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· ELSŐ FEJEZET 

AM, LYJ3EN LEVELET HOZ NEKEM A POSTAS. 

DE NEM AKARMILYEN LEVELET . 

MEG NEM TÖRTÉNT TANACSKOZAS BARATAIMMAL. 

ANYACSKAM MEGKERESI A SZEMÜVEGÉT 



Gyerekek! Mindaz, amit elmondok, a téli iskolaszünetben 
történt. Barátotok vagyok, én, a kis Brumi, a medvebocs. 
Sőt, nagyon jó barátotok, kedves gyerekek. 

De vannak más barátaim is. Például Dagi. Talán ismeritek. 
Nagyon szereti a mézet. Aztán: Panasz Muki, aki már régen 
Rendes Muki, mert nem nyafizik folyton, söt , egyáltalán nem 
nyafizik. S nem is gyáva. Majd meglátjátok. Végül: Jócsont, 
aki hosszú időn át Rosszcsont volt, de megjavult, ezért Jó
csont. Személyesen. Ambár. . . De most még nem akarok 
mindent elmondani. 

Ennek a három bocsnak én vagyok a legjobb barátja. Van 
azonkívül egy mókusom, a neve Lali, de nagyon jó mókus, 
s egy papagájom is: a Kuki. A Kuki gyakran ráül a vállam
ra, és ezt kiáltja: 

- Szervusz! Sőt. Szerrrrvusz ! 
Aztán ezt: 
- Buttta Brumi, buttta Brumi! 
De ez nem igaz. Ezt Kuki csak úgy kiáltja. 

7 



A nyáron voltunk a lhlatonnál, ahol majdnem felfedez
tük a Rejtelmes Szigetet, de aztán mégsem fedeztük fel. 

Sok idő telt el hazautazásunk óta, most éppen téli szünidő 
van. Becsöngetett hozzánk a postás bácsi. 

•- Brumi - mondta-, leveled van, vedd át. 
- Örülök - mondtam erre -, hogy levelem van, de milyen 

levél? Falevél? 
- Rendes levelet hoztam neked, Brumi - mondta erre a 

postás bácsi. - Így címezték: Bruminak, ~lackófőváros, Mál
na utca 4. Mert, ugye, ti most itt laktok, és te vagy a Brumi? 

- Én vagyok a Brumi. 
- Málna utca 4? - kérdezte a postás bácsi. 
- Nem - válaszoltam gyorsan, de nem gondoltam meg jól, 

mit mondok. Mert ezt válaszoltam: - Dehogyis vagyok én 
Málna utca 4. 

- De a Málna utca 4-ben laksz - nevetett a postás bácsi. 
- Igen, most itt lakom, a szüleimnél. 
- Na hát akkor vedd át ezt a levelet - mondta a postás bá-

csi, és egy nagy, lezárt borítékot tett a mancsomba. A boríté
kon ez állt: 

Aztán ez: 
Titkos! 

e,.. ' N . k ' .,ot. agyon Itt .os. 
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Aztán a nevem állt alatta, így: 
A Kedves Bruminak, Helyben. 

Alatta pedig: Málna utca 4. 

Oldalt pedig ez állt: 
Feladó: Névtelen. 

Vagyis úgy kell érteni, hogy a levél küldőjének nincsen 
neve? 

Forgattam mancsomban a borítékot. Titkos? Miért titkos? 
Az bizonyos, hogy akármiért is, de titkos. Sőt. Nagyon tit
kos. Mi lehet ebben a levélben? Bizonyára maga a titok. Sőt, 
nagy titok. Kicsit elszomorodtam. Vagyis arra gondoltam, 
ha a levél titkos, akkor nem szabad kibontani. De ha nem sza
bad kibontani, akkor miért küldték el? Törtem a buksimat 
azon is: ki küldte? A feladó névtelen. 

Még egyszer megforgattam a borítékot. Titkos a levél, 
ilyent még nem kaptam. Vagyis eddig még sohasem kaptam 
semmiféle levelet, semmiféle feladótól, csak egyet, régen. Tu
lajdonképpen ez az első levelem. És ez is titkos! Nagyon tör
tem a buksimat, mit kell csinálni egy titkos levéllel. Ha cso
koládéból lenne, tudnám, mert titkos csokoládé nincs, de ha 
lenne is, akkor is megehetném, mert miért ne? Sőt, ha a borí
ték cukorból lenne, akkor is megehetném, mert titkos cukor 
nincs, de ha létezne, bizonyára az is igen jóízű lenne. 
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És mi lehet a titkos levél fehér borítékjában? Bizonyosan 
benne van a titkos levélpapír, és a névtelen feladó arra írta a 
titkot. 

Még mindig a mancsomban tartottam a borítékot, s for
gattam. 

Aztán az jutott eszembe, megmondom anyácskámnak, 
hogy titkos levelet kaptam, és nem merem felbontani. 

Aztán az jutott eszembe, mégsem szólok anyácskámnak, 
mi-vel a levél titkos, tehát ő sem tudhat róla. 

Aztán meg az jutott eszembe, hogy anyácskám előtt nem 
szabad semmit sem titkolni. Sőt, neki mindent el kell mondani. 

Mit csináljak? Nagyon törtem a buksimat. Legjobb lenne 
összehívni a barátaimat, Dagit, Rendes Mukit, Jócsontot. Az
tán azt mondanám nekik: 

- Pszt. Mondjátok szépen utánam: pszt. 
Amikor pedig barátaim utánam mondják, hogy pszt, pszt, 

pszt, akkor én előveszem a titkos levelet, és azt mondom: 
- Barátaim. A postás bácsi ma hozott nekem egy levelet, 

de mint látjátok, nem falevelet. Egy igazi levelet, amelyen az 
áll, hog y kedves Bruminak, Mackó főváros, Málna utca 4. Mi
vel én itt lakom. De erről a levélről nem szólhatok nektek, 
kedves barátaim, mert a levél titkos, sőt a boríték szerint na
gyon titkos. Ezért megkérdezem tőletek: mit csináljunk, 
vagyis hogy felbontsam-e előttetek ezt a levelet? 
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Most azon törtem a buksimat, mit szólnának a barátaim, 
Dagi bizonyára azt mondaná: 

- Rajta, gyorsan bontsuk fel a levelet, hátha azt írják ben-
ne, hogy hová menjünk el, ahol megkínálnak minket mézzel. 

J ócsont ezt mondaná: 
- Úgy van, kinyitni; ha nem érdekes, széttépni. 
Rendes Muki pedig így szólna: 
- Jajaj, ne nyissuk ki ezt a borítékot, amelyben a titkos, 

sőt, mint mondtad, nagyon titkos levél van I Mert esetleg baj 
lehet belőle. És én nem akarom, hogy nektek bajotok legyen, 
vagyis a kis Bruminak, Daginak, Jócsontnak. És azt sem aka
rom, hogy nekem valami bajom legyen. Ezért tehát ezt a tit
kos levelet ne nyissuk ki. 

- Honnan tudjuk, hogy igazán titkos levél-e? - mondaná 
erre Jócsont. - Hátha csak kívülrőlírta rá a feladó, aki névte
len. 

- Ez nem érdekes - mondaná erre Dagi-, mert ahogy lá
tom, a boríték nagyon vékony és lapos, és így bizonyosan 
nincs benne semmi édesség. Már úgy értem, amit rágni lehet. 
Mézet pedig nem lehet papírborítékban küldeni. Ezért azt 
mondom, hagyjuk Brumira, csináljon a levéllel, amit akar. 

fgy képzeltem el a tanácskozást barátajmmal. Ismét nagyon 
elszomorodtam. Itt van a mancsomban ez a titkos levél, s nem 
tudom, mihez kezdjek vele. Aztán az jutott eszembe, hogy a 
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barátaim - ahogy az előbb elképzeltem - cserbenhagytak a 
levéllel. 

Végképp elszomorodtam. Cserbenhagytak? Nem, nem! 
Az én barátaim nem ilyenek. Nem, nem! 

Mert rögtön az is eszembe jutott, hogy hiszen nem is mu
tattam meg nekik ezt a titkos levelet, az egészet csak elkép
zeltem. 

Tehát ismét vidám lettem. 
De a buksimat továbbra is törtem. Bár ne kaptam volna le-

velet! De kaptam. Igazán nem tudom, mit csináljak vele! 
Ekkor lépett be anyácskám. 
- Anyácskám - kezdtem -, el kell valamit mondanom. 
- Hát mondd el, Brumikám. 
- De mégsem mondhatom el, mert titkos. Sőt, nagyon 

titkos. 
- Akkor ne mondd el, Brumikám. 
- De elmondom, mert anyácskám előtt nem lehet titkom. 
- Hallgatlak, Brumikám - mondta erre anyácskám. 
- Ugyanis, anyácskám, kaptam valamit. 
-Mit, Brumi? 
- Ez az, amit nem mondhatok meg - válaszoltam. 
- Talán intőt kaptál az iskolában? 
- Nem, nem. 
- Hát akkor mit? 



Nagyot nyeltem. Elhatároztam, mégiscsak megmondom, 
mit kaptam. 

- Egy levelet, anyácskám. 
- Mutasd meg, Brumikám. 
- Nem lehet, anyácskám. Mert az áll rajta, hogy: titkos, 

sőt nagyon titkos. 
Anyácskám elcsodálkozott. 
- Az én Brumim titkos levelet kapott? Kitől? 
- Egy bizonyos névtelen feladótól. 
- Névtelen levelet kapott az én kis Brumim? Hát mi van a 

levélben? - kérdezte anyácskám. 
- Azt még nem tudom - feleltem -, mert, mint említettem, 

rá van írva, hogy titkos, és ezért nem mertem felnyitni. Mert 
ha titkos, akkor, ugye, titokban kell tartani, és soha nem tud
hatom meg, mi áll a levélben. 

- Hol az a levél? - kérdezte anyácskám. 
- Itt van a mancsomban - válaszoltam. 
- Megkeresem a szemüvegemet - mondta erre anyácskám 

-, és akkor felbontjuk a borítékot. 
Anyácskám nagyon sokáig kereste a szemüvegét, aztán le

ült mellém. Egy ollóval felvágta a levelet, és olvasni kezdte. 
Mit gondoltok, mi állt a levélben? Majd elmondom, habár 
mint tudjátok, titkos. Most csak annyit, hogy a levél így kez
dődött: 
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,,Brumi!" 
A többit majd a következő fejezetben, mert ennek most 

vége. 
Aludjatok jól. Legyen sok bélyegetek, tarka, színes és rit

ka. Én most nem érek rá, mert anyácskám felolvassa nekem a 
levelet. Legyetek mindig jók, és fogadjatok szót! 

-



MÁSODIK FEJEZET 

ANYACSKAM FELOLVASSA A LEVELET . 

A PINCÉBEN SÖTÉT VAN. 

A FŐ TITOK MÉG CSAK JÓVAL KÉSŐBB KÖVETKEZIK. 

MIT KELL KINYOMOZNI? 



Mint az előző feiezetben említettem, anyácskám hangosan 
olvasta: 

- Brumi! - így kezdődött a levél. 
- Az én vagyok - vágtam közbe. 
- Maradj csendben - szólt rám anyácskám. 
Elhatároztam, hogy csendben maradok. Anyácskám pedig 

tovább olvasta a levelet: 
- Brumi! Vagyis kedves Brumi. Erről a levélről, amelyet 

most neked küldtem, ne szólj senkinek, légy szíves ... 
Felkiáltottam: 
-Már késő! 

- Mi késő? - kérdezte anyácskám. 
- Az, hogy ne szóljak senkinek - feleltem -, mert már szól-

tam. Kívülről kellett volna a levél küldőjének ráírni, hogy er
ről a levélről ne szóljak senkinek. 

