
és fauna témájában való szerzôi jártasság gyakran ismeretterjesztô szándékkal pá -
rosul, és ilyenkor tanító célzatú definíciókba, magyarázatokba fordul a szöveg: „Éj -
sza kai gyûrûzésre mentünk. Hogy mi az a gyûrûzés? Amikor a madarászok tudo-
mányos okokból hálóval vagy egyéb eszközökkel megfogják a madarakat, meg -
gyû rûzik és elengedik ôket. A madár mehet tovább. Aztán ha egy másik országban
le olvassák a gyûrûszámot, akkor lehet tudni, hogy merre vonul. Ebbôl az életko-
rára és a szokásaira is lehet következtetni.” (B0–BA.) 
A Madárasszony témáját tekintve jelentôs vállalás a fiatal szerzô részérôl, ami-

hez társul egy rendkívül különleges képi világ megteremtésének képessége is.
Ezúttal megtöri a csendet a kortárs magyar irodalomban eddig kevés szerephez ju tó
lány hangja, amely azonban sok tekintetben még kiforratlan, és a Madár asszony ban
inkább csak keresi azt a regisztert, amelyen képes megszólalni. (Libri)

MIKLÓS ESZTER GERDA

Kávét mustárral
LAKATOS ISTVÁN: DOBOZVÁROS

Mivel szólíthat meg egy mai, teljesen átlagos életet élô kisfiút egy ezermesternek
tû nô, habókos öregember, akirôl majd a sok-sok viszontagság közben egyre két -
ség bevonhatatlanabbá válik, hogy bizony ô nem más, mint maga a Jóisten. S mivel
le het ráébreszteni ezt a gyereket arra, hogy a szüleit ki tudja milyen régóta elra-
bolták és gumibábukra cserélték, mint ahogy elôbb vagy utóbb vele is meg fogják
tenni? A családhoz betoppanó öregember a szülôk által felkínált kávét mustárral
ké ri, amit a szokatlan párosítás ellenére gumianyu robotszerûen és rezzenés nél-
küli arccal teljesít. Ekkor egy pillanatra máris cinkossá válik az öreg és a kisfiú. S
ez zel a jelenet drámaiságát a humor és a irónia fel is oldja. A meseregény elsô, A
cse regyerek címû fejezetében így leplezôdnek le a gumiszülôk, amit csak nyomaté -
kosít, hogy az öreg egy laza mozdulattal keveset leenged gumianyuból a derekán
levô szelepen keresztül. A kiáramló levegô sistergését követôen megkarcsúsodik
gu mianyu, amit gumiapu gépies bókolással nyugtáz. 
Bizonyára már sokan tudják, Lakatos István Dobozváros címû könyvének kez -

dô képsorait és fôszereplôinek alakját idézik e sorok. A meseregény az utóbbi
évek egyik legnépszerûbb, nagy visszhangot kiváltó gyermekkönyve, ami Nyulász
Pé ter Helka címû regénye mellett B0AB-ben elnyerte az IBBY nemzetközi rangot
je lentô Az Év Gyermekkönyve B0AA díját.
A Dobozváros egy klasszikus szabadulás- és szabadítástörténet, a jó és a go nosz

harca. Fôszereplôje Zalán, egy 8-A0 év körüli kisfiú és Székláb, a titokzatos öreg -
ember, aki magával viszi a másolatszüleivel maradt gyereket, hogy legyôzzék Do -
bozvárost és kiszabadítsák a foglyokat, így Zalán igazi szüleit is. Már a kezdô kép-
sorokból sejthetô, hogy korántsem szokványos a történet. A könyv több mint C00
oldalán tobzódnak a különleges kalandok és meglepô fordulatok. Egy igazi hu -
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szonegyedik századi mese, melynek nemcsak cselekményszövése, hanem a felvo-
nultatott szereplôk ábrázolása és a narratív megoldásai is ennek jegyében értel-
mezhetôk.
A klasszikus mesék csodás erejû mitikus hôsei közül több is megjelenik La -

