
Mindannyian viharlovagok vagyunk?
Dóka Péter
F e k e t e  e s ő  –  V i h a r l o v a g  I .
(részlet)
– Azért egy kőfaló óriással jó volna találkozni – merengett el Azovil, és a repedezett

földű, apró tavak borította vidéket bámulta. Kihalt volt a táj, csak néhány hubukmadár
körözött felettük némán.

Ahogy közeledtek a Fátyolfény-hegységhez, egyre sötétebb lett körülöttük: fekete
felhők lógtak az égen, alig hatoltak át rajtuk a napsugarak. Baljósan ragyogtak a
fények, mintha vihar készülne, szélnek nyoma sem volt. A lovak prüszköltek, rázták a
fejüket, sűrűn botladoztak. Amikor a katonák már nem láttak tovább az orruknál, Igazi
Lancelot megálljt parancsolt. Egy erdőszéli tisztáson táboroztak le.

– Micsoda sötétség! – csóválta a fejét Jolóka. – Pedig legfeljebb két óra lehet. Úgy
látszik, kevesebb időnk van már, mint gondoltam.

Azovil nem értette a törpe szavait. Azt sem értette, miért esteledett be ilyen gyor-
san, és egyre jobban zavarta őt a marcona harcosok jelenléte: fel nem foghatta, hogy
miért kíséri őket a sámánhoz egy sereg felfegyverzett testőr.

Alighogy tábort vertek, a katonák ledobták magukról a sisakokat meg a nehéz
sodronyingeket, és vadászni indultak. Jolóka és Azovil magukra maradtak. Azovil
komótosan elrágcsálta a kolbászos veknit, amit Világszép csomagolt neki, közben a
törpével beszélgetett, aki szalonnát falatozott hagymával meg cipóval, és közben a
családjáról mesélt: Azovil megtudta, hogy Jolókának tizenkét gyereke van, nyolc fiú és
négy lány, valamennyien nagyon okosak, és hogy a törpecsaládok általában igencsak
népesek. A beszélgetés után ittak egy-egy korty Jolóka-sert, amitől mindketten elál-
mosodtak, és ledőltek szunyókálni. 

Azovil nem álmodott semmit, úgy érezte magát alvás közben, mint aki egy sötét,
nedves alagútban araszol előre, és nem látja a végét. Arra riadt fel, hogy egy kisnyúl néz
szembe vele. Hosszú pillanatokig bámulták egymást, aztán a nyúl felhúzta az ínyét, és
Azovil felé vetette magát. A fiú villámsebesen talpra ugrott, de már késő volt: a nyúl a
karjába mélyesztette éles fogait.

Azovil retteneteset ordított. Tébolyultan forgott maga körül, a karjába harapó,
eszelős tekintetű nyulat bámulta, másik kezével pedig a kardját kereste. Hirtelen érezte,
hogy valaki a tenyerébe csúsztatja a markolatot: Jolóka volt az. Azovil megragadta a
Kaszabolót, és egyetlen suhintással megszabadult a nyúltól. Csak akkor nézett körül a
táborban. A túlvilági látványt, ami a szeme elé tárult, soha többé nem felejtette el. 

A tábortüzek vörösen lobogó, ideges fényében vérmókusok és vérnyulak
nyüzsögtek. Több százan is lehettek, követhetetlenül gyorsan mozogtak, és próbálták
rávetni magukat a katonákra, akik kardjaikkal tartották távol a megvadult kisállatokat.
A katonák üvöltöttek, a mókusok és a nyulak alig adtak ki hangokat, ám annál fékte-
lenebbül ugrottak és marcangoltak. Ha egy katona elesett, tucatnyi állatka rontott rá. 

– Tápláljátok a tüzeket! – kiabálta Igazi Lancelot. – Ha sötét lesz, elveszünk!
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Dóka Péter új regénysorozattal jelent-
kezik – „lovag, sárkány és törpe szere-
pel benne”. Az első kötet címe: Fekete
eső. A Viharlovag egy regénysorozat
címe. 
Mennyire lovagregény, a szó hagyo-
mányos értelmében?

Csak mérsékelten lovagregény, ugyanis

nem felel meg a műfaj minden kritéri-

umának – talán a fantasy kalandregény

találóbb elnevezés. Mindenesetre lovag,

sárkány és törpe szerepel benne.

Gyerekkorom nagy kedvencei voltak 

A három testőr, az Egy jenki Arthur király

udvarában és a Robin Hood – ez a három

könyv máig meghatározó számomra.

