
A kialvatlan, különféle okokból elcsigázott, lelkileg – a családtalanságtól is –
tor zult és  társadalmilag beteg értelmiség mind önveszélyesebbet és veszedelme-
sebbet álmodik, nem tud különbséget tenni álom és való közt, s énjének rosszab-
bik, pusz tító sugalmazásait radikalizálja, még akkor is, ha az alkotás, értelmezés,
átélés maximalizmusának illúziójában tetszeleg – sejteti Sára Júlia könyve. Amely
maga is részben egy álom megvalósulása, megálmodott alkotás, az író által ráéb-
redéssel meg lelt,  egyszer  csak  ébredéskor  „kész” Mamiko nappalai cím/regény
ma nifesztá ló dása. Nem mellékes, hogy a filmrendezô szerzô nem zárja ki regénye
megfilmesítését,  Molnár  Piroska  színmûvésznôt  látva  Mamikónak.  Fontosabb,
hogy  a  jogos  közvélekedés  szerint  európai  mércével  mérve  is  elsôrangú  mai
magyar prózában a nem kevés kitûnô és a még sokkal több gyors feledésre ítélt
regény: kortárs epikánk két partja közé behajózott, s nem épp várt irányból, egy új
mû, amelynek be tömhetô lékein ugyan szivárog, buzog a hajótestbe az ár, de nem
kétséges: a gép jól fel van fûtve. (Noran Libro)

TARJÁN TAMÁS

Trapitizés, pálcikázás, darvasizás
DARVASI LÁSZLÓ: A 3 EMELETES MESEKÖNYV

A pozitív fogadtatásra talált meseregények, a Trapiti-könyvek és a Pálcika-történe-
tek után érthetô, hogy újra mesekönyv írásba fogott Darvasi László. Nem is akár-
milyen ötlettel állt elô. Egy olyan mesekönyvet talált ki, melyben saját maga, az író
is szerepet kap, amint éppen azt a mesekönyvet írja, amit az olvasó a kezében tart.
A könyv tehát az olvasója elôtt íródik, illusztrálódik, az író pedig az olvasó elôtt öt -
letel, gondolkodik, dilemmázik. A mesekönyv invencióját Koncz Timea rajzai te -
szik még  izgalmasabbá.  Például  a  rajzok  segítségével  lehetünk  biztosak  abban,
hogy a kötet író szereplôje biztosan Darvasi László, ugyanis már a hátsó borí tón
egy kiköpött Darvasi-rajzhasonmás áll szárnyaló golyóstollán.

A könyv ötlete mondhatni remek. Kitûnôen illeszkedik az önmagára reflektáló,
szinte mindent megkérdôjelezô,  konstrukciónak  tekintô,  elbizonytalanító  poszt-
modern irodalom szövegeihez. Akár a posztmodern metafikció egyik legismertebb
remeke, Italo Calvino Ha egy téli éjszakán egy utazó címû regénye is eszünkbe jut-
hat, amikor az író (író és narrátor jelen esetben egybeesik) és a Mesekönyv minket
ol vasókat, vagyis ahogyan ôk neveznek minket, Pupákokat is megszólít, elmesé-
lésre, rajzolásra, részvételre kényszerít. Viszont minden bizonnyal lemondunk er -
rôl a neves párhuzamról, amikor magunkra maradunk, elfelejtôdünk. Ezt megbo-
csájtva mi, Pupákok – vigaszt keresve az elôttünk születô Mesekönyv csodájában –
mégis tovább haladunk, de sajnos végül a megszültetett Mesekönyv sem kárpótol
minket. A könyv olyan énazonos cselekvés eredménye marad, mint a szerzô elôzô
mesekönyveiben lévô szereplôk trapitizési, pálcikázási, vagyis önkiteljesedési kí -
sérlete. Jelen esetben darvasizása.
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Ha nem a mesekönyv reflektív születési folyamatára és az író (néha ironikus)
te remtô voltára figyelünk – amit a kötet paratextusai hangsúlyoznak –, hanem a
könyv elsô felében érvényesülô elgondolkodtató témamegragadásokra, akkor vi -
szont  valóban  egy  értékes,  produktív mesekönyvet  olvashatunk.  A  kötet  olyan
fon tos kérdések megfogalmazásához segít eljutni, mint például: Hogyan hozzuk
közelebb a gyerekekhez a Magyar Történelmet? Miért  fontos az emlékezés? Ho -
gyan beszéljünk az elmúlásról, az elválásról? Miért fontosabb az, hogy önmagunk,
ne pedig legendás hôsök legyünk?

