
„A szövegek pedig mintaszerű, valódi mesék, egyforma kezdőmondatokkal, a 
kötelező boldog befejezéssel: amíg meg nem, («és még tovább is»), az állatme-
se a szükséges tanulsággal, a tanító mesék allegorikus horizonttal, a tréfás me-
sék finoman szúrós csattanóval vagy akkora kuplériummal, «mint utolsó íté-
letkor». […] A fizikai törvényszerűségekre, józan észre, megszokásra, valószí-
nűségre fittyet hányó (szöveg)világban a groteszk, a meghökkentő lesz hétköz-
napi. A szövegek ugyanakkor mentesek maradnak az öncélú jópofáskodástól. 
Bennük van viszont a tömörség eleganciája, nagyvonalúság és kicsi gőg is, ép-
pen annyi, amennyi kell a nevető túléléshez. Ezek a mesék ugyanis elsősorban 
humorosabbak, szórakoztatóbbak, mint az eddig ismert változatok.”

(Lovász Andrea)

„A mesék Parti Nagy Lajos átiratában elvesztették gyerekmese-mivoltukat, és 
fura, érdekes, többrétegű, groteszk szövegekké váltak. […] Merthogy a mesei 
történetek az írásoknak csak egyik rétegét jelentik. A második, erre épülő réteg 
a mi világukat megidéző kifejezések, utalások és szavak sorozata. […] Ezek a 
nyelvi és tárgyi lelemények okozzák a legtöbb közvetlen örömöt, ezek a humor 
legdirektebb forrásai a könyvben. […] A harmadik réteg az a népi és archai-
kus, választékos és erősen stilizált nyelv, amit a könyv használ. A szóöröm – ta-
lán ez a Parti Nagy-kötet legfőbb gyönyörűsége.”

(Fenyő D. György)

Költő, drámaíró, író, szerkesztő, kritikus. A kortárs magyar irodalom egyik legje-
lentősebb nyelvművésze, műfordítóként is meghatározó helyet foglal el napjaink 
magyar irodalmában. 
A pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett magyar–történelem szakos tanári okleve-
let. Ezután volt könyvtáros, majd a Jelenkor, a Magyar Napló szerkesztője. Költő-
ként kezdte pályáját, 1982-ben jelent meg első könyve, az Angyalstop. Már az első 
verseskötetekben is tetten érhető a szerzőnek a nyelvi humor iránti fogékonysága.
Jelenleg szabadfoglalkozású író. Három gyereke van: Berta, Elza és Ármin.

„Úgy jött, hogy a Banga meg-
talált a fiókjában egy 25 évvel ez-
előtti pakkot különböző orszá-
gokból származó mesékkel és a 
mesékhez készített rajzaival, me-
lyeket még egy pályázatra adott 
be anno, de akkor nem lett belőle 

semmi. Tavaly kitalálta, hogy kéne ebből csinálni valamit közösen. Mármint hogy 
kezdjek valamit a mesékkel, írjam át. Őszintén szólva nem voltak túl érdekes me-
sék. Véznácska, jégszürke történetek voltak, nem éppen invenciózus fordításban. 
A kiadómnak, a Magvetőnek megtetszett az ötlet, hogy legyen ebből egy könyv, és 
akkor nem volt mese, kénytelen voltam nekiállni. […] Nem akartam nagyon be-
lenyúlni a cselekménybe, a nyelvbe annál inkább. Mindenekelőtt fazont akartam 
adni, egységes tónust. Mondhatnám, átdíszítettem, remélem nem -túl, hisz egy ef-
fajta történetet kockázatos túldíszíteni, mert akkor összeroskad. Továbbá belelop-
tam a történetekbe mintegy a magam szórakoztatására, ezt-azt, a portugál mesé-
ben nyilvánvalóan nem szerepelt kalauz, a finnben érintős képernyő, és így tovább. 
A kulturális jellegzetességek az eredeti fordításokban nem igazán érződtek, én sem 
törekedtem erre, legföljebb jelzésszerűen. A japán mesében mint valami értelmét 
veszített varázsszó, elhangzik egy «elcsángózott» japán káromkodás, az orosz me-
sében vodkát isznak, a finnben helsinki huszárok említtetnek, ilyesmik. […]

Ez a könyv akkor jó, ha egyszerre tetszik gyerekeknek 
és felnőtteknek. A gyerekek megkapják az ismerős fordu-
latokat, és közben észrevesznek furcsaságokat. Ideális eset-
ben gyámbásznak a nyelvben. Mancsolnak, dagonyáznak, 
ha úgy tetszik. Érzik, hogy anyag.”
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A háziember meg a háziasszony

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lengyel ember, aki fur-
tonfurt pörölt a feleségével, hogy csak lankálkodik otthon, lógat-
ja a lógatnivalóját, míg ő majd’ összeszakad odakint a határban.