- Azért folytassam, ugye? - kérdezte anyácskám. - Vagyis, 
kedves Brumi - így folytatódott a levél-, fogadd meg, hogy 
ezt a levelemet a legnagyobb titokban tartod. 



- Nem tudom megfogadni - vágtam ismét közbe. 
- Ha nem maradsz csendben - mondta erre anyácskám -, 

akkor majd nem olvasom hangosan, hanem csak magamban, 
s te majd nem tudod meg, mi áll benne. 

Ismét elhatároztam, hogy csendben leszek. Anyácskám pe
dig megigazította a szemüvegét, és így folytatta a felolvasást: 

- Ha pedig, kedves Brumi, nem tartod titokban ezt a leve
lemet, akkor nagyon megharagszom rád. Személyesen. 

Most ismét nagyon törtem a buksimat. Mert az már bizo
nyos, hogy aki a levelet küldte, haragszik rám, s nem szere
tem, ha rám haragszanak. Ezért sóhajtottam. Nem nagyon, 
de sóhajtottam. 

-Mi bajod, Brumikám? - kérdezte anyácskám. 
- Tessék csak elejétől végig az egész levelet felolvasni -

feleltem -, mert én igazán csendben vagyok. Csak azt szeret
ném a végén tudni, ki haragszik rám. 

- Senki sem haragszik rád, Brumikám - mondta erre anyács
kám -, hiszen nem szólsz közbe, amikor olvasom a levelet. 
Vagyis jó kis Brumi vagy. 

- De ő haragszik rám - mondtam, és majdnem nyafiztam. 
- Ő haragszik rám, aki ezt a nagyon titkos levelet írta, mert 
azt szerette volna, ha a levél titokban marad! 

- Ejnye - mondta erre anyácskám-, nézzük meg még egy
szer, ki írta ezt a levelet. 
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Azzal a levélpapírt az utolsó oldalára fordította, és sokáig 
nézte. 

- Itt az áll - mondta aztán -, hogy az aláírás névtelen. 
Most már felolvasom elejétől végig, mert engem is nagyon 
érdekel. És az is, hogy ki ez a névtelen, és az is, hogy miért 
titkos a levél. 

- Sőt, nagyon titkos - tettem hozzá. 
Any'ácskám felgyújtotta a villanylámpát, mert közben már 

besötétedett. Aztán megköszörülte a torkát, és elejétől kezd
ve felolvasta nekem az egész levelet. Amely így hangzott: 

„Brumi! Vagyis kedves Brumi! Erről a levélről, amelyet 
most neked küldtem, ne szólj senkinek, légy szíves. Vagyis, 
kedves Brumi, fogadd meg, hogy ezt a levelet titokban tartod. 
Ha pedig, kedves Brumi, nem tartod titokban ezt a levelet, 
akkor nagyon megharagszom rád. Személyesen. Most pedig 
megírom neked, mi történik a közeledben. Szörnyűség. Sőt, 

igen nagy szörnyűség. Szeretnéd tudni, ugye, hogy mi? Rög
tön írom tovább, csak egy kicsit pihenek. 

Na, most már pihentem. Tudod, nálunk van egy nagy pin
ce. A pincébe lépcsőn lehet lemenni, de lent nagyon sötét 
van. Én nem félek, mert a sötétben nem kell félni, hanem fel 
kell gyújtani a villanyt. A pince felett van a mi lakásunk, 
mert földszinten lakunk. A lakás a lépcsőházból nyílik, akkor 
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van egy előszoba, és innen be lehet lépni a lakásba. Sajnos, 
tervrajzot nem küldhetek, mert nem tudok rajzolni. De az 
előszobából nyílik az éléskamra, és most nyif-nyaf, mert itt 
van a baj. Ugyanis tudd meg, hogy az éléskamrában ... - de 
most gyorsan befejezem a levelemet, mert valaki éppen jön 
haza, és nem akarom, hogy lássa, amit írtam, mert ez titkos le
vél. Hát csak annyit, kedves Brumi, ezt is tarsd nagyon nagy 
titokban. Majd legközelebb megírom a fő titkot újabb levél
ben. Most még annyit, hogy nekem van tíz színes golyóm, s 
lehet, hogy még tízet kapok a papámtól. Ha jó leszek. De azt 
hiszem, jó leszek. Vagyis csak még annyit: igyekszem, hogy 
nagyon jó legyek, mert szeretem a színes golyókat. Neked, 
Brumi, mennyi van? Ja persze, te erre nem tudsz nekem felel
ni, mert nem tudod, ki írta neked ezt a levelet. Hát ne felelj. 
Én téged jól ismerlek, persze. 

A többit legközelebb. Sokszor üdvözöl a névtelen levél
író, vagyis én, személyesen." 

- Ki írhatta ezt a levelet? - kérdeztem anyácskámtól. 
- Bizony, azt nem lehet tudni - felelte anyácskám. 
- Mert nem tudjuk, ki küldte - mondtam és hozzátettem: 

- Ugye, először ki kell nyomozni, hogy ki írhatta ezt a név-
telen levelet, és azután megtudni, mi az a szörnyűség, ami az 
éléskamrájukban történt? 



- Úgy van, Brumikám - mondta anyácskám -, az az első, 
hogy megtudjuk, ki írta a névtelen levelet. 

Eszembe jutott valami: 
- Nyomozni fogok! - kiáltottam el magam. 
- De hogyan? - kérdezte anyácskám. 
- Azt még nem tudom - válaszoltam. 
Ezzel a fejezetnek vége, mert sokféle előkészületet kell 

most tennem. Hogyan fogjak hozzá? Mit gondoltok, gyere
kek? Addig is : pszt. 

Még csak annyit: egyedül nem tudok semmit sem tenni. 
Csak törhetem a buksimat. De hát: vannak barátaim! Hiszen 
ezt már elmondtam, ugye? Hát akkor? De most már igazán 
vége a fejezetnek, mert késő van. Aludjatok jól. Pszt. 



HARMADIK FEJEZET 

AMELYBEN ÉN ÍROK LEVELEKET . 

JÖNNEK A BARATAIM. 

TITKOS JELZÉS. MI MINDEN KELL A NYOMOZASHOZ 



Másnap elhatároztam: összehívom a barátaimat. Vagyis há
rom levelet írtam, s a következők álltak benne: 

,,Egyáltalán nem titkos levél, de azért ne szóljatok róla sen
kinek. Vagyis ma délután gyertek el hozzánk a Málna utcába. 
Nagyon fontos ügyben. Előre nem írom meg, miért, úgyis 
megtudjátok. Vagyis alighanem nyomozni fogunk. Legyetek 
tehát nagyon pontosak. Majd azután megállapodunk a jelsza
vakban is. 

Szeretettel ölel : 
a k. Br., 

ami azt jelenti: a kis Brumi, de ezentúl csak így írom 
a nevemet, mert mindent titokban kell tartani. 

Ja, és hogy el ne felejtsem: pont h. ó.-kor találkozunk. A h.ó. 
azt jelenti, hogy három órakor. Megismétlem tehát: találko
zás h.ó.-kor a k. Br.-nál!" 
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A leveleket személyesen vittem el barátaim lakására, mert 
így jobban titokban lehet tartani. Először Dagiéknál jártam. 
Elolvasta a levelet, és azt mondta: 

- Én szívesen részt veszek mindenféle nyomozásban, mert 
esetleg érdekes lehet. Ezért ott leszek nálad pont. h.ó.-kor, 
amiről most már tudom, hogy titkos jelzés, és azt jelenti: há
rom óra. Megjegyzem, hogy n.ó., vagyís nem titkos rövidí
téssel négy órakor u.-t lehet adni, vagyis nem titkos rövidítés
sel: uzsonnát a nyomozóknak, tehát a ny.-nak. Mert eredmé
nyesen nyomozni csak uzsonna után lehet. Azonkívül nagyon 
helyes, hogy jelszóról is beszélsz. Megfelelő jelszót kell kita
lálnunk, mert 1:nélkül sem lehet nyomozni. Ezért én azt aján
lom, hogy legyen a jelszó: Mézesbödön. Mert ezt nem lehet 
elfelejteni. Tehát a jelszó vagy Mézesbödön, vagy Kockacu
kor. Ez az utóbbi is jó, mert a kockacukrot sem lehet elfe
lejteni. 

Azt hiszem, igaza van Daginak. 
- És kik vesznek részt a nyomozásban? - kérdezte ezután 

Dagi. 
- Hát - mondtam -, a barátaink, Jócsont, Rendes Muki, 

aztán még ott van szükség esetére Lali, a mókusom, és a Kuki 
papagáj. 

- Papagájról ne beszéljünk, a Kuki szóba se jöhet, mert 
mindent kikiabál - mondta erre Dagi. 
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- Hát jó - egyeztem bele. Kicsit elszomorodtam, mert na
gyon szeretem a papagájomat, és ő még sohasem vett részt 
nyomozásban. 

- Lali meg folyton ugrál - folytatta erélyesen Dagi -, és 
mi történik, ha amikor nyomozólesen állunk, ő egyszer csak 
fogja magát, és kiugrik közülünk? 

- Hát jó - válaszoltam, de még jobban elszomorodtam, 
mert a kis mókust is nagyon szeretem, és ő szintén nem vett 
még részt nyomozásban. 

Ezután együtt mentünk át J ócsonthoz, akinek átadtam a 
levelemet. 

Elolvasta, és nagyot ugrott örömében. Akkor még azt 
hittem ... 

- Persze hogy nyomozunk! - mondta. - Pontosan h.ó. 
ott leszek nálad, k. Br., és nagyszerű jelszót választunk. Pél
dául ezt: ,,A kutya a földön fekszik." 

- Ez nagyon hosszú - vágott közbe Dagi. 
- Nem olyan hosszú - mondta Jócsont -, mert csak egy 

nagyon kis kutya fekszik a földön, és az igazán nem olyan 
hosszú. 

Én meg azt mondtam: 
- Inkább legyen ez a jelszó: ,,Egy cica fekszik a földön." 

Ez igazán nem hosszú, mert a cica amúgy is kicsi, és össze 
is gömbölyödik. 
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- Ezen még vitatkozunk - mondta Jócsont, aztán hozzá-
tette : - És kell négy rettentő pisztoly. 

- Minek nekünk rettentő pisztoly? - kérdeztem. 
J ócsont ezt mondta: 
- Hát, ami azt illeti, nem igazi pisztolyra van szükségünk, 

hanem játék pisztolyra, csak rettentő legyen. Hadd lássa 
mindenki, hogy igazi nyomozók vagyunk l 

Kicsit elgondolkozott, aztán hozzátette: 
- Négy sima álszakáll is kell. 
- Minek nekünk sima álszakáll? - vágott most közbe Dagi. 
- Azért - felelte Jócsont -, hogy ne lássák rögtön, hogy 

az álszakáll alatt igazi nyomozók vagyunk. 
- Akkor még négy nagyító is kell - mondtam én. 
- De még mennyire! - szólt J ócsont. - Nyomozó nagyí-

tóüveg, hogy minden egyes nyomot megvizsgálhassunk. 
Dagi megcsóválta a buksiját. 
- Nem tudom, honnan szerezhetnénk nagyítókat. - Aztán 

hozzátette: - Hát a lámpák? - kérdezte. - Erről megfeled
keztetek? Éjjel nem látunk, csak ha a lámpák világítanak. 

- Éjjel? - kérdeztem én. - Hiszen éjjel nem járunk el. 
vagyis éjjel mindenki az ágyban fekszik. 

J ócsont a vállamra tette a mancsát. 
- Erről még beszélünk - mondta. 
Ezután mind a hárman átmentünk Rendes Mukihoz. 
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. - Mit kell kinyomozni? - kérdezte Rendes Muki. 
- Az még titok - feleltem -, de majd megtudjuk. Csak 

legyen először pisztolyunk, álszakállunk és kézilámpánk. 
Rendes Muki összecsapta a mancsait. 
- Minek nekünk álszakáll? - kérdezte azután. - Én nem 

szeretem az álszakállat, mert bizonyosan csiklandozni fogja 
az államat. 