katos könyvében: például a törpék, akiknek neve összeolvasva találós kérdésként
mo sódik egybe (Szô, Fon, Nemtakács, Miaz, Pók), a sárkányok, akikbôl már csak
öt maradt, vagy a manók. Utóbbiak közül a vízi manók töltenek be fontos szere-
pet a történetben, a megözvegyült vízi manó anyuka és megszámlálhatatlanul sok
ke  zelhetetlen gyereke. Velük Zalán akkor találkozik, amikor Széklábbal emelô -
szer kezet segítségével felemelik a tó vízét a benne levô élôlényekkel, hogy meg-
szereljék, azaz a sok hulladéktól megtisztítsák a tó fenekét. Közülük a legkisebb gye -
rek, és egyben az egyetlen a testvérek közül, akinek van neve is, a békés, kis szô rös,
aluszékony manógyerek, a víziszonyos Kolompóc késôbb Zalán bajtársává vá lik. 
Népmesei hôsöket is felismerhetünk az események forgatagában. A patkányir-

tásról szóló fejezetben Székláb mintha A kiskakas gyémánt félkrajcárja címû nép-
mesébôl emelné át a kakast a regénybe, hogy segítségével oltsa el a már-már le -
gyôzhetetlennek tûnô tüzet. S ahogy a népmesében a kiskakas a begyébe szívja fel
a vizet, úgy most a kakas – mint egy „fordítva mûködô lángszóró” – szippantja ma -
gába a tüzet. 
A kötetben ábrázolt világ sokszínûségét ugyancsak gazdagítják, szerethetôvé és

otthonossá teszik a mai ember gyengeségeinek és tulajdonságainak is tükröt muta-
tó állatszereplôk, akik nem egyszer sodródnak mulatságos helyzetekbe, máskor
pe  dig szívszorító pillanatokban találkozhat velük az olvasó. Gondoljunk Jónásra,
Székláb gúnyos megjegyzésekben nem fukarkodó házsártos kecskéjére, aki az
ese  mények felgyorsulásával párhuzamosan egyre depressziósabbá és magába for-
dulóvá válik, vagy a kényszerképzetes mosómedvére, aki egyfolytában összegyûjt
min den útjába kerülô szennyes holmit, hogy kimossa. 
A modern mesék, mítoszok szereplôi, hôsei és antihôsei is megtalálják a helyü-

ket a meseregényben, így feltûnnek a robotok, különbözô mûszaki és gigantikus
gé pek, szerkezetek, vonatok, repülôk, ûrhajók vagy a mûanyagból elôállítható tár-
gyak már-már végeláthatatlan sokasága (utóbbiak felhasználásával cserélik le
módszeresen a dobozvárosi szürke végrehajtók az embereket, fákat, állatokat, fel -
hô ket vagy a mesehôsöket). De a hasonlóságok alapján napjainkban közismertté
vált fantasykból is többször bevillannak jelenetek. Székláb sínen várakozó háza
hasonlóan különleges és az emberek számára láthatatlan szerelvényként jelenik
meg, mint J. K Rowling Harry Potter címû regényciklusában a King’s Cross pá -
lyaudvar 9 ¾-es vágányáról induló fiktív vonat, ami csakis a roxforti diákoknak áll
rendelkezésre. De a mesefilmek közül akár a Shrek is eszünkbe juthat, ahogy
szem besülünk azzal, hogy nemcsak az embereket deportálják és tartják fogva Do -
bozvárosban, hanem a mesehôsöket is. 
Lakatos finom érzékkel építi be és hasznosítja újra a közismert vagy akár a

