
Író, szerkesztő, újságíró, filmrendező. Szülővárosában járt általános és középis-
kolába, majd a kolozsvári Tudományegyetem filozófia szakára. Először az ép-
pen induló Krónika országos napilapnak írt. A Filmtett megjelenése után első-
sorban ebbe a lapba írt kritikát, interjúkat, hosszabb tanulmányokat. 
Amikor nem filmtettezik, akkor filmet rendez. Vagy meséket ír gyerekeknek. 
Vagy könyveket szerkeszt, a Koinónia Kiadó ügyeit igazgatja. Ha egyiket sem 
teszi, akkor végre a családjával foglakozik: feleségével, Jutival, illetve a gyerekek-
kel: Barnival, Dorkával, Hannával.

„Nem akartam meseíró len-
ni. Felnőtteknek akartam írni, 
meg filmet rendezni. Meg egyéb 
komoly dolgokat csinálni. Aztán 
megszületett Barni, és neki me-
sét kellett mondani. A legjobban 

azokat szerette, amelyek róla szóltak. Egyszer egy ilyet leírtam és megmutattam 
a Koinónia kiadónak, ők meg azt mondták, hogy ez jó, s ha még írok huszon-
ötöt, akkor lesz belőle egy könyv. Hát írtam huszonötöt. Nem ment nehezen, 
mert Barnival mindig történt valami: hol biciklizni tanult, de megijedt a kutyá-
tól, hol a cicával barátkozott és az ijedt meg Barnitól, hol vásárolnia kellett és 
nem tudott románul, hol pedig csak fáradt volt, de nem akart elaludni. Szóval 
Valami mindig volt. Ebből lett a Barni könyve. Később Barni Berlinben is lett, 
de erről elárulok egy titkot: előbb lett a Barni Berlinben könyv, minthogy Barni 
tényleg lett volna Berlinben. Haragudott is ezért egy kicsit. Mégis, hogy írok én 
könyvet, amikor ő ott se volt? Aztán elolvasta és már nem haragudott annyira. 
Aztán Barni két kistestvért akart. Erre megjött Dorka és Hanna, akik ikrek let-
tek, úgyhogy megkapta. És most nekik is kell mondani mesét, úgyhogy én is 
megkaptam. Így született a Barni és a lányok.

Még van valami könyves dolog, amit szeretek: a Kincses Képeskönyvezés. 
Könyveket írok gyerekeknek városok történetéről. Eddig írtam Kolozsvárról, 
mert itt születtem, meg Marosvásárhelyről, mert ott született Barni édesanyja. 
És Visegrádról, mert az is egy nagyon jó város és most éppen ezer 
éves.  Ezeket én csak írom, és Jánosi Andrea rajzolja. Ha nem ő raj-
zolná, nem is volna olyan jó!”

Anya születésnapján történt, amit most elmesélek. Anya ép-
pen a fürdőben volt, amikor Apa kiszaladt a cukrászdába, és öt 
perc múlva már meg is érkezett egy szép tortával. Tiszta csoki 
volt és egy nagy sötétpiros meggy díszelgett a tetején. Apa besur-
rant a kamrába a tortával úgy, hogy Anya semmit nem vett ész-
re. De Barni igen.

– Mit dugtál el Apa?
– Psszt! Gyere ide, neked megmutathatom.
Barni a kamra ajtóhoz sietett, Apa pedig felemelte a tortához.
– De szép! És milyen jó illata van!
– Már a múlt héten megrendeltem. De Anyának egy szót se, 

és a lányoknak se, ígéred?
– Ígérem. […]
Amikor Anya felöltözött és kiment a boltba, Barni belopako-

dott a kamrába, felmászott a polcra, és megszámolta a szelete-
ket: pontosan tizenkettő volt. Még egyszer mélyen beszívta a tor-
ta illatát.

– Mit csinájsz ott, Bajni? – kérdezte Hanna a kamraajtóban. 
[…]

– Csak megnéztem valamit, na!
– Én is meg akajom nézni a vajamit –mondta Hanna, de 

Barni már tuszkolta is kifelé az ajtón. Ekkor beindult a sziréna. 
Nem az igazi sziréna, hanem a Hannaféle sziréna. Ugyanis Han-
na, ha sírni kezdett, jó mélyről indult a hangja, és egyre maga-
sabb lett, mint egy igazi szirénáé.

– Jó, megmutatom, csak hallgass el!
Hanna sziréna azonnal elhallgatott. Igen ám, de Hanna nem 

tudott felmászni alsó polcra. Előbb Barninak kellett felmászni, 
majd felhúzni Hannát is, és végül felemelni őt a tortáig.

