
„Némileg szülői kötelességemnek 
is éreztem egy másik mesekönyv ösz-
szehozását, mert ugye mondhatjuk, 
hogy a fiam részére már írtam egyet 
Szuromberek királyfi címmel, és ak-
kor a kislány miért maradjon ki. Mi-
ért érezze azt, hogy ő hátrébb van so-
rolva, és felnövekedvén majd esetleg 
szemrehányásokat tesz – tehát eb-
ből a szempontból muszáj volt. És 
úgy igyekeztem megírni, ahogy azt 
ő majd hallgatja-olvassa, és ráismer-
het a játékaira. Ugyanakkor talán volt 
ezekkel a történetekkel valami olyan 
játék is, ami engem is elszórakozta-
tott, végtére nem vagyok hivatásos 
meseíró, aki csak a munkát látja a 
dologban.”
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„A Szuromberek királyfi mai mese, nemcsak a gye-
rekek, de az idősebbek számára is élvezhető olvas-
mány, hiszen át meg átszövik a motívumokba rejtett, 
korunkra tett utalások, mint a csempészet (rágógu-
mi), vagy éppen egy diktátor tündöklése és bukása.”

(Szalai Zsolt)

„Olyan ez a könyv, mint az okos lány a mesében: di-
daktikus is, meg nem is, van is története, meg nem is, régen is játszódik 
meg ma is, és jó is – meg még jobb. Sok helyen lehet nevetni, de nincs túl-
zsúfolva: minden oldalon egy-két jó poén. Izgalmak vannak, de komoly 
baj, veszély nincsen. Kényes egyensúlyozás ez, tetszik.”

(Urfi Péter)

„Annak ellenére, hogy a Zöldség Anna történet nem a klasszikus mese-
receptúra alapján készült, érdemes vele próbát tenni. Mert egyre szapo-
rodnak az olyan visszajelzések, melyek arról tanúskodnak, hogy a gyere-
kek ösztönösen «kapcsolnak» és nagyon is élvezik az ilyesféle abszurdba 
hajló, reflexív történeteket. Arról már nem is beszélve, hogy mi felnőttek 
is igen jókat mulathatunk a kapornyicai kifordított világon.”

(Papp Eszter)

KRITIKA

Sárgarépa és Petrezselyem Anna királykisasszony, akit az 
ország népe szeretetből és a rövidség miatt egyszerűen Zöld-
ség Annának hívott, egy reggel elhatározta, hogy szerez egy 
lovat. „Szerzek egy lovat” – ezzel a gondolattal ébredt, és rög-
tön magához hívta hivatalos öltöztetőjét, a hazardőr ezredest. 
Nem mintha Zöldség Anna nem tudott volna már magától 
is felöltözni, de királykisasszonyoknak – mint azt a történe-
ti könyvekből is tudjuk – ősidők óta kijár egy saját öltöztető, 
akinek inkább az a feladata, hogy szórakoztasson és emellett 
országos ügyekben tanácsokat adjon.

– Szerzek egy lovat – közölte a hazardőr ezredessel Zöld-
ség Anna.

– Hát, az nagyon bonyolult, mert a lóhoz tartási engedély 
kell, meg jártassági bizonyítvány – válaszolta kapásból a ha-
zardőr ezredes. – Meg... úgynevezett patkóadót is kell utána 
fizetni, lábanként huszonöt vonyarcot.

– Szóval akkor nem lehet – szomorodott el Zöldség Anna. 
– Kár, pedig úgy szerettem volna.

– De azért talán valahogy meg lehet oldani – mondta a ha-
zardőr ezredes, és belefújt a sípjába, mert volt neki egy zsi-
nóros sípja, benne volt mindig a szivarzsebében, és ha gon-
dolkodott, mindig megfújta. Most is gondolkodott nagyon. 
– Milyen lóra gondolsz?

– Nekem mindegy, csak ló legyen – mondta kertelés nél-
kül Zöldség Anna. – Lehetőleg minél nagyobb, és tudjon be-
szélni, de legalábbis megértse, amit mondanak neki.

– Értem, szóval egy olyan nagyobb fajta táltos paripa – fújt 
bele megint a sípjába a hazardőr ezredes. Ekkor megjelent 
Haén Cica, a főszakács, a tejszínhabos tejbegrízzel. Felesleges 
mondanunk, hogy egy királykisasszonynak külön főszakács 
is kijár, de rajta kívül is még sokan tartoztak Zöldség Anna 
személyes udvartartásához.

– Szép napunk van – mondta Haén Cica behízelgő han-
gon. – Odakint hangyák halandzsáznak, méhek mórikálnak 
és pávák pipálnak.

– Hol? – nézett ki az ablakon Zöldség Anna.
– Mindenhol – tette le az öltözőasztalkára a tejszínhabos 

tejbegrízt Haén Cica.
– Az most mindegy. Kisebb gondunk is nagyobb annál – 

fordult vissza az ablaktól a hazardőr ezredes, és már éppen új-
ból bele akart fújni a sípjába, amikor megakadt a szeme a tej-
színhabos tejbegrízen. – Hát erről meg hol van a tejszínhab?