Emlékezés, önmagunk megismerése, vállalása és a változások túlélése. Az utób -
 bi idôk legnépszerûbb mesekönyveinek témái mindezek. Mira Lobe A kicsi én én
vagyok (ford. Varró Dániel) címû – Németországban és más európai országokban
hosszú  évek  óta  közkedvelt  –  verses meséjét  elolvasva  ezekrôl  a  témákról  be -
szélgethetünk a gyerekekkel. Máté Angi Az emlékfoltozók mesekönyvének hôsei, a
tündérrigólányok  játékos  módon,  tündérek  feladataként  látják  el  az  emlékezés
elôsegítését, azon dolgoznak, hogy felkérôik tudjanak emlékezni. Úgy, ahogy A 3
emeletes mesekönyv írója, ôk  is  segítik a gyerekek gyászhoz, elengedéshez, ma -
gány hoz való kiegyensúlyozottabb viszonyának kialakulását. Kiss Ottó a Csillag -
szedô Márió címû veres meséjében az elvált szülôk gyerekének lelkivilágát mutat-
ja be. Scheer Katalin Nefelé címû mesekönyvében arra világít rá, hogy a depresszió
nem feltétlenül felnôtt betegség. Finy Petra A tesó-ügy címû mesekönyvében pedig
egy nagytestvér traumáját taglalja kistestvére érkezésekor. Úgy tûnik tehát, hogy a
sárkányok, tündérek, királyfik, táltosok ma már mellékszerepet is csak ritkán kap-
nak. Így bebizonyosodik Boldizsár Ildikó meseterapeuta, mesekutató állítása, mi -
szerint a népmeséktôl leginkább az különbezteti meg a kortárs meséket, hogy hiá-
nyoznak a nagy tettek, célok, a klasszikus értelemben vett hôsök.

A kötet négy fejezetbôl épül fel: Most a földszinten vagyunk; Fölértünk az elsô
emeletre; Ez itt a második emelet, ahol a Magyar Történelem lakik; Hopp, ez pe dig
már a harmadik emelet. Az elsô három fejezetben megjelenô sokszínûen ábrázolt
rövid kis mesék, nyelvi  játékok, még a  fordulatosság délibábjával kecsegtetnek.
Viszont ezután már felmerül a gyanú, hogy nemcsak az olvasó nem tudja mi fog
történni a következô oldalakon, hanem az író sem. Ahogy haladunk a könyv vége
felé, egyre erôsödik megérzésünk, a bûnügyi, detektívmesének álcázott ne gyedik
fejezet, amelyben a varangyos mobilnak varázsolt író lemerül, mert nem varázsol-
tak hozzá töltôt, és a Mesekönyvre fogát fenô Sztrófa Kata végül úgy dönt, saját
könyvet  ír,  teljesen  elfeledteti  velünk  a  kötet  elsô  felének  elragadó  történeteit.
Marad  a  csalódás,  a keserû  szájíz. A kötet  elsô három  fejezetéhez  (az  elsô 110
oldalhoz) azonban bármikor visszatérhetünk. A fejezetek rövid meséi önállóan is
nagyon jól mûködnek, csattanóval, tanulsággal végzôdnek, jól megragadható han-
gulatot, érzést közvetítenek. 

Az író elôzô meseregényeihez hasonlóan A 3 emeletes mesekönyvben is meg fi -
gyelhetô a folyamatos mesei határátlépés, sértés. Találkozhatunk Verekedôs me -
sével, Buta mesével, Tréfás mesével, Titkos mesével, Véget nem érô mesével, Fil -
lentôs mesével. Felidézôdik a Csipkerózsika, a Békakirály  története. Kérdésként
fo  gal mazódik  meg,  hogy  miért  hagyta  Hamupipôke  apukája,  hogy  bántsák  a
mosto ha testvérei a kislányát? Az egyik kulcsszereplô, Zalhúber Tibike arra kíván-
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csi, hogy ki hallott valamit a Trapiti nevû manóról. Az egyik rövid mese pedig Szijj
Fe renc Szuromberek királyfi címû mesekönyvére utal. A mesei határátlépés tema-
tizálja azt a problémát, hogy meddig tartózkodhatunk egy mesében, és hogy a me -
sék öntörvényûsége könnyen sérthetô, megszüntethetô.

