitány, erős gúzsba kötve. Misi diadalmasan állt fö-
löttük.

Misikönyv
(részlet)

„A nagyapám, Jékely Zoltán le-
fordította A makrancos hölgyet 
és az érte kapott honoráriumot 

betette egy kis táskába. Elsétáltunk 
és vett nekem egy telket a Szentend-

rei-sziget végén, a szigetcsúcs közelé-

ben. Tessék, ezt hagyom rád. 11 éves 

voltam. Vicces volt, de tudtam, hogy 

ez egy fantasztikus dolog. Majd én is 

fogok ilyet csinálni az unokámmal.”
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