
„Két dolog vezérelt. Az egyik, 
hogy azt gondoltam, ha a kisfi-
am iskolás lesz, kap egy könyvet – 
amikor elkezdtem írni, még nem 
volt az, de mire befejeztem, iskolás 
lett. A másik, ami vezérelt, hogy 
tanítottam, többé-kevésbé isme-
rem a nyolc-kilenc-tízéves gye-
rekhadat. Tudom, mire képesek, 
ismerem a gondolkodásvilágukat 

is, tudom, mivel lehet őket megfogni. Máskülönben meg hihetetlenül jó volt 
mesekönyvet írni, még úgy is, hogy közben eltört az ujjam, gyorsan kellett dol-
gozni, besínelve... […] Nagyon jó volt csinálni. Amikor azt gondolja az ember, 
hogy szarban van, most minden rossz, akkor előveszi, ír egy-két oldalt, észre 
sem veszi, hogy elment két-három óra hossza, és készen van egy fejezet, vagy 
születtek ötletek. Depresszió ellen is nagyon jó. Írjatok mesekönyvet!

Amikor a gyerekregényhez hozzákezdtem, feltett szándékom volt, hogy a 
fennálló trenddel szembeszállok, és nem lesz vér, nem lesz gyilkosság, agresz-
szió, vagy ha lesz, akkor inkább képletes, szimbolikus lesz, mert a gyereknek 
meg kell tanulnia a félelmet is, a kaland lényege valamifajta harc. Úgy írtam 
meg a Trapitit, mint egy háborús vagy kalandregényt, van benne nyomozás 
meg összecsapás, de egyetlen ütés sem csattan el benne, nincs vér. Így ítélke-
zem, ha ítélet, akkor az én ítéletem az, hogy olyan jelegű irodalmi művet próbá-
lok meg létrehozni, amely szemben áll a fennálló trenddel (amit jelent a Csilla-
gok háborúja vagy a Harry Potter, ahol a misztika mellett szintén van minden-
féle haláleset, gyilkosság), vagy éppen szemben áll a magyar irodalom régi ha-
gyományával, a Móra Ferenc Kincskereső kisködmönéhez hasonló könyvekkel, 
amiket nagyon nem szeretek, és nem is tenném őket tananyaggá, mert túl sok 
szorongást keltenek a gyerekekben. Prob-
lematikusnak látom az ilyet, mert nem 
így kell, nem ilyen világban élünk, a sze-
génység sem ez, vagy nem így.”

Költő, író, drámaíró, publicista. A Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főisko-
lán szerzett diplomát. 1990 és 1998 között a Pompeji szerkesztője volt, jelen-
leg az Élet és Irodalom munkatársa. Több műve megjelent franciául, németül 
és hollandul.

A gonosz feltalálók külön csoportot alkotnak a feltalálók 
amúgy is népes, bár nem mindig sikeres táborában. Kovács La-
josnak gülü szeme volt, az egyik füle nagyobb, mint a másik, és 
valóban a ritka gonosz feltalálók közé tartozott. A fővárosban élt, 
és a szomszédjai egyáltalán nem sejtették, miféle gazságokon töri 
a fejét. Kisgyereknek Kovács Lajos is olyan volt, mint bárki más, 
néha kedves és szófogadó, máskor meg rosszcsont. Hátulgombo-
lós korában szerette a tejbegrízt, a gömbnyalókát meg a lendke-
rekes játékautót, mint a többi hasonló korú gyerek. Ám húszéve-
sen, amikor egy langyos őszi délelőttön megbüntette egy kalauz, 
aztán néhány perc múlva letojta egy kismadár, majd alig tett né-
hány lépést, máris halálra rémisztette egy vadul bömbölő, Mókás 
nevű spániel, végül pedig hosszas sorban állás után éppen előt-
te vették meg az utolsó lekváros fánkot, nos, ekkor Kovács Lajos 
eldöntötte, hogy visszavág a világnak, és gonosz, nagyon gonosz 
feltaláló lesz. [... ]

Hosszas nélkülözés és meg nem értés 
után végre sikerült feltalálnia a kék bogyót, 
amitől igazi feltaláló lett. A csodálattól 
megborzongva bámulta a kék X2-daing-
futty bogyót, aztán bekapta. Ám Lajos et-
től még nem lett gonosz. Feltaláló lett, de 
nem olyan, aki bajt hozó szerkezetek és al-
jas masinériák megalkotásával tölti az ide-
jét. Lajos tehát tovább dolgozott, és hosz-
szas kísérletezés után végre felfedezte a fe-
kete X2-daing-fitty bogyót, amit mézes 
porcukorral kellett bevenni, annyira keserű volt. Kovács Lajos 
bevette a fekete bogyót, a fülei még nagyobbak és még elállób-
bak lettek, az orra szaladgálni kezdett az arcán, felugrott a hom-
lokára, végigfutott a tarkóján, megpihent az egyik fülén, leesett 
az állára, aztán visszavánszorgott a helyére.