kevésbé ismert mesei toposzokat. Ezzel a mesének, valamint az aktuális meseér-
telmezési módszereknek egyfajta újraolvasási és újraértelmezô kísérletére tesz kí -
sérletet, mint ahogy részben ebbe az irányba is provokálja olvasóit a különbözô
mé diumok bevonásával, keverésével vagy azok párbeszédbe állításával. A me sé -
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ken és mesefilmeken kívül gyakran filmes utalásokkal mozdít ki a narrátor egy-egy
jelenetbôl, melyek mintegy külsô szempontokat is behoznak a történetbe, párhu-
zamos értelmezési síkokat nyitva. „Szépen vagyunk, állapította meg Zalán. A fil-
mekben épp az ilyen folyósokon szokta szétszaggatni a szörny a halálra rémült
mellékszereplôt…” (A09.), „eszébe jutott az Indiana Jones és a végzet templomának
az a jelenete, amikor ejtôernyô híján egy gumicsónakkal ugranak ki a zuhanó re -
pülôgépbôl” (AF8.) vagy „a filmekben ilyen kiélezett helyzetekben elôszeretettel
alkalmazzák a lassított felvételt. A fiú, akit durva kezek vonszolnak a biztos halál
fe lé, zokogva küzd az életéért…” (AFF.). Lakatos fôszereplôje ilyenkor egy vagy
több másik történetet felidézve, azok perspektívájából, kívülrôl tekint saját magára.
A történetsíkok és médiumok egymásra és egymásba csúsztatása A bajuszos ro -

bot címû képregény beépítésében éri el tetôfokát. A mese a mesében továbbsegíti
a történetet, a szereplôk általa kapnak választ arra, hogy hol találják meg a hiány-
zó csavart, ami nélkülözhetetlen Dobozváros legyôzéséhez. A képkockák és a szö-
veg sajátos keverékét adva, itt a történet mesélésében a képiség válik dominánssá,
aminek elôzményeit a kötetben nemcsak a szintén a szerzô által készített megra-
gadó illusztrációk és a szöveg együttmozgásai teremtik meg, hiszen a szöveget
már önmagában is jellemzi a részleteket aprólékosan megmutató képekben való
gon dolkodás. Tagadhatatlan, hogy a szerzô a képzômûvészet és a képiség felôl
közelít a történetek elmondásához és a nyelvhez. Lakatos illusztrációira jellemzô a
vég letekig elmenô aprólékos, részleteiben is pontos ábrázolás (pl. Ljudmila Ulic -
kaja Történetek gyerekekrôl felnôtteknek vagy a Dobozváros illusztrációi). Hason ló -
an részletesen dolgozza ki a regény jeleneteinek legapróbb mozzanatait és az ese-
ményeket, amivel egyrészt kényezteti az olvasót, másrészt a végletekig való foko-
zásával kockáztatja, hogy az olvasó elvész a részletekben és kiesik a történet ol va -
sá sának ritmusából, ami a könyv utolsó fejezeteiben olykor be is következik. 
Az érzékekre hatás tagadhatatlanul hangsúlyos a kötetben, Lakatos meseregé-

nye nemcsak láttat, a szagok és ízek ábrázolása is kiemelt helyet kap például a
Székláb által készített különbözô ételek illatának és ízének aprólékos leírásaiban.
Ezekkel bevonja az olvasót a történet átélésébe, viszont a kellemetlen szagok rész -
le tes érzékeltetése ki is mozdíthatja, megakaszthatja az olvasást, ha az olyan jele-
netekre gondolunk, ahol szintén részletekbe menô az ábrázolás, mint amikor
Zalán például egy árnyékszékként használt dobozban kénytelen utazni. Nem
szokványos jelenet ez egy gyerekkönyvben, mint ahogy a patkányok gyilkolásá-
nak és a hullák eltakarításának részletes ábrázolása sem. A felkavaró jelenetek drá-
maiságát legtöbb esetben azonban átjárja a humor, az irónia, önirónia és a játék,
ezek nem csak elviselhetôvé teszik a kellemetlen helyzeteket, hanem át is segítik
a nehéz pillanatokon a szereplôket. Ezt tapasztalhatjuk abban a jelenetben is, ami-
kor Zalán megtudja az igazságot a szüleirôl. 
Különös utazásnak lehetünk részesei: a regény elején Zalán és Székláb mai

