
Író, költő, újságíró, tanár. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen és 
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakán végezte. Írói 
munkásságára a műfaji sokszínűség jellemző: írt regényt, novellát, verset, for-
gatókönyvet, drámát, mesét. Eddig 13 könyve jelent meg.
Írásai rendszeresen az Élet és Irodalomban, a Népszavában, és folyóiratokban 
jelennek meg. Számos forgatókönyve, színdarabja vár a bemutatásra. Eddig 
négy filmben is dolgozott íróként. 
Balatonbogláron él. Fotózik és rajzol. Jelenleg is „űzött” sportja az úszás, ke-
rékpározás és a gerinctorna. Szeret és tud főzni, tagja a „Csalitos” Természetjá-
ró Egyesületnek. Gyerekkori álma a csillagászat, ma a kozmológia. 

„Amióta az eszemet tudom, min-
dig a nyelvvel foglalkoztam. Amikor 
még nem tudtam írni, és édesanyám 
mellett ültem a tsz irodán a napközi 
után, már akkor is papírhegyeket raj-
zoltam tele mindenféle ákombáko-
mokkal, és kétpercenként dugdostam 
édesanyám orra alá, hogy ez jelent-e 
már valamit. S amikor egy idő után azt 
mondta, hogy ennyi elég, és ez már je-
lent, akkor megnyugodtam. Nyolc-tíz 
évesen írtam az első verseimet egy kis 
füzetbe, aminek egyik oldalára bélye-
geket ragasztottam, a másikra írtam 
a verseket. De nagyon sokáig nem 
volt semmilyen előképem arról, hogy 
ez irodalom lenne. Egészen huszon-
éves koromig nem derült ki számom-
ra, hogy amit én csinálok, az lehet iro-
dalom is. Irodalomból például majd-
nem megbuktam, mert mindaz, amit 
ott olvastam, nem állt összhangban az-
zal a fajta szórakozással, szabadság-
gal, ahogy én a nyelvvel szórakoztat-
tam magam. […] Egyik kedvenc játé-
kom volt gyerekkoromban, hogy fölír-
tam száz kérdést és száz választ, aztán 
szétvágtam az összetartozó kérdés-vá-
lasz párokat és külön összekevertem a 
kérdéseket és külön a válaszokat. Órá-
kig lehetett húzni belőle a kérdést és 
találomra a válaszokat, s csak évekkel 
később derült ki, hogy a nagy francia 
szürrealisták használtak ahhoz hason-
ló módszereket, amivel én gyerekko-
romban játszottam.”

A bezabált Strucc

A Kisnyúl vadméhektől űzve szaladt a pusztaságban, aztán az 
erdőbe, mert a vadméhek nem akarták föladni az üldözést. Ne-
hezére esett a rohanás, a hasa dagadt a sok káposztától. […]

Ahogy szaladt, egyszer csak úgy érezte, mintha mégis meg-
állt volna, és minden más fut tovább körülötte. Futnak a fák, a 
bokrok, az égbolt, kivéve egyvalamit, egy egészen hosszú lábú 
és hosszú nyakú valamicsodát, aminek a farka helyén hatalmas 
tollpamacs nőtt. Egymáshoz képest álltak, mert együtt futottak.

– Hát te meg ki vagy – kérdezte a Kisnyúl –, a nyakad csu-
pasz és hosszú, a lábad is csupasz és hosszú, és a fejed meg jócs-
kán kopasz.

– Jópofa vagy, Kisnyúl, mért csinálsz úgy, mintha még nem 
hallottál volna rólam? Én vagyok a Strucc – válaszolta a Strucc.

– Olala! – örvendezett a Kisnyúl. – Hát persze, hogy hallot-
tam rólad. Sőt, mindenki rólad beszélt, legalábbis egy ideig. Szó-
val te vagy az a gyáva nyúl, akarom mondani, nem is a nyúl a leg-
gyávább, hanem a strucc. Meg ráadásul olyan buta, hogy ha félsz 
valamitől, a homokba fúrod a fejed, a sötétbe, mert azt hiszed, ha 
te nem látsz semmit, akkor téged se látnak, így aztán nem lesz 
semmi bajod.

– Szegény Kisnyúl – mondta a Strucc futás közben –, úgy lá-
tom, téged aztán rendesen félre vezettek. A fejemet nem dugom 
a homokba, mert hát megfulladnék, ugyebár. Csak néha lehaj-
tom a földre a hosszú nyakam, leteszem a fejem, ennyi. Vagy ha 
éppen tojásokat keltetek, nyak nélkül homokbuckának néz még 
a legravaszabb ragadozó is.

