
temények új összkiadásában fölvo-
nultatott gazdag anyag azonban
ezekre a veresekre is ráirányíthatja fi-
gyelmünket. Ugyanakkor ez nem
érinti nemzeti himnuszunk méltó
helyét és tárgyalását � ötvennél is
több oldalon keresztül olvashatjuk a
Hymnushoz fûzött kommentárokat,
a keletkezés és fogadtatás önmagá-
ban is érdekes történetét. Továbbá
itt kapott helyet egy kétes hitelû szö-
vegváltozat, amely akár Kölcsey
egyik kéziratának egykorú másolata
is lehet. S noha ez lényegesen nem
befolyásolhatja himnuszunkról õr-
zött képünket, nagyobb nyomaté-
kot adhat a kérdésnek: nem válhat-e
néha valóban érdekfeszítõvé azon is
eltöprengenünk, milyen szöveget
olvasunk?

BENGI LÁSZLÓ

(Universitas Kiadó, Bp., 2001. 1206 o.)

Szijj Ferenc: 
Szuromberek királyfi

�Haló! Jelentem, az imént gyanús
alakok� Valami Szurokbérc vagy
hogy hívják, királyfi� Az, az Szu-
romverem� Mások is� Egy tyúk,
két káposzta. Kopasznyakú� Nem
a káposzta, a tyúk. Egy kertkapu.
Különleges ismertetõjele, hogy bi-
ceg. Zavartan viselkedõ paradicsom-
karó, feltehetõen génmanipulált pa-

radicsommal. Aztán három uborka,
megnyerõ külsejû� Nõk, igen�
Továbbá egy futórózsa atlétatrikó-
ban.� Õk a fõszereplõi Szijj Ferenc
meséjének, amely a kortárs gyer-
mekirodalom kevés számú alkotásai-
nak egyike.

Szuromberek királyfi és Szirom-
ka Mária két szomszédos ország
uralkodói. Amikor megtudják, hogy
a harmadik szomszéd, a Hintavár-
ban uralkodó Köpölykúti Béla, a
Békadínó koronáját ellopták, mi-
közben lehajolt egy marhalégy-lá-
bért, elhatározzák, hogy visszaszer-
zik azt. Ám Sziromka Máriát elra-
bolja Tallé Randor, a Mókusfarkas,
ráadásul éppen a királynõ kertjébõl,
Lidércország királya, Elsõ V. Más-
néven Szörnyû Gáspár parancsára.
A Lidérckirály ugyanis házasodni
akar. Így Szurombereknek már ket-
tõs feladatot kell teljesítenie, ebben
pedig segítségére sietnek a kertla-
kók: Vaxler Katalin, a mindenrõl tu-
datlanul véleményt formáló gyáva
tyúk, de persze õ az elsõ, aki jelent-
kezik a mentõcsapatba. Aztán Ká-
poszta Benõ, aki feleségétõl azért is
dorgálást kap, amiért fiatal korában
majdnem tekézett. Eisenhuber Dá-
vid, a kertkapu lelkiismeretfurdalást
érez, amiért hagyta, hogy a Mókus-
farkas bejöjjön, és elvigye a jótevõjü-
ket. Apafi Tivadar, a paradicsomka-
ró, a karón ülõ Veszelinovics Árvács-
kával, a még zöld paradicsommal
indul útnak, azt hangoztatva, hogy
az apróságnak nyugalomra és sok al-
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vásra van szüksége, de azért vállalja.
Rajtuk kívül ott vannak még az
uborkalányok, valamint Serilla Gé-
za, a futórózsa, aki már elõre beme-
legített, és szándékosan késõbb in-
dul el, hogy a többieket utolérhesse,
és csatlakozzanak Szuromberekhez.

A királyfi ezalatt megosztja ke-
nyerét egy hangyával, akitõl jó tett
helyébe egy varázsgyûszût kap, ami-
vel tengernyi vizet lehet kimerni, és
egy rigóval, aki egy varázsfogpiszká-
lót ajándékoz neki, amirõl nem lehet
tudni, mire lesz jó. Az utolsó falato-
kat pedig egy régi cimborával, Csu-
haj Ignáccal, mûvésznevén Bélbal-
tavárival közösen költi el, aki kõgyó-
gyításban, a rézhurut kezelésében
tett szert hírnévre. Aztán találkozik
Esze Ottóval is, az óriással, aki felhõ-
jogot tanult, de nem fejezte be, mert
sokat kellett magolni, õ pedig szeret
hosszasan gondolkodni, mondván, a
jó elhatározáshoz idõ kell. Miután
összeáll a kis csapat, összetalálkoz-
nak kettõ, ám valójában egyetlen
hadsereggel. A palabárdokat a Li-
dérckirály hívta be, hogy védjék a bi-
rodalmát, csak nem volt ellenség.
Ezért hadgyakorlatozni kezdtek,
ami elhúzódott. A két vezér, a fõ-
törzstábornok és a fõstábgenerális
szalámirúddal a kezében irányítja a
másik ellen csapatait, de Szurom-
berek kérésére összefognak és segí-
tenek kiszabadítani Sziromka Mári-
át. Lidércországnak különben vas-
útvonala is van, menetrend szerint
közlekedõ mozdonnyal. Utasokat

nem vesz fel, mert kell a hely a rózsa-
sziromnak, amivel a kazánt fûtik,
ugyanis a szenet arrafelé felhõ- és
villámgyártásra használják.