A 3 emeletes mesekönyv modernsége a témák, az anekdotikus hagyomány foly -
tatása és átformálása révén valósul meg – az élôbeszédet imitáló felütés és az el -
beszélôkedv által alakított elôadásmód kettôssége válik az önreflexió eljárásává.
Fôként a mesekönyv elsô három fejezetében érvényesülô élôbeszéd, az olvasók
Pupákokként való megszólítása, párbeszédre hívása, és olykor a nyelvi játékok is
Kemény  Henrik  Vitéz  Lászlóját  idézhetik  fel  bennünk.  Sokszor  érezhetjük  azt,
hogy a kötet csakis hangos felolvasással mûködik, a néma olvasás csak korlátozza
azt a hatásmechanizmust, ami a szövegekben rejtôzik. Vitéz László gyerekközön-
sége körülbelül az 5 évestôl a 12 évesig tartó korosztály, ezért talán megkockáz-
tatható az a jóslat, hogy a mesekönyv elsô három szintjén ez a korosztály szóra-
kozhat  a  legjobban. Az utolsó  szint  célközönsége az ettôl  idôsebb,  akár  felnôtt
korosztály is lehet. Bár eszerint a felosztás szerint a harmadik emelet a nekünk va -
ló hely, mégis azt kívánom, hogy bár maradtam volna a második emeleten.

A kötet negyedik fejezetével létrejött sikertelenséget legfôképpen azért sajná-
lom, mert szegény Mesekönyv már legelsô lapjain közli írójával kikötéseit. A Me -
sekönyv elsôsorban azt szeretné, hogy szeressék. Az író persze ezt nem tudja meg-
ígérni, de azt igen, hogy mindent megtesz ezért, és valóban, a Mesekönyv több
részben is (az elsô felében) szerethetô lesz. Felvidító a mesei toposzok ironizálása,
lebontása: „Hol volt, hol nem volt, túl az üveghegyen, a nagymamátok térdkalá-
csán, volt egy Ház. Álljon meg a túl csinnadratás Szentmenet! Volt?! Most is van,
pupákok!” (10.) Az író leleményességére vall, ahogy egyúttal megnevez minket és
megszünteti azt az idôtávolságot, ami az író és az olvasó között általában fenn áll.
Szeretnivaló, ahogyan Koncz Timea frazémákat illusztrál, ahogy a kötet rajzos fog-
lalkoztatóként is mûködik („Kérem az összes gyereket, nagymamát, hogy rajzolják
le azt, ami nincs, de akar lenni. Segítsetek pupákok!” 31.). Szórakoztatóak a Tanító
néni és Zalhúber Tibike beszélgetései, Sztrófa Kata Katasztrófává alakulása, aho-
gyan a könyvtári könyvek veszekednek, és az a feltételezés, hogy Brüsszelben biz-
tosan brüsszentenek. Az illat szintén kedves kis történet: egy unoka számára átér-
tékelôdik  a halott  nagymama, nagypapa  furcsa  illata,  sôt,  hiányozni kezd.  (34.)
Szeretnivaló az Anyuka, apuka meséje, amelyben az  író a szülôket  is bevonja a
me  sélésbe. Csak annyit  ír, hogy ez az a mese, amit nem én mesélek el, hanem
apu  kátok vagy anyukátok.

Egyszerre  szokatlan  és  izgalmas,  ahogyan  a  szemünk elôtt  születik,  íródik  a
Mesekönyv.  Születése  pillanatában  a  Mesekönyv még  tudatlan,  azt  várja,  hogy
megírják, csak az írója alakítja történéseit, teljesen rábízza magát. Ahogy haladunk
a  könyvben,  feltûnik,  hogy  a Mesekönyv  egyre  többet  kérdez,  akadékoskodik,
beleszól a történésekbe. Az 49. oldaltól pedig már elôrelát, önállóbb, sôt, saját ma -
gát  írja.  „Rajta, Meseköny,  akkor meséld  tovább!”  (49.)  A Mesekönyv  fejlôdése
nyo mon követhetô: születés, megnevezés, önállósodás, elengedés. A 67. oldalon
már eljutunk odáig, hogy a Mesekönyv többet tud, mint a mesélô. Ugyanis, ô már
sejti, hogy kibe  lehet szerelmes a Tanító néni. A  történetmesélés a kétszereplôs

126



me semondás Lázár Ervin-i formáját követi: író és Mesekönyv közösen alakítják a
történetet, amelynek tétje, sikerül-e egy szerethetô, idôtálló könyvet írni. Az író-
könyv viszony akár megfeleltethetô a szülô-gyerek kapcsolatnak is. Az író felada-
ta sokszor csak annyi, hogy a Mesekönyv kíváncsiságának eleget téve felel kérdé-
seire. A kétrétegû mesemondás révén az író és a Mesekönyv egyszerre szereplôje
és alkotója a kötetnek. Az író egyszerre mesél és meséltet.