- Jó - mondta Dagi-, neked esetleg majd nem ragasztunk 
szakállat. De akkor, ha négyen együtt megyünk, mindenki 
azt fogja mondani: nicsak, ott sétál három nyomozó, úgy
mint Brumi, Dagi és Jócsont, de őket nem ismerjük fel, 
mert álszakáll van rajtuk. Csak egy van, akit rögtön fel lehet 
1smerni, mert nincs neki semmiféle szakálla: az a Rendes 
Muki. 

- Azt hiszem - vette át a szót Jócsont -, te egyáltalán 
nem jöhetsz velünk. Esetleg pisztolyod sem lesz. 

- Nem is kell nekem pisztoly - mondta rögtön Rendes 
Muki -, mert akit el kell fogni, azt majd ti fogjátok el. Ne
kem elég, ha egy lámpát adtok, én majd kikutatom a nyomo
kat, és szólok nektek: ,,Erre, erre, detektívek! Erre szíves
kedjenek üldözni az illetőt!" Ti pedig akkor üldözitek az 
illetőt, de a pisztolyt nem szabad elsütni, még ha játék pisz
toly, akkor sem, mert ha elsütitek, az nagyot szól, és az illető 
megijed. 



- A részleteket később beszéljük meg - mondta Dagi. -
Most a legfontosabb a jelszó. 

- Minek nekünk a jelszo? - kérdezte Rendes Muki. 
-Minek? Ennyit igazán tudhatnál - válaszolta Dagi. 

- Mert nézd, ha külön-külön megyünk, álszakállasan, nem 
ismerjük meg egymást. De ha elmegyünk egymás mellett, és 
elsuttogjuk a jelszót, hogy például: Mézes bödön, és a másik 
ráfeleli, hogy: Kockacukor, akkor tudjuk, hogy az álszakáll 
mögött jó barát van, és nem kell semmitől sem félni. 

-Most már értem - mondta Rendes Muki -, de akkor 
csak három jelszó kell, mert ha nem lesz álszakállam, akkor 
engem jelszó nélkül is rögtön fel lehet ismerni. 

- Legyen a jelszó: Kiscica - mondtam én -, mert ez iga
zán nem hosszú, és nem is lehet elfelejteni. 

- Nem bánom, rendben van - egyezett bele Dagi -, de 
akkor most azt mondom: U. Sőt, jó u. · 

- Ez meg milyen jelszó? - kérdezte Rendes Muki. 
- Ez nem titkos jelszó .:... válaszolt Dagi. - Az u. azt 1e-

lenti, hogy: uzsonna, sőt jó u., ami annyit jelent: jó uzsonna. 
Rendes Muki azonnal kiszaladt a konyhába, és nagy halom 

vajas kenyérrel tért vissza. 
- E. s. - mondta Rendes Muki, és körülnézett. 
- E. s.? - kérdezte Dagi. - Igazán nem tudom, mit jelem 

ez az E. s. 
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- Pedig érthető - válaszolt Rendes Muki. - E. s. annyit 
jelent: egyetek sokat. 

- Engem te ne félts - nevetett Dagi, és ezzel ennek a feje
zetnek vége, mert: E.v.k., vagyis: esszük a vajas kenyereket. 

Aztán közben mégis megszavaztuk, hogy Rendes Muki
nak is legyen álszakálla és pisztolya. 

Sok v .k. veletek, gyerekek. És c. és cs. Ezek a rövidítések 
pedig azt jelentik, hogy: sok vajas kenyér veletek és cukor 
meg csokoládé. Szervusztok, vagyis sz., addig, míg a követ
kező fejezetbe bele nem kezdek. 



NEGYEDIK FEJEZET 

AMELYBEN MAJDNEM MEGKEZDŐDIK A NYOMOZAS. 

DE KÉREM, EZ MÉGSEM AZ IGAZI . 

MIBŐL KÉSZÜL AZ ALSZAKALL? 



Az bizonyos - mondtam barátaimnak -, hogy a nyomozást 
a pincében kell megkezdeni, mert - én legalábbis azt hiszem -
a szálak oda vezetnek. 

- Miféle szálak? - kérdezte Rendes Muki. 
- Azt még nem tudom megmondani - válaszoltam -, de 

minden nyomozásnál vannak szálak, s ezek valahová vezet
nek. Különben is itt van ez a nagyon titkos levél, amelyben 
szóról szóra azt írja a névtelen levélíró, hogy náluk van 
egy nagy pince, a pincébe lépcsőn lehet lemenni, és a pincé
ben nagyon sötét van. 

Körülnéztem. Barátaim fészkelődtek a székükön. 
- Hát figyeljetek ide - így folytattam. - Nálunk is van 

egy jó nagy pince, ide is lépcsőn lehet lemenni, és sötét van 
a mi pincénkben is. 

Rendes Muki a szavamba vágott. 
- Akkor ne menjünk le - mondta gyorsan -, nem azért, 

mintha félnék a sötétben ... Mert közülünk senki sem fél 
a sötétben. Különben is nektek van már játék pisztolyotok, 
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és tudom, ha valaki megtámadna minket, ti gyorsan előkap
nátok a revolvereket, s azt mondanátok: ,,Kérem, mi nyo
mozók vagyunk, csak éppen álszakállt viselünk, hogy ne 
lehessen ránk ismerni." Ezért egy pillanatra le is vesszük 
magunkról az álszakállakat, amelyeket vattából készítettünk, 
és az álszakáll ezért olyan fehér, és nem azért, mintha az ál
szakáll megőszült volna. ,,De - mondanátok tovább - a 
pisztolyoktól se tessék megijedni, mert nem igazi revolve
rek, hanem bádogból készült gyerekpisztolyok, és csak pat
tognak." 

- De ha az illető - folytatta Rendes Muki -, vagyis az, 
aki meg akarna támadni bennünket, esetleg félne a pincében, 
mert a sötétben egészen egyedül van, akkor mi felkattintjuk 
a villanyzseblámpáinkat, s nyomban szép fényes lenne a 
pince, úgyhogy az, aki meg akarna támadni bennünket, 
egyáltalán nem félne. 

J ócsont itt közbevágott: 
- S bár most nincs - mondta -, de lesz nagyítónk, a na

gyítólencsénket is megmutatnám annak, aki meg akarna tá
madni bennünket. Az illető meg a nagyítóval rögtön meg
nézné Rendes Muki buksiját, illetve azt, ami a buksijában 
van. És az illető így kiáltana fel: ,,Hát, nincs benne, kérem, 
semtn1, üres a buksi, azért beszél butaságokat a Rendes 
.Muki!" 



- Jócsont - mondta ekkor Dagi -, mi barátok vagyunk, 
és nem sértegetjük egymást, sőt, senkit sem sértünk meg. 
Sem szóval, sem verekedéssel. Ezt értsd meg, különben 
majd jól hátba váglak. 

- És ha mégis meg akar valaki támadni minket a pincé
ben, mi lesz akkor? - kérdezte J ócsont. 

- Akkor azt mondjuk neki - feleltem én -, itt van Jó
csont, tessék őt megtámadni, de ezt csak tréfából monda
nám, mert nem akarom, hogy Jócsontot valaki megtámadja. 
De különben is. Úgysem érhet senkit sem támadás, mert a 
pincét minclig zárva tartják, s a kulcs a házmester néninél 
van. Úgyhogy el kell kérni tőle, s azután mégiscsak leme
gyünk terepszemlét tartani. 

- Mi az a terepszemle? - kérdezte Rendes Muki. 
- ó, hát ezt sem tudod? - mondta Jócsont. - Terepszem-

le, az annyi, mint helyszíni szemle. 
- Én azt híszem - mondta Dagi -, hogy helyszíni szemle 

helyett jobb lenne egy helyszíni zsemle, vagyis zsemle a 
helyszínen. De sajnos, erről szó sincs. Viszont egy nagyon
nagyon fontos dolgot kifelejtettünk: meg kell tanulnunk a 
titkosírást. 

- Miért kell nekünk a titkosírás? - kérdeztem Dagitól. 
- Egyszerű - válaszolta Dagi. - Ha például nyomozás 

közben elszakadunk egymástól, akkor én, mint fődetektív, 
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küldök nektek titkosírással egy levelet, amelyben megírom, 
hogy hol találkozunk, és hogy addig mit kell csinálni. 

- Miért szakadnánk el egymástól - kérdezte erre Rendes 
Muki -, amikor olyan jó barátok vagyunk, vagyis nagyon 
szeretjük egymást, és éppen együtt nyomozunk? 

De mielőtt még Dagi felelhetett volna, Jócsont felcsat-
tant: 

- Miért lennél te fődetektív, szeretném tudni 1 
Dagi egyikünktől a másikunkra nézett, és ezt mondta: 
:- Hát először is a titkosírásról beszélek. Majd meglátjá

tok, hogy az milyen fontos. Mert a nyomozásnál mindenféle 
előadódhat. Arra pedig ügyelnünk kell, hogy mindig kap
csolatban legyünk egymással . . És éppen erre jó a titkosírás. 
A titkosírást pedig én találtam ki. Tehát én vagyok a főde
tektív. 

- Az legyen a fődetektív - mondta Jócsont -, aki a leg
fürgébb közülünk. 

- Legyünk inkább mind a négyen fődetektívek - mondta 
Rendes Muki. 

Láttam, hogy Dagi nagyon elszomorodik, ezért azt mond
tam: 

- Legyen az a fődetektív, aki legjobban szereti a vajas 
kenyeret. 

- Meg a mézet - mondta Dagi. 



- Meg a cukrot - mondtam én. 
- Meg a málnát - folytatta Dagi. 
J ócsont ismét közbeszólt: 
- Ne törődjünk most azzal, hogy ki legyen a fődetektív. 

Inkább beszéljünk a titkosírásról - mondta. 
- Amiről én beszélni akarok - mondta Dagi-, az egy na

gyon titkos írás. Tulajdonképpen olyan titkos, hogy nem is 
lenne szabad nektek elmondanom. De ha nem mondom el, 
akkor hogyan olvasnátok el a levelemet, amelyet én, mint ... 
- Itt elhallgatott Dagi, majd így folytatta: - V ~gyis amit én 
küldenék nektek. 

Vártuk, hogy mit akar még elmondani. Nemhiába vár
tunk, mert Dagi aztán ezt mondta: 

- A titkosírásnál az a fontos, hogy meg tudjuk fejteni. 
A megfejtéshez adok nektek kulcsot. 

- Jaj, jaj - mondta most Rendes Muki -, most már lesz 
nekünk, a nyomozóknak álszakállunk, lámpánk, pisztolyunk, 
és most még kulcsunk is lesz. Ki tud ennyi mindent cipelni? 

- Ez nem olyan kulcs - magyarázta rögtön Dagi -, amit 
cipelni kell. Ezt csak fejben kell tartani. Mármint a kulcsot. 

- Fejben? - kérdezte Rendes Muki. - Talán a fejen? 
Vagyis a buksinkon. De arról bizonyosan leesik, mert buk
sin nem marad meg a kulcs. 

- Csendet kérek, barátaim - szólt Dagi -, mert most 
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először is elmondom a kulcsot. Tehát ez a kulcs: a „ti" 
Minden szótag után beírom a levelembe azt, hogy „ti", és 
amikor a levelemet olvassátok, kihagyjátok a „ti" -t, és így 
megfejtitek a titkos levelet. Például, ha azt írom rendes le
vélben, .hogy óvatosan bekeríteni és utána uzsonnázni, akkor 
ez titkosírással így hangzik: ó-ti-va-ti-to-ti-san-ti-be-ti-ke-ti
ri-ti-te-ti-ni-ti. U-ti-tá-ti-na-ti u-ti-zson-ti-náz-ti-ni-ti. Érti
tek? - kérdezte a végén Dagi. 