emberek húsvér tömegén vágnak át a pályaudvaron, amikor az öreg síneken köz-
lekedô, sziklás, kertes házához tartanak, amit mások nem látnak. „Idegeskedô
vagy elcsigázott arcokat láttak mindenfelé, tulajdonosaik telefonáltak, vagy fülük-
ben zenével gubbasztottak, néhány öregember kiterített sakktáblával olykor pró-
bált megszólítani valakit egy parti erejéig, de az emberek oda se pillantva von-
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szolták to vább bôröndjüket, utazótáskájukat. A bódék árnyékában sötét arcú férfi-
ak pénzt váltottak, a hangosbeszélô megállás nélkül sorolta az érkezô és induló
szerelvényeket, és mindenre rátelepedett az odaégett zsír és a galambok szaga.”
(AF.) En nek a jelenetnek a torzított tükörképét látjuk, amikor Zalán megérkezik
Doboz város óriási központi pályaudvarára. Nagy tömeg veszi körül a koszos és
szagos gyereket, csakhogy a darabos, visszafele mozgó, szürke, élettelen tekintetû,
öntudatlan emberek tömege számára ô már láthatatlan, hiszen se nem látnak, se
nem hallanak, gépiesen végzik a feladatukat. 
Lakatos meseregénye nem csak bejárja a világ legkülönösebb helyeit és az

annak torz tükörképeként létrejött Dobozváros zegzugait, hanem azok mûkö -
désének rejtélyeibe és legmélyebb titkaiba is beavat. Hogyan, mibôl jött létre az
„öreg” világ, ami most már bizony javításra és gyógyításra szorul. Székláb bevonja
Zalánt és a szülôket a teremtés, a gyógyítás és csodatevés rejtelmeibe, miközben
kiderül, hogy az ô segítségükre és összefogásukra is szükség van a világ megmen-
téséhez. Szék láb házának szobáiban elôbukkanó félbemaradt vagy éppen készülô
élôlények és szerkezetek tervrajzain keresztül mintha a keletkezés és a születés
anyagi oldalának legmélyebb titkai tárulnának fel. De hamar szembesülünk azzal
is, hogy az élet és az élôlények létrejöttének, életben maradásának kulcsa mégsem
e tervrajzok között keresendô. „Valami rácsöppent Zalán hátára, melynek érintésé-
re fi nom melegség áradt szét benne. Nyöszörögve hátrapillantott, hogy megnézze,
mi az, s azt látta, hogy Székláb hajol fölé, és potyognak a könnyei. És csak sírt, sírt,
amíg Zalánnak – csodák csodája – össze nem forrtak a sebei.” – olvashatjuk a
csoda egyik elsô megtestesülését, amikor Székláb a könnyeivel gyógyítja meg
Zalán sebeit. (CF–C7.) Ezek a könnyek késôbb már nem tudnak segíteni a haldok-
ló felhôn, Székláb sem tudja megváltoztatni azt, ami már megtörtént. Teremteni
azonban nem csak az öreg képes, hiszen Zalán csillaggyurmából formázott kis
alakjai is életre kelnek. A szeretet és a hiányérzet hívja ôket létre, ami a kisfiúban
elhatalmasodik szülei távollétében. Itt kell említenünk természetesen az olyan cso-
dás át- és elváltozásokat is, mint amikor Székláb a kisfiút Porc, a patkány bôrébe
rejtôzve kíséri Dobozvárosban, hogy megóvja a veszedelmektôl, vagy amikor az
öreg szó szerint kölcsön veszi Zalán anyjától a száját. A meseregény fôszereplôi a
leg változatosabb eszközöket megragadva harcolnak az élet megmaradásáért és
mél tóságáért. 
Dobozváros megalkotója, Egyes is létrehozza a maga teremtményeit, de az álta-