– Brrr, hrrr, ööööhhh – hörögte boldogan Lajos. A gonoszság 
ereje átjárta minden porcikáját, a nagylábujja is gonosz lett, nem 
beszélve az orrából kikandikáló szőrszálakról, és egyéb durvasá-
gokról. Beszerezte a gonoszság szakirodalmát, valóságos könyv-
tárat gyűjtött össze a gonosz masinák, sunyi elképzelések és 
rosszindulatú tevékenységek irodalmából. [... ]

Kovács Lajos a munkának szentelte éjjelét és nappalát. Dolgo-
zott, kitalált, feltalált, előállított és megalkotott. Rengeteg rosszin-
dulatú, sunyi találmánya volt, ezekre főként a fővárosi alvilág ké-
tes alakjai tartottak igényt. Ilyen kezdeti találmánya volt például 
a beázó esernyő. Pityeregni kezdett az ég, elővetted az esernyőt, 
szépen kinyitottad, a fejed fölé tartottad, de csak akkor fogtál gya-
nút, amikor zuhogni kezdett. Mert ugyanúgy ömlött rád az eső-
víz, mintha nem is lett volna esernyőd! Lajos igen büszke volt a 
kézen maradó kesztyűre: gyanútlanul felhúztad, és aztán évekig 
nem vehetted le. Még nyáron sem! Elmentél a strandra, de raj-
tad volt Kovács Lajos gonosz kesztyűje. Elég furcsán néztél ki így 
úszás vagy pingpongozás közben. Egyszer egy sakkozónak küld-
te el az ellenfele, szegény kesztyűs sakkozó soha többé nem győ-
zött. Igazi sunyi találmány volt a fejre olvadó sapka is. Néhány 
percnyi viselet után szétolvadt a fejeden, piros, kék és sárga szö-
vetfolyócskák futottak végig az arcodon, és hajad csomókban ra-
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gadt össze. Lajos feltalálta a magától felboruló poharat is. Tele-
töltötted narancslével vagy limonádéval, és arra gondoltál milyen 
jó lesz meginni, már nyúltál érte, mire a pohár egyszerűen felbo-
rult. És nem lehetett olyan gyorsan odanyúlni, hogy ne boruljon 
fel. És az ordító ágy?! Teljesen átlagos kinézetű, kényelmes ágy-
nak tűnt, ám éjszaka, a legmélyebb álmodban egyszerre felordí-
tott, hogy:áááááááá! Ki kell emelni Kovács Lajos találmányai kö-
zül a gonosz tollat, ez már igazi gonoszsági csúcstechnológia volt. 
Az ember azt akarta írni: „kedvesem, hogy vagy, szép vagy, sze-
retettel gondolok rád”, mire a toll azt írta, hogy „te hülye, hulljon 
ki az összes fogad, majomkirályfi, majomkirálylány”, satöbbi. Rá-
adásul a levélírónak fogalma sem volt a dologról, ő úgy hitte, azt 
írta: „gyere el vendégségbe, nagyon várlak”, ezt is olvasta vissza, 
holott a gonosz toll éppen az ellenkezőjét rótta a levélpapírra: „ak-
kor lássalak, amikor a hátam közepét, te birkamaki!” El lehet kép-

zelni, miféle galibákat és sértődéseket okozott a 
gonosz toll. [... ]

A főművén éveken át dolgozott. Egy idő 
után minden egyéb ötletét elhanyagolta. Vé-
gül egy szép tavaszi napon elkészült. Zöld ru-
hákban pompáztak a fák, banánszállító teher-
autók pöfögtek a fővárosi utcákon, jó, tovadü-
börgött néhány fügeszállító kamion is, de Ko-
vács Lajost ez egyáltalán nem érdekelte. Min-
den idők egyik legsunyibb találmányával lett 
készen! Íme hát a főmű! Hohó, a gonoszsági 
csúcsmunka!

Az aljasság csimborasszója!
Ott volt előtte az asztalán, és ahogy Kovács Lajos bámulta, 

érezte, hogy megérte minden nélkülözés. Örökre beírta magát a 
rosszak nagykönyvébe! Boldogan sóhajtott, megsimogatta a ta-
lálmányát, majd felhívta az alvilág telefonközpontosát.

– Na, figyelj ide, fiam, tájékoztatást kérek arról, hogy készül-e ko-
moly összeesküvés valahol – kérdezte Kovács Lajos a központostól.

– Milyen alapon érdeklődsz? – pimaszkodott a fickó.
– Azon az alapon, hogy tehénné változtatlak, ha még egy fe-

lesleges kérdést felteszel. Kovács Lajos gonosz feltaláló vagyok!
– Miért változtat tehénné, kedves Kovács Lajos?
A feltaláló erre megnyomott az asztalán egy fekete gombot.
– Mú, mú, mú! – bőgött a telefonközpontos.
– Én kérdezek, te teljesíted, érted, fiam?
– Mú, mú!
Kovács Lajos megnyomta a fehér gombot.
– Tehát én kérdezek, te pedig válaszolsz, apafej, ha nem akarsz 

tehéntelefonos lenni életed végéig. Nagyszabású, igazán gonosz 
szövetkezésre van szükségem! Nem kis sunyikra, picike rosszak-
ra! Kik készülnek nagy rosszaságokra mostanában? A vonal má-
sik végén vad lapozgatás hallatszott.

– Igen, kedves Kovács Lajos úr, tudomásunk van egy ilyen pi-
szok tervről, egy elég gonosz tervről.

– Egyedül dolgozik a tag?! – kérdezte izgatottan Kovács Lajos.
– Ezt sajnos akkor se árulhatom el, Kovács úr, ha varangyos 

békává változtat. Tőle kell megkérdezni. De a gonoszság garantált! 
– hangsúlyozta már nagyon tisztelettudóan a telefonközpontos. 

„Talán nem kifejezetten vidám, de de-
rűs és hasznosan bonyolult könyv. […] 
Darvasi László Trapiti avagy a nagy 
tökfőzelékháború című meseregényével 
kitűnő könyvet alkotott.”

(Szilasi László)

KRITIKA

„Nem lehet egy mesébe csak 
úgy berontani, hogy, kérem, 
itt vagyok, és helló.” (Trapiti)

Trapiti és a borzasztó nyúl
(részlet)

Kovács Lajos, a gonosz feltaláló

„Én az iróniánál 
komolyabb dolgot el 
nem tudok képzelni.”

http://darvasi.irolap.hu
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