
Író, költő. Számos mesekönyv és ifjúsági regény szerzője. Az ELTE magyar sza-
kán végzett. Dolgozott a Szépirodalmi Könyvkiadó és az Olcsó Könyvek szerkesz-
tőjeként. 
Első könyve egy verseskötet, A megszökött gyermekkor 1960-ban jelent meg. Ké-
sőbb prózaíróként is jelentkezett.
A Gőgös Gúnár Gedeon 1962-ben jelent meg először, a Mosó Masa mosodája 1968-
ban, s legalább olyan népszerű lett, mint a Gőgös Gúnár Gedeon.
A két Bonca könyvből és A zöld torony című regényből film is készült. A Barátom, 
Bonca Münchenben a televíziós gyerekfilmek fesztiválján díjat is nyert.
Könyveit több nyelvre lefordították, többek között németre, lengyelre és japánra is.

„Az történt, hogy a nagyob-
bik fiamról kiderült, hogy disz-
lexiás. Kívülről tudja az oldala-
kat, csak éppen olvasni nem tud. 
Bejártam a tanító nénihez, fölir-

káltam azokat a szóoszlopokat, amelyeket gyakoroltak. Ebből lett voltaképpen 
a Gőgös Gúnár Gedeon. A kollégáim elkérték tőlem, egyikőjük bevitte a Mó-
rába. Az akkori irodalmi vezető azt mondta barátilag: miért van nekem erre 
szükségem. Megjelent egy verseskönyvem, aminek jó a sajtója, és most ezt a 
bugyuta dolgot akarom kiadatni. Végül az igazgatónő kiadatta. ’62 karácso-
nyára jelent meg, az egyik legjobb grafikus, Lukács Kató rajzaival. A kiadó is 
meg volt lepve, elégedetten mondták: évek óta egy ilyen könyvre vártak. Már 
akkor is eléggé bezártan éltem: hazahoztam a munkát, szerkesztettem, éltem a 
négy gyerekemmel és a hosszú betegségével küszködő férjemmel. A gyerekek 
hozták az életet. Minden könyvemet őróluk írtam. A Piskótában, ami most 
újra megjelent, a kisebbik lányom «szerepel». A Barátom Bonca és a Legyél te 
is Boncá!-ban a fiam meg az osztálytársa a főhős. Az más lapra tartozik, hogy 
az életben nem pontosan így történt, ami történt, de ők ilyenek. Én képekben 
gondolkodom, ezért majdnem minden könyvemből családi használtra, a sa-
ját egyszerű rajzaimmal készítettem egy mintapéldányt, aminek alapján aztán 
igazi könyv lett. S végül is a gyerekkönyvek sikere biztosította, hogy el tudtam 
tartani több mint az egész nagy családot.”

Az oroszlán a bokrok között lapult. A Nagy Va-
dász óvatosan közelebb kúszott. Csőre töltött pus-
káját célzásra emelte. Az oroszlán lustán felállt, ásí-
tott egyet, s eltűnt.

A Nagy Vadász csak a kövesúton érte utol. A ga-
zellák rémülten menekültek. Egy keselyű a kopasz 
fa tetején vijjogott. A Nagy Vadász hangtalanul kö-
vette az egyre sebesebben iramló vadat.

A kőfalnál a vad ismét leült, és hangtalanul ásí-
tott. „Túlságosan nyugodtnak látszik. Talán nem is 
ez a beteg.” A Nagy Vadász sokáig tűnődött a rejté-
lyen, de végül is célzott.

S ekkor a kőfalon megszólalt valaki:
– A tigris az én rezervátumom tulajdona.
– Tigris? Uram, ön nincs tisztában a macska-

fajtákkal. Tigris sörénnyel, bojtos farokkal és sima 
sárga szőrrel?

– A tigris az enyém – ugrott le a vad mellé az a 
bizonyos valaki.

– Ez roppant különös – vette szemügyre a Nagy 
Vadász a szeplős ismeretlent –, ön összetéveszti a 
Viktória-tó környékét az indiai dzsungelekkel.

– Biztosíthatom, nem tévesztem össze. A tigris 
kísérleti alany. Kölyökkora óta nevelem. Kíváncsi 
vagyok, hogyan bírja az afrikai száraz klímát.

– S mit tapasztalt? – kérdezte most már a Nagy 
Vadász megenyhülten.

– A kísérleti alany a klímát kitűnően bírja. A 
magánytól szenved módfelett – zárta le a tudósí-
tást az ismeretlen, majd kezet nyújtott. – Egyéb-
ként miszter Doolittle.

– Ó, miszter! – nyújtott kezet a másik. – Nem 
hallott véletlenül az állatok nyelvén beszélő 
Doolittleról?