Egyszer az asszony megelégelte az ura simfelkedését, s azt 
mondta: kimenek én a határba kend helyett, ne féljen. Hanem 
kend idehaza végezze el azt a semmit, amit én szoktam!

Rakja meg a mosógépet, daráljék lisztet, dagassza meg a ke-
nyeret, apolgassa a kiscsirkéket, de nehogy a kánya abból egyet 
is elcsípjen, fejje ki a tehenet, köpülje meg a vajat, főzzön meg, 
mosogasson el, poroljon szőnyeget, seperje ki a pitvart, és így to-
vább. Menjen postára.

Az ember ezt már nem is hallotta, csak mint valami patakcsobo-
gást, s azt felelte, jól van, menjen hát a határba az asszony. Magában 
penig azt gondolta, ezzel a szepéc kis teeendővel végez egy óra alatt, 
azután hanyatt vágja magát, s halivúd, nézi az Eurosportot.

Legott nagy darálásba fogott a baljával, a másik kezivel meg 
elkezdte köpülni a vajat.

Egyszer hallja, odakint lecsap a kánya a kiscsirkékre. Ugrik 
föl, rántja ki a köpülőt, hogy majd megzördíti vele azt a vérnő-
sző madarat, de a tejes-vajas sajtár fölfordult, ömlött ki a kőre az 
egész miskuláncia, a kánya meg vitte a kiscsirkéket pungaszám. 
Amit meghagyott, azt dühében utánahajigálta az ember, mintha 
csak teniszlabdákat dobálna, hogy dögöljön meg a kányája csi-
béstül, ha már így esett.

Azzal nekifogott a dagasztásnak. Erre minden bögöly bétolult 
az istállóból, hogy ott dönögne az orra és a füle körül. Neki meg 
teli volt a két marka kenyértésztával. Ahányszor odacsapott, 
annyiszor ragadt a tésztás keze a képihez, de a böglyök el nem 
tántorultak.

Már a fal is tele volt vélük. Az ember odacsapott, nem talált. 
Megint odacsapott, megint nem talált, viszontag az egész kenyér 
az orcáján volt, meg a falon volt. S csurom egy tészta a szeme is. 
Odabogárzott a lavorhoz, hogy lemossa, de bizony a kátrányos 
dézsába talált belenyúlni, s azzal kente bé az ábrázatát meg a nya-
kát. Akkor legalább a bögöly nem csípte.

Közben a mosógép lejárt, a centrifuga megszökött, a kuk-
tafőző kilőtte sípját, s bolond pattogtában hátba tanálta a 
háziembert, hogy fölbukott abba a helybe. Ezzel bételt a pohár. 
Azt a huramacsi ruhacsipeszét, ordította tápászkodtában, s kap-
ta a biciklit, nyargalt ki a határba.

Ott kapált szépen a felesége kezeslábasban, orcája, kar-
ja békenve napolajjal. Egyszercsak látja, jön felé az ördög Cse-
pel kerékpáron, s fujtat veszettül. Több se kell az asszonynak, 
elhajintja a kapát, nyaka közé kapja a polszkifiatját, és uccu neki, 
höcög haza sikojtozva.

De mit talál otthon? Akkora kuplériumot, mint utolsó ítélet-
kor. A centrifuga künn táncol az udvaron, a köpülőből a tejszín 
kifolyva, a tészta fölkenve a falon, a csibék maradéka szerteszéj-
jel, s kátrányos még a hűtőláda is, jó, hogy nem látni a fuszulyka 
kormától, mivel már a kukta is ég.

S akkor egyszer belép neki az ördög.
Jaj, édes-kedves feleségem, én vagyok az, nem az ördög. Vé-

letlenségből kátrányoztam bé magamat, mert nem bírtam a bü-
dös kányával, jobban mondva a tésztával, illetőleg a böglyökkel, 
de ne féljél, én többé hon nem maradok, menek a határba, s nem 
pörölök többet, elhiheted.

De persze pörölt eztán is, viszont otthon maradni többet 
nem akart.