– Na, ezt jól kifundáltad. De akkor mért mondják mégis, 
hogy a föld alá dugod a fejed? – kérdezte a Kisnyúl.

– Mert ezek szerint még őket is be tudtam csapni ezzel a trük-
kel – válaszolt a Strucc egy iramban.

A kisnyúl most vette csak észre, hogy a vadméheknek nyo-
ma veszett.

– Nagyon jó volt veled társalogni, Strucc – mondta a Kisnyúl 
–, és most már eggyel több dolgot tudok, de nekem már nincs 
miért tovább futnom, úgyhogy elköszönnék, ha megengeded.

– Hát köszönj szépen – biztatta a Struccmadár.
– Szia, Strucc – makogta a Kisnyúl –, ja, és még egyet. Te hová 

rohansz, ha szabad kérdeznem?
– Ajaj, ezt neked nehéz lesz megértened – válaszolta a Strucc. – 

Elrontottam a gyomrom, de cefetül, úgy bekajáltam, hogy csak na.
– Ne is mondd, nekem is tele a hasam káposztalevéllel, csak-

hogy én a vadméhek elől menekültem. Téged ki üldöz? – érdek-
lődött a Kisnyúl.

– Senki, lényegében senki – morogta a Strucc. – A helyzet 
egy kicsit ennél bonyolultabb. Az én gyomrom olyan, hogy ma-
gától nehezen emészt, ezért a jobb emésztéshez mindenféle tár-
gyakat kell lenyelnem. Már nyeltem követ, lenyeltem egy lakatot, 
egy 120 centis kötelet, lenyeltem egy tekercs filmet, egy reggel 
hétre beállított ébresztőórát, egy színes ceruzát, egy zsebkendő-
készletet, egy aranyláncot, egy bicikliszelepet, két számológépet, 
de még mindig rossz a gyomrom, ezért aztán mielőbb szereznem 
kell egy olyan tárgyat, ami helyre állítja az emésztésem – lihegte 
a Strucc. Ám a Kisnyúl, mielőtt őt nyelné le a Strucc, eltűnt mel-
lőle, mint a kámfor.

KÖNYVEK

Ahogy a Kisnyúl elképzelte, 
 ill. Csemniczky Dávid, Új Palatinus   
 Könyvesház, 2005.
Lássuk a medvét! ,     
 ill. Sajdik Ferenc, Móra, 2007.

Podmaniczky Szilárd (Cegléd, 1963 – )
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Zöldséges éden

A Kisnyúl fölkapta a fejét, a napkorong felé nézett, majd apró-
kat ugorva haladt előre. Mi vonzhatná más a Kisnyulat ilyen na-
gyon, mint a városba igyekvő zöldséges autó? […]

A bokrok között futva megpillantotta az aszfalton zötyögő 
zöldséges autót, majd mellette jó messzire elrohant, aztán meg-
állt, s azon töprengett, hogyan juthatna ő a zöldségek közelébe.

Valamikor még régen hallott egy történetet, hogyan csinál-
ják az igazán bátor nyulak, de neki mindig is borsódzott tőle a 
háta, túl veszélyesnek tartotta, és az se igazán tetszett neki, hogy 
a zöldségest megrövidítik. De ezzel volt a legkevesebb gond, mert 
egy répa meg egy káposzta még nem a világ, de a bátorság lehet, 
hogy az életébe kerül.

– Nem érdekel. Nem és nem és nem érdekel! – kiabált magá-
val a Kisnyúl. – Bátor vagyok, bátor vagyok, bátor vagyok!

Már közeledett a zöldséges autó, a Kisnyúlnak határoznia kellett, 
hogy bátorsága elméleti vagy gyakorlati úton folytatódjék tovább.

És akkor maga sem értette, miféle ösztön ragadta el, de mie-
lőtt az autó bekanyarodott volna erre az útszakaszra, a Kisnyúl 
kiugrott a bokorból, elterült az aszfalton, mintha jobb létre szen-
derült volna.

Egyik szemét résnyire nyitva hagyta, mert eszébe jutott: mi 
van, ha a sofőr nem veszi észre, mert a bundája pont olyan szür-
ke, mint a beton.

A zöldséges autó nagy lendülettel vette be a kanyart, s egyene-
sen az úton fekvő Kisnyúl felé hajtott. A Kisnyúlnak még a kör-
me is reszketett. Az autó hatalmas teste megállíthatatlanul köze-
ledett felé, s a Kisnyúl fejébe villant, ó, végül is, mi van akkor, ha 
több száz kiló répa meg káposzta nyomja agyon? De ki se kellett 
találnia, mert a sofőr lefékezett, leállította a motort, s odasétált a 
Kisnyúlhoz. […]

Fülénél fogva fölemelte a nyulat – fájt a Kisnyúlnak, de már 
belül volt a játékon –, s ezzel a mozdulattal hátra, a zöldségek 
közé penderítette.