A magyar  történelemrôl  szóló  harmadik  fejezet,  szomorú  és  nyelvjátékokkal
felvidított történelem óra anyagául is szolgálhatna. A túrórudizni, vakarózni, lega-
tyásodni, kurucoskodni, lababancozni szeretô magyarokról szól, akiket elszomorí-
tott az össze-vissza vagdosott, farigcsált, Trianon szóval csúfolt történelmük, a ki -
tûzött sárgacsillagok, a jelentést vesztett szavak. Ebben a fejezetben nemcsak kol-
lektív történelmi emlékezésre tanít minket az író, hanem személyes emlékezésre
is, ugyanis meghagy számunkra egy üres oldalt (92.) azért, hogy azokra gondol -
hassunk, akik nincsenek velünk. Fontos megemlíteni a Tanító néni és a Magyar
Tör ténelem  lángos melletti  beszélgetését  a  Lehel  téren,  ugyanis  a Magyar  Tör -
ténelem ekkor köszöni meg, hogy mindig olyan szépeket mond róla a Tanító néni,
pedig nem minden igaz.

Az utolsó  fejezethez,  a harmadik emeletre érkezünk már a könyv  felénél. A
Mesekönyv itt már önállóan gondolkodik, sôt cselekszik, ugyanis ráveszi az  írót
egy szerepcserére, majd elszökik. Miután rájött, hogy embernek nem is olyan jó
lenni, visszamegy és visszaváltoznak. Ekkor tudjuk meg, hogy az eddig ke mény -
fedelû,  fûzött  könyvként  elképzelt  (így  is  illusztrált) Mesekönyv  valójában még
csak kézirat, könyvjelzôje sincs, amirôl valójában szó van, az egy mappában lévô
papírköteg. Az író innentôl kezdve már csak így ír róla. Elôtérbe kerül a könyv vál-
toztatásának, folytathatóságának kérdése. Az író megfogalmazza írásakor születô
aggályait, gondolatait is. „Zalhúber Tibike családjával kellene foglalkoznom, de el
kellett beszélgetnem a két vecsési káposztával.” (120.) Miután fény derült a Me -
sekönyv elrablási tervére, a Mesekönyv félni kezd, be akar fejezôdni. További fé -
lelmet okoz a könyvek feketévé, fehérré változása, az utcák, házak ízletességét jel -
zô táblák megjelenése. Az írót varangyos mobillá változtatja a padláson lakó bo -
szorkány. Fészkes Fene, Sztrófa Kata, Frász Marika, fekete bácsi, fehér néni meg
akarják enni a világot, el akarják rabolni a Mesekönyvet. A Mesekönyv nyomozás-
ba kezd, visszalapozza magát, és rájön, hogy Sztófa Kata lehet mindezért a felelôs.
A varangyos mobil  lemerül, majd visszaváltozik  íróvá. A kötet utolsó oldalaihoz
érve kalandos befejezésre várunk, azonban csak annyi történik, hogy Sztrófa Ka -
tának végül nem kell a Mesekönyv, mert úgy dönt, megírja sajátját. A Mesekönyv
nem akar befejezôdni, szomorú, hogy véget ért. Az író megvigasztalja, elmondja
neki, hogy sokan fognak még az ô végéhez érni, ami nem az ô halálát, hanem újjá -
szü letését jelenti.

„Mese volt. De a mesék nagyon komoly dolgok. Véresen komolyak. Ha a me -
séket nem vesszük komolyan, az életünk annyit se ér, mint egy kidurrantott pa -
pírzacskó.” (242.) – mondja az író a kötet befejezô részében. Az öncélú tanulságté -
tel még  tovább  rontja  a mesekönyv helyzetét. Darvasi  László nyelvi  játékokkal,
em lékezésre tanító feladványaival, játszásra hívó szavaival képes igazán jó mesét
írni. Miért is vennénk ezt véresen komolyan? Kérdés marad az is, hogy a gazdag
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eszköztár,  a nyelvi  leleményesség,  a minden korosztályt megcélzó humor miért
akad el a második és harmadik szint között? Persze, a repülô golyóstollon szár-
nyaló írónak mindez fel sem tûnhetett, és mindezért még csak nem is hibáztatha-
tó,  hiszen  ô  elôre megmondta:  „–  Figyelj Mesekönyv!  –  olyan  leszel, mint  egy
ember. Talán híres, talán nem. Ha úgy alakul, sokan köszönnek rád, sokan olvas-
nak, de az is lehet, hogy csak kevesen olvasnak. De azért biztos akad, aki szeret-
ni fog.” (6.) (Magvetô)
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