- Értem most már - szólt Rendes Muki -, de minek azt 
titkosírással írni, hogy uzsonnázni? Hiszen azt mindenki 
rögtön látja, úgyhogy nem lehet titokban uzsonnázni. - Az
tán még hozzátette: - Legfeljebb akkor, ha minden falat 
után azt mondjuk, hogy ti. 

- Ez csak példa volt arra - mondta Dagi -, hogy a titkos
írást és a kulcsát megértsétek. 

- Megértettük - mondtam én is, J ócsont is. Aztán hozzá
tettem: - Most pedig induljunk a pincébe. Vagyis nyomoz
zunk már! 

Ezzel a fejezetnek vége, mert a pincekulcsra is szükségünk 
van. Nemsokára folytatom. 

Most csak annyit: van egy névtelen levelünk, álszakállunk, 
igaz, hogy vattából, de azért álszakáll, vannak pisztolyaink 
meg kulcsunk a titkosíráshoz. A nyomozás tehát megkez
dődhet. Csak türelem. Pszt - csak titokban! Szervusztok. 
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ÖTÖDIK FEJEZET 

AMELYBEN MAR NALUNK A KULCS. 

AZ ALSZAKALL T NEM SZABAD LECSÖPÖGTETNI. 

GYANÚS NESZEK A PINCÉBEN 



A házfelügyelő nénitől elkértük a pincekulcsot. 
- Mit csináltok a pincében? - kérdezte, mielőtt leakasz-

totta a szegről a nagy kulcsot. 
- Mi, kérem, nyomozunk - közölte gyorsan Rendes Muki. 
A házfelügyelő néni összecsapta a kezét. 
- Jaj, jaj, kis bocsok, mit akartok ti kinyomozni? Mi tör

tént ebben a házban, vagyis a pincében? Mert én nem tudok 
semmiről. Jaj, jaj, mit akartok kinyomozni? 

Ott álltunk a házfelügyelő néni előtt, és nem tudtunk 
felelni. Tanácstalanul néztünk egymásra. 

- Hát - mondta J ócsont, és elhallgatott. 
- Úgy bizony, házfelügyelő néni - mondta erre Dagi, és ő 

is elhallgatott. Rendes Muki pedig az udvar vége felé tekin
tett, de egy szót sem szólt. 

A házfelügyelő néni megsimogatta a buksimat. 
- Hát akkor, kis Brumi, te mondd meg, mit akartok ki

nyomozni a házban, illetve a pincében. Az igazat mondd 
meg, hiszen tudod, hogy mindig az igazat kell mondani. 
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- Tudom, hogy mindig az igazat kell mondani - vála
szoltam, s közben barátaimra néztem -, az igazság az, hogy 
még mi sem tudjuk, mit kell kinyomozni. 

Dagi vette át a szót: 
- És néni, kérem, éppen azért megyünk le a pincébe: 

- mondta -, hogy először azt nyomozzuk ki, hogy mit kell 
nekünk kinyomoznunk. 

- Mert a legfontosabb - tette . hozzá J ócsont - a nyomo
zás. Az izgi ... 

- Ezért kell nekünk álszakáll - szólt közbe Rendes Muki-, 
a kéztlámpákról nem is beszélve. De nagyítónk még nincs. 

- Alszakáll ! - csapta ismét össze a kezét a házfelügyelő 
néni. - Tegyétek csak fel az álszakállakat, hadd lássam, mi
lven az! 

Elsőnek Dagi tette fel az álszakállát. 
- Jaj de érdekes! - mondta a házfelügyelő néni. - Fel 

"em tudom ismerni, hogy a Dagi van az álszakáll alatt. 
Most mind a négyen feltettük az álszakállunkat. 
- Nagyon érdekes - mondta a házfelügyelő néni -, ez itt 

például J ócsont, pedig igazán nem lehet felismerni, ez meg 
Rendes Muki, szintén felismerhetetlen, ez pedig a kis Brumi, 
legalábbis azt hiszem, mert pontosan olyan formájú, mint 
a kis Brumi álszakáll nélkül, és a szeme is pontosan olyan. 
Nahát, igazán nagyon szépek ezek az álszakállak. 



- A legérdekesebb - mondta erre Dagi -, hogy ezt egyál
talán nem kell levenni, ha valamit akarunk enni, csak arra 
kell vigyázni, hogy például a méz le ne csöpögjön, mert 
akkor az álszakáll összeragad. Vagy málnával sem szabad 
lecsöpögtetni, mert akkor meg piros pöttyök lesznek rajta, 
és ki látott még pettyes álszakállt? 

- Egyáltalán nem eszünk most sem mézet, sem málnát 
- szólt közbe Jócsont -, mert nincs nálunk sem málna, sem 
méz, ellenben tessék ideadni a pincekulcsot. 

- Jó, jó, itt a kulcs - mondta erre a házfelügyelő néni -, 
de nagyon vigyázzatok. A villanykapcsoló rögtön a bejárati 
ajtó mellett van, gyújtsátok fel a villanyt, nehogy valamiben 
megbotoljatok. S a macskát ne bántsátok, mert az öreg dr
mosnak most kölykei vannak. 

- Egyáltalán nem akarjuk felgyújtani a villanyt, amelynek 
a kapcsolója a lejárati ajtó mellett van - mondta erre Jó
csont. - Sőt. Mert a nyomozást sötétben kell megkezdenünk, 
legfeljebb néha felkattintjuk a villanylámpáinkat, és a fényü
ket odairányítjuk, ahonnan gyanús neszeket hallunk. 

- Szerintem - mondta erre gyorsan Rendes Muki - mégis 
fel kell gyújtani a villanyt, amelynek kapcsolója szerencsére 
rögtön a bejárati ajtó mellett van. Úgyhogy mindjárt teljes . 
világosság legyen a pincében. Akkor azután egymás mellett 
megyünk, az álszakállunk pedig rajtunk van, úgy nyomozunk. 
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Ha pedig gyanús neszeket hallunk, akkor megállunk, elő

kapjuk a pisztolyokat, és amilyen gyorsan csak lehet, feljö
vünk a pincéből. 

-Miért jövünk fel akkor a pincéből? - kérdezte Dagi. 
- Mert itt fenn nem halljuk a gyanús neszeket, és akkor 

nem kell senkinek sem félni a gyanús neszektől - mondta 
Rendes Muki. 

- Ejnye, Muki - mondta Dagi -, emlékezz csak vissza, 
hogy nemrégen még Panasz Muki volt a neved. És nem 
akarom, hogy esetleg nyafizzál a pincében, mert akkor ismét 
Panasz Mukinak fogunk hívni. 

Nem akartam, hogy Rendes Muki esetleg nyafizzon a 
pincében, amikor mi, a nyomozók, meghalljuk a gyanús ne
szeket, vagy hogy féljen, ha esetleg a sötétben kezdjük el a 
nyomozást. Ezért ezt mondtam: 

- Azt hiszem, elég lesz, ha három álszakállas nyomoz a 
pincében. Rendes Muki pedig álljon a lejárati ajtónál, persze 
szintén álszakállasan. S ha valaki éppen akkor megy le a 
pincébe szénért vagy fáért, amikor mi már lent vagyunk, ne 
mondja meg neki, hogy mi ott, a pincében a legnagyobb ti
tokban nyomozunk. És azt se mondja meg: azért vagyunk 
mi mind a négyen, tehát Rendes Muki, Jócsont, Dagi és én, 
a kis Brumi álszakállban, hogy senki ne ismerjen ránk. 

- Helyes - egyezett bele Dagi. - Úgyis kell nekünk egy őr. 





Meg azután jelszó is kell. Mondjuk, legyen a jelszó: méz. 
Amikor elindulunk lefelé, Rendes Muki mint őr ránk szól: 
- ,,Jelszó?" Mi pedig ráfeleljük: - ,,Méz!" Akkor aztán le
megyünk, de sötétben, mert nyomozni sötétben kell. S ami
kor feljövünk, Rendes Muki ránk kiált: - ,,Allj ! A jelszót!" 
Mi pedig azt feleljük: - ,,Kockacukor." Mert felfelé ez le
gyen a jelszó. És amikor kimondtuk, akkor Rendes Muki 
megrezegteti a szakállát, és így szól hozzánk: - ,,Mehettek!" 
- Akkor aztán - folytatta Dagi - bezárjuk a pincét, és vissza
visszük a pincekulcsot a házfelügyelő néninek. 

- Nagyon jó lesz, örülök neki - mondta Rendes Muki -, 
én itt állok majd a pincelejárónál. Szívesen. De azért, ugye, 
én is részt veszek a nyomozásban? 

- Persze hogy részt veszel - mondtam én gyorsan -, hi
szen esetleg ide is felhallatszanak majd a gyanús neszek, de 
csak nagyon halkan. Különben is álszakállban vagy. Aki 
pedig álszakállas, és esetleg, ha gyöngén is, de hallja a gya
nús neszeket, az nyomozó. 

- Tehát méz és kockacukor! - kiáltotta el a jelszavakat 
Rendes Muki örömében. 

Dagi gyorsan odafordult. 
- Mit beszélsz, Muki? Hol van méz és kockacukor? 

- kérdezte, de aztán eszébe jutott, hogy ezek a jelszavak. 
Nagyon elkomorodott. Kiadta a parancsot: - Alszakállakat 



felvenni - és úgy mondta, mintha máris ő lenne a fő

nyomozó. 
De azért felvettük az álszakállakat. Akkor Dagi azt mond

ta: 
- Pisztolyt a mancsba, zseblámpákat a másík mancsbal 
Jobb mancsunkban volt a pisztoly, bal mancsunkban pe

dig a lámpa. 
Most J ócsont kiáltotta el magát: 
- Nyomozók! A legnagyobb titokban, indulj! Irány a 

pince! 
Elindultunk, de Rendes Muki megállított bennünket: 
- A jelszót! 
Dagi máris mondta: 
- Méz! - Aztán hozzátette: - Jó sok méz, édes méz, 

akácméz. 
- Na, mehettek - mondta Rendes Muki. 
Ezzel elindultunk a sötét pincébe. De mint . kiderült, nem 

volt teljesen sötét. Most azonban nem mondhatom el, mert 
ennek a fejezetnek vége, és mi megyünk a lépcsőkön lefelé. 

Akácméz veletek és savanyú cukor. De töltött . 

. ~ ~ ~ --------~--
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HATODIK FEJEZET 

AMELYBEN VALAMI VILLOG. A NYAVOGÓ . 

KI MEGY BE ELŐBB A REKESZBE? PUL YKAPIPI KÉRDEZ 



A pincébe tíz lépcső visz le. A lejáratnál áll Rendes Muki, 
úgy, ahogy megbeszéltük. Mi hárman, mármint Dagi, Jó
csont és én, lassan megyünk előre. Személyesen. A villanyt, 
amelynek kapcsolója a lejárati ajtónál van, nem kapcsoltuk 
fel. Különben sem volt a pince teljesen sötét, hanem félho
mályos, úgyhogy láttuk egymást. Kezünkben a zsebvillany
lámpa, bármikor felgyújthattuk volna, ha a nyomozás úgy 
kívánja. Nagyon lassan mentünk. Dagi volt elöl, s néha hát
rafordult. 

- Pszt - mondta. 
- Pszt - feleltük mi rá, mármint J ócsont és én. 
Szépen haladtunk már. Egyszerre csak Dagi hirtelen meg-

állt. 
- Állj és vigyázz! - súgta. 
- Valamit láttál? - kérdezte ugyancsak súgva J ócsont. 
- Pszt! - súgta vissza Dagi. Azután ezt mondta: - Alsza-

kállakat felvenni, pisztolyokat a kézbe, a lámpákat nem fel
gyújtani! 
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- De hát mi történt? - súgta Jócsont. - Különben is már 
régen rajtunk van az álszakáll. 