la életre keltett világ és a lények lelketlenek, üresek maradnak. Ôt valamikor ré -
gen Szákláb magához fogadta, fiaként nevelte és beavatta a csodákba, de a fiú
meg szökött, mert Széklábhoz hasonlóan ô is meg akarta teremteni saját világát.
Ugyan ô is egy „tökéletes” univerzumot szeretne, ami vágyai szerint soha nem
romlik el és nem öregszik meg, viszont hiányzik belôle a szeretet, az együttérzés
és az élet tisztelete. Zalán dobozvárosi utazásakor döbben rá, hogy „ugyanazokat
a csodákat használják Dobozvárosban, amiket Székláb is, csak itt nagyszabásúan,
gé pesítve. Zalánnak összeszorult a szíve, ahogy felidézte magában az öreget,
amint egy szál magában, szedett-vetett szerszámos ládájával felszerelkezve, tol-
dozza-foldozza, javítgatja a világ elromlott darabkáit”. (AAA.) E másolatvilág figurái
az élô embereket úgy cserélik le, mintha elromlott villanykörték lennének. A pusz-
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tulástól és a haláltól kímélnék meg a világot, de pont annak vesztét okozzák. E
kérdések kikerülhetetlenül összekapcsolódnak az elmúlás és a halál kérdésével.
„Noha tudta, hogy a felhôk nem élôlények, ezért meghalni sem tudnak, de Zalán
már rájött, hogy Székláb mellett egészen máshogy fest minden, és a felhôk igenis
meghalhatnak.” – olvashatjuk egy felhô halálát követôen, amikor a fiú megérti
Szék láb fájdalmát, azt, hogy valami különleges újra elveszett a világból. (8A.) A ha -
todik sárkány halálakor újra szembe kell nézni a halállal és a tehetetlenséggel,
hogy képtelenek voltak érte tenni bármit is: „ismét felhangzott a dal, ha lehet, még
szomorúbban, még fájdalmasabban. Zalán pedig a felhôre gondolt, amit Székláb
megsiratott. Most értette meg igazán, hogy az öreg miért kapaszkodik foggal-kö -
römmel a régi, pusztuló világba. De egy sárkány halála kellett hozzá”. (A80.) 
Nemcsak az anyag és anyagiság kérdése meghatározó dilemma a regényben. A

térfogalom és annak fizikai megtapasztalása szintén új értelemmel telítôdik, miáltal
a helyek is folyamatosan mozgásban vannak. Azaz nemcsak a szereplôk mozgása
di namizálja az eseményeket, hanem a tereké is, azok is képesek elmenni onnan,
ahol legutóbb találkoztunk velük. Székláb háza ilyen értelemben a kötetben meg-
jelenô univerzum kicsinyített mása, ahol természetes, hogy a szobák helyet cserél-
nek, továbbállnak, megnônek, összemennek. S így nem kell meglepôdnünk azon,
hogy egy koszos fazék az Elveszett Játékok Szobájának bejárata, hogy a konyha-
szekrényben egy tehén várja a megfejést, vagy hogy Székláb házát régen két üstö-
kös röpítette az univerzum bármely pontjára, de a most már általában síneken köz-
lekedô ház szintén eljut bárhova a világban. Mint ahogy az sem meglepô, hogy
onnan is nyílik átjárás a másik, dobozvárosi világba, ami ennek pusztán hamisított,
eltorzított másolata. Az utóbbiban viszont egzakt, leszögezett, kötött terek vannak,
amit egyrészt teljesen behálóz a Sínféregnek nevezett vasúti sín, másrészt Doboz -
város felépítésében meghatározó a függôleges tagoltság. Ez értelemszerûen az ott
élôk kasztrendszerszerû szemléletén alapulhat, legfelül, a felhôkarcolóban lakik
Egyes és az ôt kiszolgálók. Tôle alacsonyabban, de a föld felszíne fölött a szürke
panelrengetegekben a rabszolgaként dolgozó, álomkórban tartott emberek, a föld
felszíne alatt a patkányok, több szinttel lennebb, a föld mélyében a fogva tartott
mesehôsök. Az átjárás e terek között lehetetlen, kivéve a patkányoknak, akik ke -
gyeltekként összegyûjthetik a szemetet.
Kikerülhetetlen a kérdés: hol van Dobozváros? Talán bennünk és körülöttünk,

mi közben rajtunk áll, hogy le tudjuk-e gyôzni. Ha elolvassuk Lakatos István elsô
meseregényét, kiderül, sikerül-e ez Zalánnak, Széklábnak és a többieknek. Aján -
lom mindenkinek, olvassák, mert igazi csemege felnôttnek és gyereknek egyaránt,
sok-sok humorral, (ön)iróniával, emberséggel, szeretettel és kalanddal fû szerezve.
(Magvetô)

ZÓLYA ANDREA CSILLA
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