A pecsenyehattyúk

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy eszkimó, zsokéfor-
ma, cickány kis ember. Odakünn vadászgatott a tundrán, s reá-
jött a szükség. Na, gondolta, keres magának egy félenvaló helyet.

Egy tavacska kües partján sárga kalibát pillantott meg, afelé 
iparkodott, méghozzá sebesen. Hanem a tákolmány be volt zár-
va lakattal, mind a női, mind a férfi fertály. Az eszkimónak nem 
volt ideje tépelődni, hanem bérontott a parti sásba, s lekuporo-
dott haladéktalan.

Ahogy felsóhajtában nézelődik ott, egyszer látja, két pecse-
nyehattyú úszong feléje a tavon, kékhátú, fehérmellű, tekert nya-
kú. Csőrük mint az ütvefúró.

El volt rejtezve jól az eszkimó, a hattyúk nem látták, ő viszon-
tag látta őket. Oly kötel jöttek, hogy egyszer csak, megkapta a 
lábukot, mert a vadász guggoltában is vadász. Egyik kezével az 
egyiknek, a másikkal a másiknak ragadta meg az erős csüdjét, 
éppen mikor készültek a levegőégbe felszállani.

De nemcsak készültek, hanem abba a helybe magukkal ra-
gadták a vadászt, nem volt apelláta. Húzta volna őket lefele esze 
nélkül, de a hattyúk nagyon erősködtek, s addig gyürkőztek, ad-
dig heppenkedtek, míg fölszállottak.

Akkorjában az emberek még kisebbek voltak s könnyebbek, 
nem ám kövérek és kólaszagúak, mint máma, így eshetett meg a 
gamatság, de oly hirtelen, hogy még a bundanadrágját se volt ér-
kezése felráncigálni.

Hej, azt a nyolclövetű halnyúzóját, most mi lesz, teperkedett 
a szegény vadász.

Suhant alattuk a tundra, ragyogott a zöldje, kék tavacs-
kák pöttyözték, s bízisten gyönyörködött volna ez a vadász, 
ha nem fázik a pucérkája, s ha nem fél, hogy mi lesz ennek a 
szálladalomnak a vége. Mert látta már a messziségben a nagy 
kékséget, az Óperenciás tengert.

No, ha ezek az én zsákmányaim a víz fele tartanak, hogy megpi-
henjenek szokásuk szerént, nekem befellegzett, gondolta magában.

Jobb lenne annak előtte visszajutni az anyaföldre, de legelébb 
a nadrágomat lenne jó fölhúzni. Csakhogy ha az ember negyven 
rőf magosban két lebegy madár csűdjébe kapaszkodik, épp annyi 
szabad keze van, mint egy kavicsnak.

Úgy okoskodott, úgy eszelődött, hogy két hattyú még elbír-
ja őt, de egy már aligha. Ennek okáért ha az egyik jószágot el-
ereszti, a másikkal csak elbír, azt csak leszállintja a földre, még 
mielőtt a tengerhez érnének. S akkor a szabad kezével a nadrág-
ját is fölhúzhatja végre a prémköpeny alatt, mert tudta ez az esz-
kimó az illemet.

Így is történt, elengedte az egyik hattyút, ha ugyan hattyúk 
voltak, nem griffek vagy angyalok. Erre a másik szépen leeresz-
kedett vele, mert egymaga el nem hordozhatta, akármilyen fuvo-
lacsontú volt is ez az eszkimó vadász.

Mikor az utolsó minutában, a tengerpart rózsás fövenyére le-
bucskázott, kezében a fáradt madár csűdjével, nagyon megköny-
nyebbült a szíve. Belátta, hogy akármennyire a zsákmány kom-
mandírozza is a világot, jobb egy hattyút fogni éltében, mint hol-
tában kettőt.

Azzal fölállt, rendbeszedte a viselő ruháját, megrángatta a 
puskáját, s boldogan élt, amíg meg nem halt.

„A róka az róka az róka az róka”

http://parti-nagy.irolap.hu

„Kell, hogy a gyerekek lássanak sok könyvet, hogy legkisebb koruk-ban egyék meg, tépjék szét, rajzoljanak bele, és legyenek megszidva érte, hogy belerajzolnak, és megdicsérve, hogy milyen szépet rajzol-tak és így tovább. Eleinte a fogkefével sem tudnak mit kezdeni, azu-tán beleáll, belegyakorlódik, beleevidenciálódik a szájukba.”
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