De inspiráltak felnőttkori olvasmá-

nyaim is, a Beowulf, A hobbit, a Trónok

harca, a Csillagpor – szóval szerettem

volna olyan könyvet írni, amelynek a

világa egyszerre otthonos és idegen szá-

momra. Előző két könyvem, A kék hajú

lány és a Lila királylány nemzetközi tren-

deket és mintákat követett, de sem a

„sick lit”-nek, sem a groteszk meséknek

nem sikerült divatot teremtenem

Magyarországon. Most a határokon

belül maradtam, ezzel az új fantasy

regénnyel olyan úton ballagok, amin

remek írók jártak már előttem, többek

között Böszörményi Gyula, Mikó Csaba

és Lakatos István.  

Fontos, hogy idealizált hősöket kínál-
jon a gyerekirodalom? Azaz a Harry
Potterrel megerősödött „árva és
kiválasztott” kisfiúk hőskorát éljük?

A Harry Potter csak egyetlen regény –

vagyis regényfolyam – a sok közül, még

ha vele is kezdődött el a modern

gyerekirodalom romantikus korszaka.
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Inkább azt gondolom, hogy ennek az

említett korszaknak a szerzői kedvelik

az idealizált hősöket, vagyis inkább a

szélsőséges, romantikus figurákat. Ez

alól én sem vagyok kivétel: az én hősöm,

Azovil, kelet és nyugat fia, identitás-

zavaros gyerek, aki nem tudja, ki az apja.

Én nem egy kiválasztott hősről akarok

mesélni, hanem azt szeretném, ha az

olvasók Azovilban magukra ismer-

nének, hiszen mindenki hős a saját

maga életében. 

A könyv világában könnyedén
megfér egymás mellett az aranyszínű
selyemalsóban szívesen mutatkozó
nőbolond Igazi Lancelot, a fekete
esőtől (tényleg, honnan jött a fekete
eső?) fenevaddá mutálódott vér-
mókusok és vérnyulak – és a hiperre-
alisztikus kivégzési jelenet. Végül is
ki a célközönség?

Nagy kérdés, kinek szól ez a könyv,

reményeim szerint tíz éves kor fölött

szinte mindenkinek. Arról sincs fogal-

mam, hogyan fér meg ennyi minden

egyetlen kötet-

ben, igazából csak

remélem, hogy

nem lövök túl a

célon. A kivégzés

leírása – na, ezzel

sokat vacakoltam,

ugyanis ez egy

parafrázis. Tízé-

ves voltam, ami,-

kor A három testőrt

olvastam, és bele-

szerettem abba a

jelenetbe, amely-

ben Milady de

Wintert lefejezik. Lenyűgözött, hogy

olyan férfiak végeznek vele, akik tulaj-

donképpen odavannak érte – gyerek-

ként nem értettem ezt a jelenetet, de

nagyon megrázott. Ezt írtam most újra:

a király szerelmes Világszépbe, mégis

meg akarja öletni, mert a nő nem szereti

viszont. És talán pont ebből a fejezetből

kiderül az is, hogy mi – vagy talán ki – a

fekete eső, legalábbis a király számára.

Mert a fekete eső mindenkinek mást

jelent, és mindenkiből mást hoz elő.

Sok kérdés marad megválaszolat-
lanul a regény végén. Áruld el,
legalább sejtetve, mire koncentrál
majd a következő kötet. 

Megnyílnak végre az átjárók, Vasfog

igazi sárkánylovas lesz, Ármina próbálja

elcsábítani Azovilt. De ezek csak a

lényegtelen fordulatok. Még nagyon a

történet elején tartunk, ha kész lesz

mind a három rész, akkor értelmet nyer

majd a hosszas bevezető is, amely lehet,

hogy kicsit megtépázza majd az első

kötet olvasóinak idegeit.

„Minden felnőtt bolond.” Komolyan
gondolod?

Ezt Azovil mondja, aki ugyanolyan

lökött, mint mindenki más ebben a

könyvben. De ez a tizenkét éves fiú

valóban értetlenül áll a felnőttek szerel-

mi és egyéb ügyei előtt – aztán őt is el-

kapja a gépszíj. Visszatérve az első kér-

désre: ez egy kalandregény, de legalább

annyira családregény is, egy hétköznapi

családi drámát mesél el, amelyben

eltűnik a színről az apa, az anya próbál

új társat találni, a gyerek szenved az

apahiánytól, a saját másságától – hiszen

igazából egy kopasz lakli –, a nagyapa

pedig igyekszik rendezni a kapcsolatát a

lányával. Vagyis azt gondolom, ez egy

kalandregény díszletei között zajló

hétköznapi történet, ami játszódhatna

egy magyar kisvárosban vagy akár egy

lakótelepen is. Mindannyian viharlova-

gok vagyunk, természetesen.

Az interjút Lovász Andrea készítette
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