Mikor újra fölzúgott a motor, a Kisnyúl kinyitotta az egyik 
szemét. Mikor a sofőr sebességbe tette az autót, kinyitotta a má-
sik szemét, s mikorra elindult, a Kisnyúl már vigyorogva ült a 
több mázsa répa és egyéb édesebbnél édesebb gyökér között. 
Volt ott káposzta is, jégsaláta is. A Kisnyúl úgy érezte, a zöldsé-
ges édenkertbe jutott.

De nem várakozhatott sokáig, ki tudja, melyik sarok után jön 
a piac. Nekilátott a lakmározásnak, s igyekezett a legkevesebb 
kárt okozni. Mindenből éppen elég lesz egy – ez volt a Kisnyúl 
programja, s mikorra dugig ette magát, mintha nem is hiányoz-
na a rakományból.

De akkor most hogy szálljon le? Mire ezt éppen kimondta, az 
autó fékezett, a sofőr káromkodva csapta be az ajtót:

– Mi a fészkes fene van itt, ma nyulak potyognak az égből?
A Kisnyúl tudta, a cselt sokan alkalmazzák, de mire társa 

megérkezett volna, szépen leugrott az autóról.

Déry Tibor-díj, 2001.
Pro Literatura-díj, irodalmi 
publicisztika kategóriában, 2007.
József Attila-díj, 2008.

FONTOSABB DÍJAK

Ahogy a Kisnyúl elképzelte 
(részlet)

„A téli álomból ébredéstől az ismételt 
álomba szenderülésig tartó mackókalan-
dok inkább anekdotafüzérnek tekinthe-
tők, gyakran szép hangulatfestő tájleírás-
okkal indítva és sajátos humorú csatta-
nókra kifuttatva. Podmaniczky Medvé-
je szerethető ugyan, de távoli rokona csu-
pán a felnőtt- s gyermekszívek kedvencé-
nek, Medveczkynek – talán azért, mert 
nemegyszer inkább a felnőttek értő ro-
konszenvére számít ez a Medve.”

(Tamás Zsuzsa) 
„Ez a mesefüzér egy vándorlástörténet. A 
szokásos ügymenet, mondhatnám. Elin-
dul a kisnyúl, hogy megismerje a világot. 
[…] Annyi történik, hogy hősünk időn-
ként találkozik valakivel, néha meg ál-
modik valakiről, különös tekintettel egy 
nyúlleányra. Némely találkozás fabula lé-
nyegűen szellemes. Mindjárt biztató kez-
det a róka, aki a kisnyúl szerint csak el-
torzult nyúl lehet – és ezt kisnyulunk oly 
meggyőzően állítja, hogy a róka elfelejti 
megenni, inkább somfordál haza, otthon 
megkérdezni, hogy most akkor a nyúl az 
barát-e, vagy ennivaló.”

(Sultz Sándor)

„Podmaniczky mesekönyvének epizódja-
it, a Kisnyúl különféle állatokkal történő 
találkozásainak hátterét, néhol burleszk-
szerű kalandjainak, bukdácsolásainak fe-
jezeteit a fabula mint tanító állatmese tö-
rekvése keretezi: a Kisnyúl, szüleitől bú-
csút véve, elindul világot látni, tudást sze-
rezni. […] Podmaniczky Kisnyúl-mesé-
iben nincs átjárás a (mese)világ külön-
böző szintjei között, a mese nem tévesz-
ti szem elől a valóságot, még akkor sem, 
amikor a Kisnyúl információszerzései, 
kérdései az állatvilág valóban nem létező 
kombinatorikájára irányulnak.”

(Bakonyi Veronika)

KRITIKA

„Ott vagyok otthon, ahol a felesé-
gem és a laptopom van.”

„Nyáron horgászni jártam, parafadugóval, kaná-

lisokban, öntözőcsatornákban lehetett kárászokat 

fogni, naphalakat, keszegeket. Focizni jártam.”

„Hogyha elmentünk például 
vendégségbe, akkor én le tud-
tam ülni, bekajáltam, és utána 
gondolkoztam valamin, járt az 
agyam. Nem csináltam semmit, 
de közben éltem a saját életemet, 
s ez valószínűleg úgy tűnt, mint-
ha jó gyerek volnék.”

„Volt egy alapvető iránya az érdek-

lődésemnek, az pedig a titok. Min-

den olyan dolog, ami megoldásra várt, 

vagy nem tudta az ember, hogy mi van 

mögötte – nagy izgalommal töltött el.”

http://www.podmaniczky.hu
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