– Hagyd csak, így is meg lehet enni – intette le a túlbuzgó 
hazardőr ezredest Zöldség Anna, aki közben már bele is ka-
nalazott a tejbegrízbe. – Mondd el neki a lovat.

– Ugyan, hogyan is érthetne a lovakhoz egy szakács! – 
méltatlankodott a hazardőr ezredes.

– Azért csak mondd el neki – mondta Zöldség Anna, és 
tovább eszegette a tejbegrízt, miközben Haén Cica elérzéke-
nyülve nézte őt.

– Na jó – adta be a derekát a hazardőr ezredes. – Szóval 
egy ló kellene a királykisasszonynak.

Zöldség Anna és a beszélő póniló
(részlet)

– Aha... – bólintott teli szájjal Zöldség Anna. – Egy olyan... 
lehetőleg jó nagy, és tudjon beszélni.

– Lovat a lóboltban lehet venni – közölte Haén Cica.
– Lóboltban... – maradt nyitva a szája Zöldség Annának 

egy pillanatra, de aztán sikerült lenyelnie a falatot.
– Igen, de a lóhoz tartási engedély és jártassági bizonyít-

vány kell – mondta a hazardőr ezredes –, továbbá patkóadót 
kell utána fizetni. Úgyhogy én inkább... – fújt bele a sípjába 
egy rövidet – hintalovat javasolnék, de abból is valami sze-
lídebbet, amelyik alig billeg, mert különben veszélyes lenne.

– De én igazit akarok – tolta félre az üres tányért Zöld-
ség Anna.

– Tudtommal a pónilóhoz nem kell se engedély, se bizo-
nyítvány, és az adója is sokkal kisebb – mondta Haén Cica.

– Az kicsi ló? – kérdezte Zöldség Anna.
– Kicsivel kisebb, mint a másik fajta, az engedélyes, de né-

melyik azok közül is tud beszélni.
– És mit gondolsz, hol van itt lóbolt? – akadékoskodott to-

vább a hazardőr ezredes. – Az egész országban nincs egy se! 
Én arról tudnék.

– Minden normális országban van lóbolt – jelentette ki ha-
tározottan Haén Cica. – Márpedig a mienk normális ország... 
majdnem.

– Jól van, jól van – mondta gyorsan Zöldség Anna –, akkor 
keressetek nekem egy lóboltot!

A hazardőr ezredes intézkedésbe fogott. [... ]
Visszajött a Fekete Bárány, és elmondta, hogy a bagoly sze-

rint a lovak kipusztultak egy meteor miatt, de ha valaki meg 
akarja nézni, milyen volt a csontvázuk, menjen el a Természeti 
Múzeumba. A hazardőr ezredes rögtön meg is jegyezte, hogy 
tényleg, nemrég olvasott valamit egy meteorról, de Zöldség 
Anna tudta, hogy nem kell a baglyot komolyan venni, mert 
keveri a lovakat a dínókkal, akik sajnos tényleg kipusztultak, 
pedig egyet szívesen megnézett volna élőben, leginkább egy 
növényevőt. Akkor lemászott a palota legmagasabb tornyáról 
a Brüsszeli Béka, és elmesélte, hogy neki tériszonya van, de 
lám, mégis felmászott, mert õ a királykisasszonyt oly igen ked-
veli, hogy őérte még ezt is hajlandó volt megtenni, annak elle-
nére, hogy... De itt rászóltak, hogy mit látott.

Ja, hát látott egy Lóbolt feliratú fényes neonreklámot, 
de egy pezsgőspohár volt fölötte, úgyhogy akkor bizonyára 
nem is Lóbolt volt, hanem Lébolt, csak nagyon messze volt, 
nem látta tisztán. Visszajött a cakkpakk-futár, és csak ingat-
ta a fejét. Kérdezték, hogy nyitva volt-e a Központi Tudako-
zó. A cakkpakk-futár bólintott. Hosszú sor állt-e a pult előtt? 
Bólintás. De végül amikor rákerült a sor, mutatta-e a cédu-
lát? Bólintás. Felütötte-e a nyuszi a nagykönyvet? Bólintás. 
Talált-e benne valamit? Ingatás. Megkérdezte-e a nyuszi a 
főnöknyuszit? Bólintás. A főnöknyuszi tudta-e? Ingatás. Kér-
dezte-e a főnöknyuszi a sorban álló tudakozókat. Bólintás. 
Azok tudták-e? Bólintás. Mindegyik mást mondott-e, kér-
dezték erre gyanakodva. Bólintás.

Író, költő, műfordító. A József Attila Tudományegyetemen végzett magyar-né-
met szakon. Dolgozott tanárként, könyvtárosként, volt a Nappali ház szerkesz-
tője. Jelenleg szabadúszó, Budapesten él. Német és angol nyelvből fordít. Három 
kötetét fordították német nyelvre.

„A gyerek előtt még ott van a jövő, 
és hogy meg is tudja csinálni azt, 
ahhoz biztatni kell. Szüksége van 
rá, hogy mondják neki: te ezt meg 
tudod csinálni.”

„mint 
kiderült, 
eredendően 
vasutas 
lennék, meg 
focista”
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