Megtudják, hogy a Lidérckirály
és a Mókusfarkas a Mélyvízivárba
menekültek, és magukkal vitték Szi-
romka Máriát is. Odatalálnak, hasz-
nát veszik a varázsgyûrûnek, és az
utolsó pillanatban érkeznek, hogy
megakadályozzák az esküvõt. Li-
dérckirály, aki bebizonyítja, hogy
nem �zsebdiktátor�, újra megszö-
kik, ezúttal a fellegek közé. Oda is
utánaerednek, és hõsies küzdelem-
ben kiszabadítják Sziromka Máriát, a
Lidérckirály pedig kíséretével együtt
egy lakatlan szigetre kerül. A csapat
visszaszerzi a koronát is, és visszajut-
tatja a Békadínónak, aki már több-
ször is türelmetlenül rájuktelefonált
az út során. Boldogan térnek végre
haza, velük tart Traban Tóni is, Li-
dérckirály legcsúnyább alattvalója,
aki átállt hozzájuk, és jutalmul a
kertlakókra vigyázó díszõrség veze-
tõje lesz. Szuromberek és Sziromka
Mária újra együtt sétálnak, futkároz-
nak, noha Szurombereknek piros
sportkocsija is van. A végére pedig
Veszelinovics Árvácska, az ifjú para-
dicsom arca végre-valahára pirulni
kezd.

A Szuromberek királyfi posztmo-
dern mese, amely lényegében újra-
értelmezi a mûfajt. Történet van,
linearitás hol van, hol nincs, a tör-
ténetiség pedig teljesen hiányzik.
A hagyományos szerkezet nyomai
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felfedezhetõk, így a (félre)beszélõ
nevek, a csodás lények, különleges
helyszínek, feloldva sok humorral,
késleltetett epizódokkal. A szerzõ
fantáziáját dicséri, hogy a népmesei
szereplõket, mint a medvét vagy
az óriást, együtt szerepelteti egy
békadínóval vagy egy futórózsával,
aki atlétatrikóban edz. A Szurom-
berek királyfi mai mese, nemcsak a
gyerekek, de az idõsebbek számára
is élvezhetõ olvasmány, hiszen át-
meg átszövik a motívumokba rej-
tett, korunkra tett utalások, mint a
csempészet (rágógumi), vagy éppen
egy diktátor tündöklése és bukása.
A könyv Roskó Gábor rajzaival jelent
meg.

SZALAI ZSOLT

(Jelenkor Kiadó, Pécs, 2001.)

Az egynapos király: 
tréfás magyar népmesék

�Egy faluban a hegyen volt a temp-
lom. De merthogy az öregeknek ne-
héz volt oda följutni, a falu lakói elha-
tározták, hogy eltolják a templomot a
völgybe.� � mondja egyszerûen és
természetesen a mesemondó. Mert
ugyan mi furcsa van abban, ha az em-
ber eltol egy templomot, kikölt egy
csikótojást vagy megitat egy fûzfát?

�A nagy tüsténkedésbe a bíró is
beállt segíteni. Földre vetette a ka-

bátját azon az oldalon, amerre a
templomot kellett tolni, a másik ol-
dalon meg õ is nekifeküdt a temp-
lom oldalának, hogy jobban ha-
ladjon a munka. Amíg ott nyom-
ta a templomot a falu apraja-nagyja,
a másik oldalon megjelent egy kol-
dus, meglátta a bíró kabátját, és
mindjárt el is vitte.

Egyszer a bírónak eszébe jutott,
hogy meg kellene nézni, arrébb
ment-e már a templom. Odamegy,
ahová a kabátját tette, hát uramfia,
már sehol sem látja a kabátot.

Visszaszalad a többiekhez.
� Állj! � kiabálja. � Elég! Már a

kabátra toltátok!� A csattanót per-
sze jól ismerjük, ha nem is a mesé-
bõl, de Szõke András filmjébõl biz-
tosan. A templomtolók mellett a kö-
tetben olvasható néhány ismert
bolondmese, mint A rátóti csikótojás,
a Bolond Jankó, a Csalóka Péter, és
A kõleves. A mesék többsége azon-
ban ismeretlen, hiszen eddig csak
szakmai fórumokon szerepelt, a
nagyközönség ebben a kötetben ol-
vashatja õket elõször. Az abszurd ál-
lítások evidens igazságértékére és a
helyes részkövetkeztetéseken alapu-
ló hajmeresztõ kijelentésekre épülõ
bolondmesék egyik típusa, amilyen
A templomtolók is, humoros csatta-
nóval vagy elmés megoldással, pél-
dául a rest menyecske megleckézte-
tésével zárul. A másik típus abszurd
kalandocskák láncolata, melyek egy-
szer csak megszakadnak anélkül,
hogy a mesehõsök erkölcsi hasznot
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