- Mondom, hogy pszt l - súgta vissza Dagi. Azután ezt 
mondta: - Valami villog a sarokban. 

- Hol? - kérdezte Jócsont. Aztán hozzátette: - És mi 
villog? 

- Ott, ott ... Látjátok? - súgta Dagi. - A sarokban. 
Én is odanéztem. De akkor már tudtam, mit látott meg 

Dagi. Akarjátok ti is tudni? Megmondom. Semmi mást, 
mint a Nyávogót. A Nyávogónak szép, nagy, sárga szeme 
-.-an, a szeme villog a félhomályban. Szegény Nyávogó itt 
lakik a pincében, amióta kis kölykei vannak. Úgy látszik, 
itt neveli fel őket. Kosárban. És az egerek miatt. 

- Egyáltalán nem kell suttogni - mondtam tehát -, mert 
ügysem érti meg, mit beszélünk. 

- Ki nem érti meg? - kérdezte Dagi, de most már nem 
suttogva. Az álszakáll megrezdült az arcán, a pisztolyt úgy 
tartotta, mintha éppen el akarná sütni. 

- A Nyávogó még ha hallja is, nem érti, mit beszélünk 
-- feleltem. 

- Jó vicc - mondta J ócsont, és hozzátette: - Ki az a 
Nyávogó, ha szabad tudnom? 

- Egy szép nagy macska a Nyávogó - feleltem. - Ő a 
ház macskája, itt lakik a pincében, és kölykei vannak. 



- Macska! - mondta erre Dagi. - Most nincs időm macs
kával foglalkozni. Menjünk tovább! 

- Előre! - mondta Jócsont. 
- Csak mindig előre! - tettem én hozzá. Aztán ezt mond-

tam: - Macskákkal most nem foglalkozunk . . . Bár nagyon 
szeretném megnézni a Nyávogó kölykeit, olyan szép kis
cicák lehetnek! 

- Most nem nézünk meg semmit - mondta erélyesen Dagi. 
Aztán hozzátette: - Tulajdonképpen én is szeretném meg
nézni őket. 

- Nem lehet, és kész! - mondta erre J ócsont. - Mert most 
javában nyomozunk. - Aztán hozzátette: - Én is nagyon 
szeretem a kiscicákat, úgyhogy tulajdonképpen ... 

Dagi leintette: 
- Semmi tulajdonképpen, most nyomozunk, és kész. 

Tehát előre! 

Szótlanul indultunk tovább. Ez a pince elég nagy és te
kervényes. Hol jobbra kell fordulni, hol balra. Ezért hol 
jobbra fordultunk, hol balra. 

Egyszerre csak Dagi ismét megállt. Ezt súgta: 
- Állj és vigyázz! 
- Miért kell megállni és vigyázni? - kérdeztem súgva. 

- Híszen több macska nincs a pincében. 
- Világosság! Ott, a jobb sarokban - súgta Dagi. - A 
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pincerekeszben van valaki! - Aztán hozzátette: - Alszakálla
kat megigazítani, pisztoly a kézbe, és pszt! ... 

- Pszt - mondtuk mi is, mármint J ócsont és én. 
Dagi megfogta J ócsont vállát. 
- Én most előremegyek, tudod - szólt -, ti meg utánam. 

De igazán csendesen. És ha ahhoz a rekeszhez érek, ahol 
most .a világosságot látjuk, én beugrok, ti pedig egészen a 
rekesz bejáratához lapultak. S amikor én azt kiáltom: ,,Man
csokat fel, add meg magad!" - akkor ti is ugorjatok be a pince
rekeszbe, felemelt pisztollyal. De nektek már neJ:Il kell azt 
kiáltani, hogy fel a mancsokkal, add meg magad, mert akkor 
már az illető felemelte mindkét mancsát, és megadta ma
gát. 

- Tudod mit? - mondta erre Jócsont. -Majd én megyek 
előre, én ugrok be a rekeszbe, és aztán én kiáltom, hogy 
mancsokat fel, add meg magad. És amikor te és a kis Brumi 
beléptek _ a rekeszbe, akkor már az illető megadta magát, 
fölemelt mancsokkal, úgyhogy nektek már egyáltalán nem 
kell azt kiáltani, hogy mancsokat fel, add meg magad. 

Arra gondoltam: úgy is lehetne, hogy én ugorjak be első
nek a pincerekeszbe. De nem szóltam semmit. Bár szóltam 
volna. Mert most Dagi és J ócsont hevesen vitatkozott azon, 
ki lépjen be elsőnek. Aztán eszembe jutott valami. Ez: 

- Lépjünk be mind a hárman egyszerre, hiszen nemcsak 
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nyomozók vagyunk, hanem barátok is, és mondjuk egyszer
re: ,,Fel a mancsokkal! Add nieg magad!" 

- Ez jó - mondta rögtön Dagi-, csakhogy akkor az illető 
nem tudja meg, hogy hármunk közül ki a fődetektív. 

Ekkor ismét eszembe jutott valami. Megkérdeztem: miért 
kell az illetőnek, aki megadja magát, tudni, hogy hármunk kö
zül ki a fődetektív? Sőt. Négyünk közül, mert Rendes Muki 
fent őrködik, ő is lehet a fődetektiv. 

- Rendes Muki nem lehet - mondta gyorsan Jócsont. 
Megkérdeztem, miért nem. 
- Azért - válaszolta Jócsont -, mert fődetektív csak én le

hetek, esetleg, ha nagyon megnáthásodok, akkor talán Dagi, 
de leginkább én, személyesen. 

Nem akartam, hogy barátaim ismét vitatkozzanak, ezért 
ezt mondtam: 

-Most inkább nagy csendben menjünk oda a rekeszhez, 
ahonnan a világosságot látjuk, és egyszerűen fogjuk el az il
letőt. Fel a mancsokat, add meg magad, és kész. 

- Indulás - mondta erre Dagi. 
Ismét eszembe jutott valami: 
- Szépen, rendben elfogjuk az illetőt, aztán visszafelé meg

nézzük a Nyávogó kiscicáit. És az illetőnek, akit elfogtunk, 
szintén megmutatjuk. Mert hátha ő is szereti a kiscicákat. 

Nesztelenül mentünk tovább, és lassan már odaértünk, ah-
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hoz a pincerekeszhez, ahonnan a világosságot láttuk szűrődni. 
Benéztem a rekesz lécei között, és gyorsan ezt mondtam: 

- Állj, de ne vigyázz! 
Dagi bosszúsan nézett rám. 
- Miért ne vigyázzunk - súgta-, amikor rögtön belépünk 

a rekeszbe, és én nagyon hangosan azt mondom: ,,Fel a man
csokkal, te illető, s add meg magad!"? 

- De nem lépünk be a rekeszbe, és odabent nem mondunk 
semmit, sem halkan, sem hangosan - vágtam közbe. 

- És miért nem? - kérdezte Jócsont. S hozzátette: - Aka
rod, hogy jól hátba vágjalak? 

- Nem akarom, hogy jól hátba vágjál - súgtam vissza -
de a rekeszbe ne menjünk be, mert ... 

- Félsz? - kérdezte Dagi. 
- Nem félek - feleltem -, hanem a pincerekeszben Pulyka-

pipi van, és egy kosárba fát szed. Pulykapipi pedig az é:n uno
kabátyám. 

Ezzel a fejezetnek vége, mert Pulykapipi kijött a rekeszből, 
és ránk nézett. 

- Hát ti mit akartok itt? - kérdezte, de mivel a fejezetnek 
vége, csak később mondom el, hogy mit feleltünk erre. 

Legyetek tü~elmesek ! 
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HETEDIK FEJEZET 

AMELYBEN KIDERÜL, HOGY PULYKAPIPI A FÖLDSZINTEN LAKIK. 

KINEK VAN TÍZ SZÍNES GOLYÓJA?MÉG EGY FIGYELMEZTETŐ 



Pulykapipi - karján egy kosár fa - velünk együtt jött fel a 
pincéből. 

- Vagyis? - kérdezte. 
- Vagyis - feleltem én - mi itt nyomoztunk. 
- Mit nyomoztatok? - kérdezte Pulykapipi. 
- Azt még nem tudjuk-válaszoltam-, csak annyit, ameny-

nyi a titkos levélben áll. 
Pulykapipi álmélkodott: 
- Miféle titkos levélben? 
- Rögtön megmutatom - szóltam-, majd meglátod. Egy 

éléskamráról van benne szó, s valami baj van ott, de a titkos 
levélíró nem tudta megírni, hogy mi, mert éppen jött valaki, 
és ezért nem fejezhette be a levelét. Ezért csak annyit írt meg, 
hogy van neki tíz színés golyója, és még tízet kap a papájá
tól. 

- Az összesen húsz - mondta Pulykapipi mélyen elgondol
kozva. - Húsz színes golyó. 

Aztán ezt mondta: 



- Hol van az a lakás, ahol az a bizonyos élelmiszerkamra 
van? 

- Azt már tudjuk - felelte Dagi-, a pince felett. 
- De melyik pince felett? - kérdezte Pulykapipi. 
- Hogy melyik pince felett? - válaszolt J ócsont. - Egysze-

rű, valamelyik pince felett, hiszen elég sok pince van Mackó
főváros ban. 

Erre a válaszra Pulykapipi elvörösödött. • Tudtam, hogy 
most nagyon mérges. 

- fgy nem lehet nyomozni - jelentette ki. - Először szám
ba kell venni minden fontos adatot, értesülést és nyomot. Te
hát azt írja a titkos levélíró, hogy az élelmiszerkamrában tör
tént a baj. Mi lehetett ez a baj? Ezt kell elsősorban megfejteni. 

- Én megfejtem - szólt most Dagi -, valaki bejutott oda, 
és megette azt a sok mézet, ami ott volt. 

- Vagy - szól J ócsont - csak eltörte a mézes üvegeket, és a 
sok jó méz kifolyt. 

Pulykapipi rám nézett: 
- Neked mi a véleményed, Brumi? 
Törtem a fejemet, hogy mi a véleményem, de semmi sem 

jutott eszembe. Ezért ezt mondtam: 
- Ha odaérünk a Nyávogóhoz, nézzük meg a kiscicákat! 
Pulykapipi letette a kosarát. 
- Annyit tudunk, hogy a titkos levélírónak tíz színes golyó-
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ja van. Ez nagyon fontos nyom. Azt is tudjuk, hogy még tízet 
kap a papájától. 

- Az összesen húsz - mondta most J ócsont. 
Pulykapipi ismét mérges lett: 
--Most nem számolunk, Jócsont, hanem összegyűjtjük az 

adatokat. Tehát valaki, akinek tíz golyója van, tud valamiről, 
ami az éléskamrában történt. Az a bizonyos éléskamra pedig 
a pince felett van. Várjunk csak - folytatta -, a pince felett, 
tehát a földszinten, nem az emeleten. 

Pulykapipi diadalmasan nézett ránk. Aztán ezt mondta: 
- Az egész nagyon gyanús. De ezzel még nem kész. Mert 

nektek, a nyomozóknak még egy figyelmeztetőt is kell kap
notok. Még nem tudom, milyen figyelmeztetést: olyan nyom
ra vezetőt, vagy pedig olyat, amelyben szándékosan félreve
zetnek benneteket. Ezt majd meglátjuk. 