– Ez egy tojta? – kérdezte Hanna.
– Psszt! Az Anyáé, ne nyúlj hozzá!
De már késő volt. Amikor Hanna rámutatott a tortára, Barni 

egy kicsit megdőlt, így Hanna ujja belemélyedt a torta oldalába. 
Először meglepődött, aztán lenyalta az ujját. Barni ebből sem-
mit sem látott.
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Barni és a lányok
(részlet)

Tortás mese

– Ez nagyon finom! – cuppogtatott Hanna.
– Mit csinálsz ott??!
Barni lekapta Hannát és gyorsan felmászott a tortához. A tor-

ta oldalán egy jókora lyuk éktelenkedett. Nagyon haragosan né-
zett Hannára, de most nem volt idő veszekedni. Óvatosan levette 
az egész tálat és a konyhaasztalra tette. Ilyen csúnya tortával nem 
lehet meglepni Anyát. Mit tegyen? Megvan! Le kell vágni egy da-
rabot, és akkor nem fog látszani Hanna ujja nyoma. De még jobb 
mindegyik oldalról vágni egy kicsit, és akkor megint szép egyfor-
ma lesz. Ez jó ötletnek tűnt, Barni elő is vette a nagy konyhakést, és 
óvatosan levágta a torta megnyomott oldalát. A vágás jól sikerült, 
ezért Barni felbátorodott, és mindegyik oldalról levágott egy-egy 
darabot. A torta kör alakú volt, de Barni most négyszögűre szab-
ta. A levágott darabokat egy tányérra tette, és egy szalvétával körbe 
letörülte a tálat. Hanna eközben a másik tányérról elkezdte lakmá-
rozni a torta darabokat. Ekkor érkezett Dorka. […]

– Én is kéjek!
– Idefigyeljetek, ez az Anya tortája, nem lehet megenni! Han-

na te meg nagy malac vagy, amiért nem hagytál Dorkának. Dor-
kának már görbült is lefelé a szája, és Barni tudta, hogy ebből is 
szirénázás lesz, csak most fentről lefelé ereszkedő hangon.

– Jó – mondta engedékenyebben. – Ezen a felén ferdére sike-
rült a vágás. Innen még vágok egy kicsit neked is.

Igen ám, de nem könnyű feladat egyenesen vágni a tortát. Így 
az első vágást újabb három követte, míg Barni úgy látta, hogy 
most már egyforma a torta négy oldala. Ha ugyan még tortának 
lehet nevezni ezt a tenyérnyi kis krémes tornyocskát, tetején egy 
szem meggyel. Megint körbetörölte a tálat és óvatosan elindult a 
kamra felé. Igen ám, de a tenyérnyi tornyocska, amelyet már any-
nyi oldalról megnyesett Barni, egyszer eldőlt. Fele a tálra esett, 
fele szétgurult a szőnyegen.

– Látjátok, mit csináltatok? – kérdezte Barni, és ő most iga-
ziból elkezdett sírni. Potyogtak a könnyei a megmaradt szem 
meggyre, és közben bekapta a tányéron szétgurult utolsó torta 
darabokat, hiszen ő meg sem kóstolta eddig. Aztán letörölte a tá-
nyért és visszatette rá az árván maradt meggyszemet.

Ekkor lépett be Apa egy nagy csokor virággal. Ránézett az 
üres tányéron árválkodó meggyszemre, majd a síró Barnira, vé-
gül a szipogó lányokra. Mindegyiknek ott a volt az arcán a szét-
maszatolt, árulkodó csokikrém. […]

– Gazfickók vagytok. Megettétek az Anya tortáját, és még tite-
ket kell vigasztalni! No, idefigyeljetek: az lesz, hogy most együtt 
készítünk egy tortát Anyának, jó? 

A sírás, hüppögés, szipákolás abbamaradt, mindenki felkapta 
a fejét. Barni már szaladt is a szakácskönyves polchoz. Hamaro-
san az egész csapat a konyhában tüsténkedett, mindenkinek ju-
tott feladat, sütés, kenés, kavarás, díszítés.

Amikor ebéd után felvágták és megkóstolták a tortát, Anya 
csak annyit mondott:

– Hmm, sokkal finomabb ez, mintha az üzletben vettetek vol-
na. Csak egyet nem tudok: honnan ez a szép meggyszem a tetejé-
re? Tudtommal nincs is itthon meggy kompót.

Apa és Barni összenéztek.
– Hosszú történet, de egyszer majd elmeséljük – mondta Apa, 

és megsimogatta Dorka, Hanna és Barni fejét.

„Én ebben a könyvben, bár nem én írtam, otthonra 
leltem. Nem csupán a képekben, -en, mert rajtuk túl-
lapozva is tovább lehet barangolni, ezúttal a szavak vi-
lágában, a szó- és névmagyarázóban: omnibusz, or-
sógomb, pajesz és így tovább, mert a nyelv is őriz egy 
otthont. Egy gyerekkort. 
És még valami. Azt mondtam: atmoszféra. Van en-
nek a könyvnek egy fontos tulajdonsága: az érződik 
belőle, rajta, általa, hogy örömmel, örömben, öröm-
ből, örömtelin, örömösen készült. (Íme a népes csa-
pat: illusztrációk: Jánosi Andrea, ötletgazda, szer-
kesztő: Zágoni Balázs, a szövegek szerzői: Alexandru 
Diaconescu, Gergely Balázs, Hunyadi Attila, Kovács 
Zsolt, Radu Lupescu, Mihály Melinda, Sarkadi Nagy 
Emese, Zágoni Balázs.)”

(Láng Zsolt)

„Zágoni Balázs a tárgyilagos, szikár hangú tudósí-
tások és a fordulatos meseszövés eszközeit pontos 
arányérzékkel keverve vezeti az olvasót a gyermeki 
titkos vágyak és félelmek között.”

(Lovász Andrea)

„a gyerekekben van egy adag – jó értelemben vett – őrültség, ami önmagában véve már költészet.”
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