– Felesleges kérdés. Néhai nagybátyám engem 
is megtanított egy s másra.

A Nagy Vadász tisztelettel vizsgálta a néhai 
nagybácsi szeplős és vékony unokaöccsét.

– Elkísérhetne – biccentett miszter Doolittle, s 
füttyentett egyet tigrisének.

A tigris meg se moccant.
Ebben a pillanatban egy pufók kislány guggolt 

közéjük.
– Nini! Egy éti csiga! – Azzal felemelte az orosz-

lánt, azaz a kísérleti alanyt, és elfutott vele.
A két kisfiú, azaz a Nagy Vadász és miszter 

Doolittle meghökkenve bámult utána.
– A lányok mind hülyék – sóhajtott miszter 

Doolittle.
– És erőszakosak – bólintott a Nagy Vadász.
Sokáig hallgattak.
– Hintázzunk? – esett ki szerepéből a Nagy Vadász.
– Meg kell etetnem a majmaimat – indult a 
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Barátom, Bonca
(részlet)

bokrok felé miszter Doolittle.
A bodzabokor alatt egy sajtosdobozban négy 

kifejlett, kövér giliszta lapult.
– A majmok kedvenc csemegéje – hunyorított 

miszter Doolittle.
A Nagy Vadász kíváncsian várta a folytatást, ami 

nem is maradt el: a bokor alatt egy ronggyal levarrt 
kosár is lapult. A kosár sipogó hangon mozgott.

Miszter Doolittle boszorkányos ügyességgel fel-
nyitotta a kosárfödő rongyot, s egyenként kihúzott 
két sárga kiskacsát.

A kiskacsák mohón falták a kövér gilisztákat.
A Nagy Vadász bánatosan felsóhajtott:
– A papa nem engedi, hogy állatot tartsak.
Miszter Doolitle bólintott.
– A papák ritkán szeretik az állatokat. Én is Ko-

vács néninél tartom a kiskacsáimat.
A kiskacsák visszakerültek a kosárba. Miszter 

Doolittle leheveredett melléjük.
– Nairobi. Mond önnek ez a név valamit? – kér-

dezte a Nagy Vadásztól.
– De uram, melyik vadász ne ismerné Kenya fő-

városát?
A szeplős tigrisidomár fürkészve nézte.
– Bevehetem az expedíciómba?
– Köszönöm, de én is bevehetem az expedíci-

ómba.
– Hajóval?
– Hajóval.
– S utána?
– Dzsippel.
– S a rezervátum?
– A Viktória-tó partján.
– S mi lesz a Viktória-tóval?
A Nagy Vadász csodálkozva nézett kérdezőjére.
– Mi lenne?
A másik diadalmasan elmosolyodott.
– Le fogom csapolni.
– A Viktóriát?
– A Viktóriát.
– Uram, ön nincs tisztában a Viktória-tó mé-

retével.
– Uram, ön nincs tisztában az én technikai fel-

készültségemmel.
– De minek lecsapolni?
– A tó mélyén repülősárkány-csontok vannak.
– Ez roppant különös.
– Ez a jövő század szenzációja – felelte Miszter 

Doolittle, azzal felkelt s felemelte a kosarát.
– Szia. Jössz holnap?
– Jövök – rebegte áhítatosan a Nagy Vadász, 

mert ilyen különös tervet még ő sem tudott eddig 
kieszelni.

„Négy gyermekem 
van. Ennek kö-
szönhető végered-
ményben, hogy 
gyermekkönyve-
ket is írni kezd-
tem, mert nem ké-
szültem gyermek-
írónak…”

„A Bonca főhőse kutatás közben számos felnőttel és gye-
rekkel ismerkedik meg, akik között kedvesek és ellenszen-
vesek, barátságosak és undok alakok egyaránt vannak.
Teszi mindezt olyan magától értetődő természetesség-
gel, amelyre mi felnőttek már csak ritkán vagyunk képe-
sek. Pedig ha időnként megállnánk, és amúgy őszintén rá-
csodálkoznánk a dolgokra, olyan élményekben lenne ré-
szünk, amikben csak egy Boncának lehet.
Csodálatos történet, amely életkortól függetlenül alapo-
san felkavarja az olvasót.”

(Galgóczi Tamás)

„Néhány könyvének címe olyannyira beépült a kollek-
tív emlékezetbe, hogy először azt mondjuk, Gőgös Gú-
nár Gedeon vagy Mosó Masa mosodája, s csak ezután jut 
eszünkbe, hogy a könyveknek írójuk is van. Ilyet kevesek-
ről mondhatunk el, és sokan irigyelhetik érte. 
Ahogy ír, az könnyed, játékos, humoros, de tud megrendí-
teni is. Világa humánus, értékekre nyitott és harmonikus.” 

(Komáromi Gabriella)
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