Elértünk a lépcsőkhöz. Fent állt Rendes Muki, és ·ránk ki
áltott: 

J 1 '' K' . 1 ' ' - e szo .. . . · erem a Je szot. 
Mi hárman pedig ráfeleltük: 
- Kockacukor. 
Pulykapipi azonban nem szólt semmit. 
- A jelszó? - kérdezte tőle is Rendes Muki. 
- Minek nekem a jelszó - vörösödött el Pulykapipi -, ami-

kor én itt lakom a házban, amint tudjátok, a földszinten 1 





A földszinten! Felkaptam a buksimat. Lám, én erre nem 
gondoltam. Most eszembe jutott valami. De nem mondtam el 
a bocsoknak, s nektek sem mondom el. Mert senkit sem sza
bad meggyanúsítani. 

De azért mindent számba lehet venni, az értesüléseket, a 
megfigyeléseket. Ejnye, ejnye, Pulykapipi a földszinten lakik, 
s nem az emeleten. Sok mindenféle eszembe jutott ezzel kap
csolatban. De nem mondom el. 

Aztán az, hogy még egy figyelmeztetőt kell kapnunk ... 
Honnan tudja ezt Pulykapipi? Jóval később valóban kaptunk 
egy figyelmeztetőt. De akkor még nem kaptunk. Igazán nem 
értem, honnan tudhatta ezt Pulyka pipi előre? Nagyon furcsa. 
Hiszen a jövőbe nem lehet belelátni. Pulykapipi mégis tudta, 
hogy egyszer csak megkapjuk a figyelmeztetőt. Ki érti ezt? 
Én nem. 

Ezzel a fejezetnek vége. Töröm a buksimat. Ti ne törjétek 
a tieteket, mert úgysem találtok ki semmit. Bár én sem gondol
tam volna semmire! De gondoltam. Itt nincs tovább, mert 
vége a fejezetnek. Az összes fejezet végén pedig úgyis min
den kiderül. Nemsokára folytatom, de most aludni kell, mert 
anyácskám azt mondta: 

- Brumi fiam, vár az ágy. Fogat mosni először! Na, indulj! 
Indulok a fürdőszobába. Szép álmokat és színes golyókat! 
Tízet, húszat, vagy amennyit akartok. 
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NYOLCADIK FEJEZET 

AMELYBEN KITALALJUK A REJTELMES SZIGETET . 

KI JAR A BARLANGBAN? JELSZAVAK. 

.\fIT NEM SZABAD ELFELEJTENI? 



Délutánra összehívtam barátaimat. 
- Méz 1 - így lépett be hozzánk Dagi. 
- Kockacukor 1 - mondta Rendes Muki. 
- Pettyes labda! - kiáltott fel J ócsont, amikor belépett. 

- Tudniillik - tette hozzá - ezek jelszavak, s ha ezentúl belé-
pünk valahová, kimondjuk a jelszót. 

Vagyis miután kimondták, leültek. Néhány perc múlva 
anyácskám jött be a szobába. 

- Csókolom! - ugráltak fel a bocsok. 
- Málna - anyácskám ezt mondta. 
Ezen nagyon elcsodálkoztam. Miért kell jelszót mondania 

anyácskámnak? Pedig ő még egyszer mondta: 
- Málna, bocsok 1 
- A néninek ez a jelszava? - kérdezte Dagi bámuló tekin-

tettel. 
- Miféle jelszó? - kérdezte vissza anyácskám. - Én csak azt 

mondtam: málna, vagyis hogy az asztalon van már a málna, s 
fogyasszátok egészséggel. 
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- Köszönjük szépen - mondták erre a bocsok, mert a kí
nálást meg kell köszönni. Dagi pedig hozzátette: 

- Éljen! Ez aztán a megelevenedett, vagyis élő jelszó 1 Ilyen 
kell nekünk mindig, akár méz a jelszó, akár kockacukor! 

Mikor megettük a málnát, elkezdtem: 
- Barátaim, emlékeztek még a Rejtelmes Szigetre? 
- Arra, amelyikre nem jutottunk el? - kérdezte Jócsont, 

mert a Rejtelmes Sziget nem létezett, csak kitaláltuk. 
Én meg ezt mondtam: 
- Hát ha akkor ki tudtuk találni, most is kitalálhatjuk a 

nyomozás érdekében. 
- Persze - vágta rá rögtön Dagi -, most rögtön kitaláljuk 

a Rejtelmes Szigetet. Vagyis mindjárt. Hát a Rejtelmes Sziget 
egy nagy víz közepén fekszik, a parton körös-körül szép fák 
vannak. A fák közt, de mindenütt a szigeten bokrok és per
sze fű, de a fűre lépni tilos, mert akkor letapossuk. A Rej
telmes Sziget felső sarkában, mondjuk, van egy barlang. 

- De nem sötét barlang, ugye? - kérdezte Rendes Muki. 
- De sötét! - mondta erre J ócsont. - Sőt, nagyon sötét. 
- Azért vannak lámpáink, hogy lássunk a barlangban -

mondta Dagi. 
- Mert bemegyünk, ugye? - kérdeztem én. 
- Mind a négyen bemegyünk - válaszolta Dagi -, mert a 

barlangban vannak a nyomok. 





-Mifél~ nyomok? - kérdezte Rendes Muki. 
- Hát lábnyomok meg másféle nyomok - hangzott a vá-

lasz. - A nyomok azt mutatják - mert alaposan megvizsgáljuk 
-, hogy a barlangban jár valaki. 

- Ki jár a barlangban? - kérdezte Rendes Muki. - És mit 
csinál ott, hiszen a barlangot csak most találtuk ki. 

- Pszt! - mondta Dagi. -Csendesebben, nehogy az a vala
ki észrevegye, hogy mi követjük. Mi úgy teszünk, mintha ép
pen csak bekukkantottunk volna a barlangba, vagy talán, 
mondjuk, mintha egy kiskutyát keresnénk. 

-Milyen kiskutyát? - kérdeztem én. 
- Semmiféle kiskutyát -válaszolta Dagi -, mert a kiskutyát 

nem találtuk ki, hanem csak úgy tennénk, mintha keresnénk, 
nehogy aki a kitalált barlangban jár, észrevegye, hogy mi fi
gyeljük őt. 

- Pedig figyeljük! - vágott közbe Rendes Muki. - Csak 
éppen messziről. 

- Hát - vonta meg a vállát Dagi -, nem is olyan messziről. 
Mert a barlang, tudjátok meg: zegzugos, és mi úgy követjük 
az illetőt, hogy szinte meg tudjuk érinteni a mancsunkkal. 
Csak éppen, amikor le akarunk csapni rá, hirtelen kisiklik a 
mancsunk közül. Mi pedig üldözzük, amíg ki nem derül, hogy 
a barlang másik nyílásán kiszaladt. 

- Utána! - kiáltotta most Jócsont. 



- Igen, megyünk utána - mondta Dagi -, és hiába menekül 
az egyik szikláról a másikra, mi is ott mászunk a nagy sziklá
kon, vagyis csak ketten, ketten pedig jól bekerítjük, és akkor: 
elő az álszakállal és a pisztolyokkal! Én meg majd rákiáltok: 
,,Add meg magad, te illető ! " 

- Ezzel kész - mondta Jócsont. 
- Nem, még nem kész - mondta Dagi -, mert akkor meg-

kérdezzük: mit követett el. És azt is el kell neki mondania, 
hogy melyik éléskamrában követte el azt, amit elkövetett. 

- Ezzel - mondta rá Jócsont - mindent kiny.omozunk. 
Eszembe jutott valami. Ez: 
- Tehát az igazi nyomozásnál is így kell tennünk, bocsok. 

Vagyis a legelső: elfogni az illetőt, s megkérni, mondja el 
sorjában, mit csinált, és azt is, hogy hol csinálta azt, amit 
csinált. 

Bár ne jutott volna ez az eszembe. De eszembe jutott. És 
a bocsok kinevettek, és azt mondták, hogy nagyon buti az én 
buksim. Pedig én igazán jót akartam. 

Aztán ez jutott eszembe: 
- Nem szép dolog kinevetni valakit. 
Rendes Muki nyomban átölelt. 
- Én igazán nem nevettelek ki, sőt. Mert én is azt hiszem, 

legjobb először elfogni az illetőt és kivallatni, mert akkor nem 
kell botorkálni sem a sötét pincében, sem a barlangban. 
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Dagi is hozzám lépett. 
- Dehogyis nevettelek ki, Brumi, hiszen szeretlek. 
J ócsont pedig hozzátette: 
- Mancsoljatok, és felejtsük el az egészet. 
- Jó, mancsoljunk - mondta erre Dagi-, de mindent azért 

ne felejtsünk el. 
-Mit ne felejtsünk el? - kérdezte Rendes Muki. 
- Pszt - válaszolta Dagi -, az illetőt ne felejtsük el! Vagyis 

azt, akinek még nem találtuk meg a nyomát. 
- De megtaláljuk - mondta erre Jócsont. És egy kicsit 

hátba vágott. Nem nagyon, de hátba vágott. Nekem pedig 
ismét eszembe jutott, hogy Pulykapipiék lakása a földszinten 
van, a pince felett. És az is eszembe jutott, hogy az a bizonyos 
éléskamra, ahol valami történt, szintén a földszinten van. De 
nem szóltam semmit, mert ok nélkül nem szabad senkit sem 
gyanúsítani. Csak éppen eszembe jutott. 

Ezzel a fejezetnek vége, mert éppen szótlanul ültünk, ami
kor egy második névtelen levelet hoztak. Vagyis a figyelmez
tetőt, amelyről Pulykapipi szólt. Honnan tudhatta előre? 

Furcsa, ugye? 
De erről majd sokkal később beszélek, mert ennek a feje

zetnek vége. És azt sem tudom még, hogy a következő feje
zetben elmondom-e, mert sok minden mást is szeretnék el
mondani. 
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Barlang veletek, de nemcsak kitalált, hanem igazi és jó 
világos, és egy kiskutya, piros nyelve van, és úgy hívják: Pici. 
De ti adhattok neki más nevet, vagy ha akarjátok, találjatok 
ki magatoknak egy kismacskát. 

Vagy madarat. 



KILENCEDIK FEJEZET 

AMELYBEN ELMEGYEK PULYKAPIPIHEZ. 

HAT KI AZ A BIZONYOS NÉVTELEN LEVÉLÍRÓ? 

ÖRTALLÁS. KELL EGY NAGYÍTÓ 



Amint említettem, a pincében nem jártunk sikerrel. :Mi, a nyo
mozók. Ezért eszembe jutott valami. Bár ne jutott volna 
eszembe I Ez: 

Elmegyek Pulykapipihez. Látogatóba. Mert nem kérdezi:'. k 
tőle semmit, legfeljebb azt, hogy van-e színes golyója. 

És ha azt mondja: persze hogy van, akkor megkérdezem: 
mennyi? 

És ha azt feleli: tíz színes golyója van, akkor azt kérdezem 
tőle: mennyit kap még a papájától. És ha azt feleli: még tízet, 
akkor én ·azt mondom: 

,,Érdekes 1" 
,,:Mi az érdekes?" - kérdezi Pulykapipi. 
„Az ..:. felelem majd erre-, hogy abban a bizonyos névtelen 

levélben is az áll, hogy az illetőnek van már tíz színes golyója, 
és még tízet kap a papájától." 

„Ejnye, Brumi - felelné ő erre -, talán csak nem akarod 
azt mondani, hogy én ,·agyok az a bizonyos névtelen levél
író?" 



„Dehogy akarom ezt mondani - mondanám -, de ez jutott 
eszembe. Nagyon szégyellném magamat, mert senkit sem 
szabad gyanúsítani." 

Közben odaértem Pulykapipiék ajtajához, és becsengettem. 
Pulykapipi nyitott ajtót. 

- Mi szél hozott, Brumi? - kérdezte. 
- Nem a szél hozott, hanem a lábam - válaszoltam. 
- Vagyis? 
- Vagyis veled szeretném megtanácskozni, ki lehet a név-

telen levélíró, és a többit is, mert a pincében hiába nyomoz
tunk. A szálak nem vezetnek sehová. 

