olnok, 1954 – )

ZALÁN TIBOR

Író, költő, drámaíró, dramaturg. Magyar-orosz szakon végzett. Tanított szakközépiskolában, gimnáziumban; volt a Kortárs segédszerkesztője majd versrovatvezetője, a Szivárvány chicagói-budapesti folyóirat társszerkesztője, a Kelet főszerkesztője, a Kortárs Könyvkiadó sorozatszerkesztője. Dramaturgként dolgozott a Kolibri Színházban, a zalaegerszegi Griff Bábszínházban; jelenleg a Békés
Megyei Jókai Színházban tölti be ugyanezt a munkakört. Dramaturgiát, drámaelméletet, színház- és drámatörténetet tanít az Iparművészeti Egyetemen, az
egri Eszterházy Főiskolán, a Théba Művészeti Szakiskolában, illetve a békéscsabai Színitanházban. Több rádiójáték, színházi mesejáték szerzője.
Óbudán él, két gyermeke van, Sára és Judit.
KÖNYVEK

„Gyerekeknek írni… Az elején egyszerű volt, mert gyerekverseket írtam,
egészen addig, amíg a gyerekeim gyerekek voltak. […] Aztán egyszer lementem Szigligetre, és nem tudtam
mihez fogni. Akkor írtam a nagyobbik
lányomnak egy mesét a Guruló madarat. Megjelent, siker volt. Aztán írtam elsősöknek készülő olvasókönyvekbe apró meséket, az azóta megszűnt Vario Kiadó számára. Aztán az
első mesekönyvemet kiadták még egyszer. Örültem ennek. Aztán volt egy
író-olvasó-találkozó, amin egy kislány
számon kérte, hogy miért csak a királyfiakról meg a szegénylegényekről
szólnak a mesék, általában a mesék,
hol maradnak belőlük az ügyes, talpraesett királylányok? Merthogy biztos
vannak ilyenek. Erre megírtam a Királylányok könyvét, annak is lett két
kiadása. Amikor ezek elkészültek, akkor jött a rádió […] Na, az volt a nagy
családi légkör, akkor a rádió. Egyfolytában benn voltam a nagy házban, és
rántott húsos szendvicseket zabálva
fecsegtem mindenféle emberrel a Pagodában. A mesekönyveket átírtam
hangjátéknak. De nem ragadok le itt
sem. Máig nagyon fontos a gyerekközönség, elsősorban immár a színházban, illetve, a gyerekszínházakban.”

Keszeg Ágnes illusztrátorral
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Mi kerül a vászonra?
– versek gyermekeknek,
ill. Kovács Péter, Ister, 2000.
Hi-Szen, a guruló madár,
ill. Kovács Péter, Móra, 2002.
(első kiadás: ill. Mészáros Márta,
Móra, 1988.)
Királylányok könyve,
ill. Keszeg Ágnes, Cerkabella, 2007.
(első változat: ill. Elek Lívia, Pesti
Szalon, 1996.)

Dani a nagy családerdőben
– regény kicsiknek-nagyoknak,
ill. Keszeg Ágnes, Cerkabella, 2009.
Szín-hang-báb – három játék,
Kortárs, 2009.
FONTOSABB DÍJAK
József Attila-díj, 1987.

KRITIKA
„Zalán Tibor meséje
tényleg regény, sőt az alcímnek még az része is
stimmel, hogy «kicsiknek-nagyoknak». Nem
hazudik a könyv: Dani
nagy kalandja korosztálytól függetlenül mindenki számára örök tanulságokkal szolgálhat.
Például olyannal, hogy
csak a szív szavát követve
léphetők át önmagunk
határai.”
(Danyi Gábor)
„Varázslat is van, az szerencsére mindig van. A
befejezést nem árulom
el, de ez olyan mese, ahol
nem fejeznek le senkit,
nem fröcsköl a vér, viszont összeszorul néha a
gyomor és beleharapunk
az alsó ajkunkba, úgyhogy bátorság, kedves
olvasók!!!”
(Szekeres Nikoletta)

ké
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n,
nba
sőbb romlik el. Azo
nem
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vata
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a
sz
szeteddel elmehet
engeded nevetni a néződet.”

„Nem tudom, milyen az
olvasók viszonya a modern nyelvvel. Cs
ak azt tudom,
az enyém milyen. Jó. Me
rt én minden szót
szeretek, és minden szót
használni tudok,
merek, akarok.”