- Vagyis tanácsot akarsz tőlem kérni? - kérdezte Pulyka
pipi. 

- Persze, tanácsot. 
- Várj egy pillanatig - mondta Pulykapipi -, valamin gon-

dolkoznom kell. Maradj csendben. 
Csendben maradtam. 
Akkor Pulykapipi így szólt: 
- Nálad van az a bizonyos levél? 
- Nálam. 
-Mutasd! 
Elővettem a névtelen levelet. Pulykapipi gondosan végig

olvasta. 
- Az a nagy baj - mondta azután-, hogy az illető nem ír-
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ra alá a nevét és a címét. mert ha tudnám, ki az illetö. és hogy 
hol lakik, akkor elmennénk hozzá, és meg lehetne kérdezni 
röle, mi történt náluk a lakásban. 

Pulykapipi letette a levelet, aztán így szólt: 
- Várj egy kicsit. Most hármat számolok. Amikor azt mon

dom: három, hunyd le a szemedet, és suttogva mondd azt: 
,,Kérek szépen egy kis csurgatott akácmézet." 

- Ez miért kell a nyomozáshoz? - kérdeztem. 
- Ne mérgesíts ! - mondta Pulykapipi. - Rögtön számolok. 

- És már számolt is: - Egy, kettő, há-rom ! 
:\zcán kinyitottam a szememet, mert előzőleg behunytam. 

Hát, Pulykapipi nem volt sehol! Kiment vagy elment, nerr. 
rudhattam. Ültem magamban, vártam. De nem kellett sokáig 
várni. Pulykapipi megjelent, mégpedig két tányérka méz
zel. Kikanalaztuk a mézet. Nagyon jó volt! Legszíveseb
ben ismét lehunytam volna a szememet, és csendes hangon 
így szóltam volna: ,,Kérek szépen még egy kis csurgatott 

, " mezet. 
De ilyen torkosnak nem szabad lenni, ezért így szóltam: 
- Kérem szépen a tanácsodat. 
Pulykapipi a levélre meredt. Aztán ezt mondta: 
- Nagyon ravasz volt, aki ezt küldte. Elég szép írása van . 

.\Iost azt kellene megtudni, ő írta-e a levelet személyesen,. 
vagy Yalakivel íratta. :Mert ha ő írta, akkor már annyit tudunk 
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róla, hogy elég szépen ir. Sőt. Helyesírási hiba nélkül. S ha 
már ezt tudjuk róla, akkor szorul körülötte a hurok. Akkor 
ugyanis már csak azt kell kinyomozni, kinek van ilyen elég 
szép írása. 

- De hogyan kezdjünk hozzá? - kérdeztem Pulykapipit. 
- Az elején - válaszolta. Aztán ezt mondta: - Van na-

gyítótok? 
- Nekem lesz - feleltem. 
- Az jó - bólintott Pulykapipi -, mert nagyító, az feltétle-

nül kell a nyomozáshoz. Van otthon mézetek? 
- Van - feleltem. 
- És a barátaidnak is van? 
- Bizonyára - feleltem -, nekik is van mézük az éléskamrá-

ban, meg befőttjük is, sőt lekvárJuk is. 
- Akkor nem ártana néha őrt állani az éléskamra előtt -

mondta Pulykapipi -, hátha a névtelen levélíró be akar men
ni. Esetleg. Mert ha az illető be akar menni, amikor ti éppen 
őrt álltok, akkor rögtön megvan az illető, és nem szükséges a 
hosszú nyomozás. 

- Akkor többé álszakáll sem kell - mondtam én. 
- Nem bizony - felelte Pulykapipi -, most pedig tudod, 

mit? - Nem tudtam. Pulykapipi megmondta: - Mivel már 
elég sok jó tanácsot kaptál, menj haza, mert nekem még 
tanulnom kell. 



Ezzel ennek a fejezetnek is vége, de az igazi nyomozás csak 
ezután kezdődik. Pedig még nem kaptam meg a második név
telen levelet, amelyről, mint ígértem, majd később beszélek. 
Most a legfontosabb: ismét összehívom a barátaimat. Meg 
kell beszélnünk az őrtállást is. 

És kicsit szégyellem magamat. Miért gondoltam. egy percig 
is, hogy Pulykapipi lenne a névtelen levélíró? 

1-fajd a következő fejezetben folytatom. Bárcsak volna már 
nagyítóm! 

\,[ég annyit: bár téli szünidő van, azért tanulnom is kell. A 
barátaimnak is. Tanulok is! Jó bizonyítványt nektek is! 



TIZEDIK FEJEZET 

AMELYBEN ÉRDEKESET ALMODOK. EGY HANG. 

A MÉRGES VÍZILÓ . VARAZSPALCA, DE CSAK ALOMBA1'. 



Este, mielőtt elaludtam, végiggondoltam, mit beszéltünk 
Pulykapipivel, de nem tudtam sokáig végiggondolni, mert 
elaludtam. Érdekes álmot álmodtam. Sőt, nagyon érdekeset. 
Figyeljetek ide, rögtön elmondom: 

Vagyis azt kezdtem álmodni, hogy már reggel van, és én 
éppen öltözni kezdek, amikor megszólal a telefon. 

- Halló - mondtam a telefonkagylóba. - Itt Brumi beszél, 
de ott ki van, vagyis kivel óhajt beszélni? 

- Halló 1 - hangzott a telefonban. - Én éppen Brumival sze-
retnék beszélni. Te vagy az? 

- Én vagyok személyesen - mondtam -, de ott ki beszél? 
- Én - felelte a hang -, de kérlek, ne szólj folyton közbe. 
- Nem szólok közbe - válaszoltam álmomban. 
Akkor a hang ezt mondta: 
- Most majd azt álmodod, hogy már délután van, és ezén 

menj ki az utcára. Egyenesen bal kéz felé menj, ott áll egy 
nagy-nagy ház, rögtön megismered, melyik, mert gyönyörű, 
rácsos kapuja van. A kapuban őrködik valaki, de egyáltalán 
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nem fontos, hogy kicsoda. Azt kérdezi tőled: ,,Hová-hová?,> 
Te azonban ne felelj neki, hanem menj egyenesen tovább. Az 
udvar végéből nyílik egy folyosó, kékre van festve, ezen is 
menj végig. A folyosó két oldalán üvegszekrényekben na
rancs, alma, füge és cukor van, de te ezzel se törődj, mert ne
ked, mint ahogyan álmodod, fontosabb dolgod van, mint a 
folytonos torkoskodás. 

- Fontosabb - mondtam a hangnak. A hang aztán így foly
tatta álmomban: 

- Ha végigmentél a folyosón, egy nagy ajtóhoz jutsz. Ezen 
az ajtón nyiss be, és akkor egy újabb ajtót találsz. Ezen is 
menj be, s akkor még száztíz ajtó van hátra. Ezért te csak 
menj, menj, egészen az utolsó ajtóig, vagyis a száztizenhar
madikig, és ha ezt az ajtót is kinyitod, ott találod majd a szár
nyas vízilovat. 

- De hiszen a vízilónak nincs is szárnya! - mondtam én a 
telefonba. 

- Ennek van - válaszolta a hang -, mert ezt a vízilovat 
csak úgy álmodod. Különben pedig ne szakíts félbe, mert 
nemsokára reggel lesz, és felébredsz, vagyis nem álmodsz töb
bet. És akkor nem tudom elmondani, amit akarok. 

Elhatároztam: nem szakítom félbe a hangot. Ezért csak 
ennyit kérdeztem: 

- Mit beszéljek én a szárnyas vízilóval? Nagyon furcsa ... 
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- Várj csak - válaszolt a hang -, azonnal elmondom. De 
előbb még tudnod kell, hogy a szárnyas víziló minden mézet 
megeszik, amit csak talál, azonkívül szereti a tejbegrízt meg a 
körte befőttet. 

- Hang, kérem szépen - szóltam bele a kagylóba-, azt tet
szik gondolni, hogy ő az, akit mi ki akarunk nyomozni? 
Vagyis ő az, aki behatolt a névtelen levélíróék éléskamrájába? 
Mert ha ő az, akkor szólok a barátaimnak, és elfogjuk. S ezzel 
kész. Sőt azt hiszem, a legjobb lenne most, az á]omban elfog
ni. Majd azt álmodom, kedves hang, hogy jönnek a barátaim 
is, és együtt kérjük meg a szárnyas vízilovat, hogy adja meg 
magát. Csak egy baj van: a barátaim nem fogják elhinni, hogy 
a vízilónak szárnya van. Mint ahogyan a valóságban nincs is. 
Tehát legjobb lenne nem így álmodni az egészet. Habár azt, 
hogy az üvegszekrényekben mindenféle jó van, nem bánom. 
Sőt örülök neki, mert akkor Dagi is nagyon örül majd az ál
momban, sőt Jócsont is meg Rendes Muki. De adunk belőle 
a szárnyas vízilónak is, sok narancsot adunk neki, mert bizo
nyosan szereti. És fügét és almát. 

- Ne beszélj csacsiságot - mondta erre a hang-, a szárnyas 
vízilónak négy óriási üveg méze van, mindegyik üveg akko
ra, mint a Gellérthegy, egy szobája telis-tele van tejbegrízzel, 
ha pedig kinyitja a vízcsapot, befőttlé csurog belőle. Te csak 
azt kérdezd meg tőle, hogy neked adja-e a nagyítóját. Mert 
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olyan nagyítója van, hogy a legkisebb porszemet is szép nagy
nak látod vele, s ha a nagyítót megkapod, igazán könnyű lesz 
nyomozru. 

- Úgy teszek, ahogy mondani tetszett - mondtam a hang
nak, aztán még egyszer megkérdeztem: - Ki beszél ott? 

A hang mérgesen válaszolt: 
- Egyszer már mondtam neked: én beszélek! Ezzel kész. 

Érted? 
- Hang, kérem - szóltam ismét a telefonba-, legalább any

nyit tessék megmondani, mit lesz könnyű nekünk kinyomoz
ni, ha megkapom a szárnyas vízilótól azt a bizonyos nagyítót? 

-Majd meglátod - válaszolt a hang-, sőt, barátaid is majd 
meglátják. Te csak keresd fel a szárnyas vízilovat, és ő, ha meg
kedvel téged, még ad neked egy varázspálcát is. 

- Hang, kérem - mondtam a telefonba -, mit lehet csinál
ni azzal a varázspálcával, amit esetleg nekem ad a szárnyas ví
ziló, ha megkedvel? 

- Sok mindent - felelte a hang -, például ha kétszer ma
gadra mutatsz vele, láthatatlan leszel, s ha megforgatod a fe
jed felett, akkor repülni is tudsz. De ez még nem a legfonto
sabb. 

- Mi a legfontosabb, hang, kérem? - kérdeztem. 
- A legfontosabb az, hogy ha háromszor a lábad elé mutatsz 

vele, s közben elhatározod, hogy jó leszel, akkor jó is ma-
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radsz mindaddig, amíg a fogadalmat betartod. Szeretnél jó 
kis bocs lenni, mi? - kérdezte a hang. 

- Nagyon szeretnék, hang, kérem - mondtam a kagylóba. 
- De én igyekszem, hogy varázspálca nélkül is jó legyek. 

- Hm, hm, majd meglátom - mondta erre a hang-, most 
pedig aludj tovább, mert nemsokára reggel lesz. 

Ezzel a hang eltűnt, és egyúttal a fejezetnek is vége, mert 
a fal felé fordultam, és tovább aludtam. Aludjatok ti is jól, 
álmodjatok nagyon szépeket. 