Dani a nagy családerdőben
(részlet)
Csak előre. Haladjunk! Jaj…
Hupp… Ejnye… Elég kusza erdő ez
a Nagy Családerdő. Mindenhol akadály, ledőlt fa, elszáradt ág, csalán
csipkedi a kezem, árok töri ki a lábam… Na, itt, mintha véget érne az
ösvény… Aha, mintha itt lenne valami… Alighanem nekimentem egy
fának…
Valóban nekiment. Feltápászkodik. Szerencséjére nem látja, amit
láthatna, ha Rombol nem veszi el a
tekintetét. És ha látná, amit így nem,
nyilván azonnal összeesne a rémülettől. Az egyik fa mögül ugyanis egy
ijesztő lény toppan mögéje. A haja a
feje egyik oldalán vörös és csimbókokban lóg alá a nyakába, a másik
oldalon zöld és tüskére nyírott. Az
egyik szeme nagy és kerek, mint egy
kávés csésze alja, ráadásul égszínkék,
a másik szeme kicsi, mint egy mogyoró, és vörösen parázslik elő
a pofájából. Az orra egyik fele majomé, a másik fele kislányosan
pisze és apró. A szája jobb fele vastag, húsos, és lefelé biggyen, a
másik fele pengevékony, kegyetlen, és fölfelé húzódik. A fogai a
szája egyik felén aprók és kopottak, a bal felén hatalmasak és fehérek. Szakálla a hajának épp az ellentéte. Azon az oldalon, ahol
a haja vörös és hosszú, ott a szakálla rövid és lila. Ahol a haja rövid és zöld, ott a szakálla hosszú, csimbókos és kék. De ez még
mind semmi. Az egyik karja olyan kicsi és puha, mint egy csecsemőé. Ebben egy cuclit szorongat. A másik karja szinte leér a
földig, hatalmas, mintha egy óriástól kapta volna kölcsön. Ebben egy rettentő nagy és nehéz, fényes baltát lenget. Az egyik
lába rövid, tömzsi és szőrös, hatalmas lábfejben, majd talpban
végződik. A másik lába hosszú és kecses, akár a zergéé, és pici
piros topánkát visel rajta. Kérdés persze, ha Dani meglátja, szörnyethal-e tőle, vagy betegre röhögi magát rajta. Mindenesetre a
rémséges alak a kisfiú mögé toppan.
– Meg ne mozdulj, mert halál fia vagy! – ordítja, ahogy csak
a torkán kifér. – Én vagyok a baltás rém.
Hangja hol mély, mintha kút mélyéből törne föl, hol magas,
mintha egy énekes madár pityeregne a felhők közül.
– Jaj, ezt elhibáztam! – fordulna meg Dani, de eszébe jut az
előző rémséges felszólítás. – Mindjárt elájulok.
És ijedtében megfordul.
– Mondtam, hogy ne fordulj meg! – röffen, vagy éppen
ciripel a rém, és cibálni kezdi a vörös üstökét. – Persze, tudtam, hogy meg fogsz fordulni. Azért mondtam, hogy ne fordulj meg, mert azt akartam, hogy fordulj meg, és ijedj meg, és
te meg is ijedtél tőlem, mert igen csúnya vagyok, és rettentő a
természetem, mert hiszen mégiscsak én vagyok a baltás rém.
A kisfiú leginkább a hangjától retten meg. Micsoda hangja van ennek az alaknak? Hol magasan vibrál, mintha a disznó

farkát huzigálnák, hol meg olyan
mélyen és fenyegetően hangzik,
mintha sírból szólna fel valaki az
élőkhöz. Ilyet még nem pipáltam.
– Kérlek, baltás rém, ne bánts
engem! – fogja könyörgőre. – Nem
is látom, hogy csúnya vagy!
– Azt mondod, hogy nem vagyok csúnya? – lengeti meg fenyegetően a baltás rém a baltáját, és gügyögve cibálni kezdi kisebbik kezével a kék szakállát. – Felemeltem a
baltámat, kezdj el félni, te kis… izé!
– Nem mondtam ilyet, rettenetesen csúnya baltás bácsi – mentegetőzik a fiú. – Csak azt mondtam, hogy
nem láthatom a csúnyaságodat, amiről persze, nagyon is meg vagyok
győződve. Az történt ugyanis, hogy
Rombol manó elvette a látásomat.
– Elvette? – álmélkodik a baltás rém, megfeledkezve arról, hogy fenyegetően meglengesse a
baltáját, sőt még a szőrzetének cibálásait is abbahagyja. – Aztán miért vette el az a bitang Rombol a látásodat?
Aztán mégis eszébe jut a balta.
– Lengetem ám a rettenetes nagy baltámat, ne reménykedj, kölyök, lóbálom, lengetem! – jódlizza, és kisebbik kezével
megcirógatja a lila szakállát. – Egyszóval miért is vette el a látásodat az a Romlasztó Kicsoda Mocsoláda?
– Cserébe azért, hogy idáig eljuthassak – nyafog a kisfiú.
[…] Nekem meg kell találnom a Családkötő Tündért, kérem!
Minden áron… tetszik érteni? Bármi áron!
Keszeg Ágnes illusztrációja

Zalán Tibor (Sz

…halandzsa és
Burundai murunda
Abelile holongár
Csittre csuttra cserengő
Ilemola minole
Lille pinda amákony
Sorcsa csorcsa sácsó
Tirritál a toringa
Állomál a bilágony
Viriveri sziveri
Opikopi pirágó
Zurundai burunda
Zuruduru bumm bummmm

„Szemem színe kék, ha
boldogtalan vagyok,
akkor zöld, és ez elég
sűrűn előfordul velem.”

Alaja eleje ülüjülü ácsi
Pétir omál dáring
Oltaf topidor mindön
Cendaf lapol lézen
Antu bizamár zsinder
Kilap kilop kilabu
Opitufi tufipu
Mondana mindene
billen a villony
Ódebe kár
Lótapa pata kopp

…és halandzsa
Henripöte ripöte,
pöte ripö te,
te pöte ripö pote,
te pote pöte ripö hen!
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