Még csak annyit, hogy másnap, amikor ismét délután lett, 
találkoztam Dagival. Elmondtam neki ezt az érdekes álmot. 
Aztán megkérdeztem tőle: 

- Szeretnéd meglátogatni a szárnyas vízilovat? - És ismét 
elmondtam, mennyi méze van s milyen nagy üvegekben. 

- Nagy kár, hogy csak álmodtad az egészet - mondta erre 
Dagi -, igazán nagy· kár. Legalább egy kancsó méz lenne va
lóság ebből az álomból - tette hozzá. - De egy kancsó sincs. 
Ezt nagyon sajnálom. Majd megpróbálok este, vagyis éjjel én 
is ilyet álmodni, de én meg is kóstolom álmomban azt a sok 
mézet. 

Azzal mancsoltunk, mert már valóban vége a fejezetnek. 



TIZENEGYEDIK FEJEZET 

AMELYBEN MAR SZEREPEL A NAGYÍTÓ . 

ÚJ HADITERV. KI LETT A FŐDETEKTÍV? A NYOMOK. 

A NYOMOZAS MÉG NEM KÉSZ 



Ma reggel magához ölelt anyácskám: 
- Brumi, tudod, hogy egy hét múlva lesz a születésnapod. 

Kívánhatsz valamit, megkapod a születésnapodra. 
- Kívánhatok kettőt? - kérdeztem. 
Anyácskám bólintott. 
Ezért ezt mondtam: 
- Az első kívánságom az, hogy ne egy hét múlva, hanem 

már délután legyen a születésnapom. A második kívánságom, 
hogy szeretnék egy nagyítót kapni a ma délutáni születésna
pomra. 

Nem is kellett erről többet beszélnem. Délután kaptam egy 
nagyítót, úgyhogy amikor a barátaim eljöttek, már ott volt 
előttem az asztalon. 

- Bár nekem is lenne! - sóhajtott fel Dagi. 
- A nyomozás miatt? - kérdeztem. 
- Nem egészen - válaszolta Dagi -, hanem azért, hogy 

amikor málnát eszünk, nagyítóval nézhessek a tányéromra. 
Anyácskám éppen málnabefőttet hozott be nekünk. Oda-
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adtam Daginak a nagyítót, hogy nézze vele a tányérját. Dagi 
nézte s evett, aztán összecsapta a mancsát. 

- Nem érvényes a nagyító - mondta -, mert bármilyen 
nagynak is látom a málnaszemeket, a befőtt mégis elfogy a 
tányéromról. 

- Látod - mondta Rendes Muki -, ezért nem lehetsz te, 
Dagi, főnyomozó, mert mindig evésen jár az eszed. 

J ócsont pedig így szólt: 
- Bocsok, mondok nektek valamit. Dagi nem lehet főnyo

mozó, mert folyton az evésen jár az esze. Rendes Muki sem le
het, hiszen ő még a pincében sem volt velünk. Én, Jócsont, 
személyesen, szintén nem lehetek, majd egyszer megmondom, 
miért nem. Ezért azt szeretném, ha Brumi lenne a főnyomozó, 
hiszen most már nagyítója is van. Különben is ő kapta a név
telen levelet. Éljen Brumi, a főnyomozó! 

- Éljen! - kiáltották erre barátaim. Vagyis hiába ellenkez
tem, mégis megválasztottak. 

Most már van a csapatunknak főnyomozója, álszakálla, 
zseblámpája, bádogpisztolya, sőt nagyítója is. 

- Csak még azt nem tudjuk - mondtam a bocsoknak -, 
liogy kit kell nekünk elfogni, és miért kell az illetőt elfogni. 

- Csináljunk új haditervet - szólt Rendes Muki. - Például 
mondjuk ki, hogy a szobának ez a sarka legyen a pince. Eléje 
teszünk egy széket, az legyen az éléskamra. S akkor mi ketten 
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lesben állunk a pincénél, vagyis a szoba sarkánál, megfigyel
jük, mikor jön fel az illető a pincéből, hogy bemenjen az ab
lakon át az éléskamrába. Mert így kell nyomozni ... 

- Ez attól függ - mondta Dagi-, hogy mi van az éléskam
rában. 

- Az éléskamrában három nagy bödön méz van, kilenc 
bödön lekvár, egy óriási mézeskalács, azonkívül három doboz 
kockacukor és egy zsák kristálycukor - mondta Rendes Mu
ki -, úgyhogy állítsunk oda még egy széket, mert ez a sok 
minden nem fér el egy széken. Most pedig Brumin a sor, 
mert ő a főnyomozó. 

Mancsomba fogtam a nagyítót. 
- Jó - egyeztem bele -, hiszen ez most játék. Tehát 

te, Dagi, és te, Rendes Muki, álljatok lesben a két széknél, 
vagyis az éléskamránál. J ócsont pedig menjen a sarokba, mint
ha a pincében lenne. Mi hárman tegyük föl az álszakállunkat, 
mert mi vagyunk a detektívek, és a játék pisztolyokat is 
vegyük elő. Én meg a nagyítóval megkezdem a főnyomozást. 

Így is történt. Dagi Rendes Mukival megállt a két szék 
előtt, J ócsont pedig elment a sarokba, vagyis a pincébe. De 
ahogy megy Jócsont, látom az arcán, hogy nagyon kedvetlen. 

- Hiszen csak játékból csináljuk, tudd meg - mondtam 
neki. _:_ De ha inkább akarsz fődetektív lenni, akkor itt a 
nagyító, és majd én megyek a pincébe illetőnek. 
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- Nem, nem - szólt Jócsont, de nagyon szomorúan , 
most már csak játsszuk így. Aztán később, az igazán igazi 
nyomozáskor másképpen lesz. De azt majd meglátjátok. 

Azzal bement a sarokba, de nem vette fel az álszakállát, 
mert most ő az illető. 

- Kezdődhet? - kérdezte. 
- Kezdődhet - mondták a barátaim. 
Elővettem a nagyítómat, mert most a nyomokat kell meg

keresnem. A padlót néztem, illetve a szőnyeget, mert a láb
nyomok bizonyosan ott vannak. Egyelőre azonban csak a 
szőnyeg mintáit láttam, lábnyomokat nem, mert valamennyien 
gondosan megtöröltük a lábtörlő be a lábunkat. Mégis, gondos 
vizsgálódás után felkiáltottam: 

- Lábnyomokat látok! Az illető erre járt, személyesen. Ez 
már bizonyos. 

Dagi és Rendes Muki erre eljött a két széktől, vagyis az 
éléskamrától. 

- A lábnyomokat le kell fényképezni -jelentette ki Dagi-, 
így igazi a nyomozás! 

- Mondjuk ki, hogy már lefényképeztük - szólt közbe 
Rendes Muki-, és menjünk vissza őrködni, mert lehet, hogy 
az illető közben feljön a pincéből, és bemegy az éléskamrába. 

- Jó - mondta erre Dagi-, én igazán szívesen vagyok az 
éléskamra előtt, még akkor is, ha csak játszunk. 



Azzal visszamentek. Én pedig folytattam a nagyítóval a 
nyomozást. Most már sok lábnyomot fedeztem fel, persze 
szintén csak játékból. A lábnyomok mind egyformák voltak, 
és a pincéhez vezettek. Vagyis a sarokba. Közben Jócsont a 
sarokból kinyújtotta mancsait a két szék felé, mintha a mézes
bödönökhöz akarna érni. Én meg abba az irányba mentem, 
ahová a lábnyomok vezettek, de nagyon lassan. 

- Most már bizonyosak lehetünk - mondtam Daginak és 
Rendes Mukinak-, hogy elcsípjük az illetőt. Hacsak el nem 
menekül a mancsaink közül. 

Vagyis arra gondoltam, hogy ha elérek a sarokig, akkor 
meg kell látnom J ócsontot mint illetőt, s el kell fognom őt, 

mivel ő az illető. De nem akartam J ócsontot elfogni. És alig
hogy kimondtam azt: hacsak el nem menekül, J ócsont kiug
rott a sarokból, és az egyik szék mellett ki akart menni. 

Rendes Muki erre előkapta a játék pisztolyát, és felkiáltott: 
- Légy olyan szíves, és azonnal add meg magad! Tudd 

meg, hogy fogoly vagy! Azt is tudom: azért törtél ki, mert 
bántani akarod a barátaimat, akik szintén nyomozók, sőt köz
tük Brumi a főnyomozó. De én nem engedem bántani a bará
taimat, vagyis megvédem őket. Mert én már régen nem va
gyok Panasz Muki, aki folyton félt, és mindig nyafizott, ha
nem igenis nagyon bátor vagyok.Úgy hogy még egyszer kérlek 
nagyon szépen, légy olyan szíves, add meg magad! 
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Közben én a nagyítóval folyton követtem a lábnyomokat, 
így jutottam el a pincébe, vagyis a szoba sarkába, és íme, lá
tom a lábnyomokból, hogy az illető már elmenekült! Bené
zek csak úgy találomra az éléskamrába, hát ott látom Jócson
tot. Előtte áll Rendes Muki, és nem engedi ki J ócsontot, mert 
már tudja, hogy ő az illető, persze csak játékból. Ezért tehát 
én bekiabáltam: 

- Dagi, előre, mert én is jövök, s megvan már az illető! 
Úgy is tettem, így aztán túlerőben voltunk mi, a nyomo

zók, és elfogtuk az illetőt. Majd kikérdezzük, és megtudjuk, 
hogy mit követett el. Ezzel ennek a fejezetnek vége, mert össze 
kell hasonlítani a nagyítóval látott lábnyomokat az illető lá
bával. Vagyis ez bizonyítja, hogy az illető valóban arra ment. 
De a nyomozás ezzel még nem kész. Majd a köyetkező feje
zetben sok mindent elmondok még. Lehet, hogy az igazi 
nagy titkot is. Mert van egy igazi nagy titok is. De azt nem 
kellett kinyomozni. Majd meglátjátok. 

Kívánok nektek teli éléskamrát. De el ne rontsátok a gyom
rotokat ! Még csak annyit, hogy most kísérjük Jócsontot az 
asztalhoz. Ott fogjuk őt kikérdezni. Addig várjatok. 
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TIZENKETTEDIK FEJEZET 

AMELYBEN JÓCSONTOT ;\,lÁR LEÜLTETTÜK AZ ASZTALHOZ. 

A KIKÉRDEZÉS. 

CSAK AZT TUDNÁM, MIÉRT LETT JÓCSONT OLYAN SZOMORÚ 



Vagyis ez a fejezet úgy kezdődik, hogy éppen leültettük Jó
csontot az asztalhoz. Szemben volt velem. 

- Tudod, ugye - mondtam neki -, hogy most te vagy az 
illető? Vagyis az, akit · elfogtunk. 

- Tudom - válaszolta J ócsont -, de bár ne én lennék. Saj
nos azonban én vagyok, személyesen. 

- De hát, ugye, csak játékból - mondtam, mert nem akar
tam, hogy Jócsont elszomorodjék. 

- Ezt is tudom - felelte Jócsont -, de ezzel még nem kész. 
Mert neked, mint főnyomozónak, most az a feladatod, hogy 
elvegyed a játék pisztolyomat, úgyhogy szólíts fel, valahogy 
így: ,,Kedves fogoly, add ide a pisztolyodat!" 

Ránéztem Dagira és Rendes Mukira. Bólintottak. Ezért 
így szóltam: 

- Kedves fogoly, légy szíves, és hamar add ide a pisztolyo
dat! 

- Tessék - mondta Jócsont, s letette elém az asztalra a bá
dogpisztolyt. - Itt van. 
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- Hát akkor - mondtam - most kikérdezünk, jó? 
- Azt kérdezd meg tőle - szólt Dagi -, hogy tud-e alibit 

igazolni. 
Nem tudtam, mi az az alibi. Dagi megmagyarázta: a fogoly

nak el kell mondania, hogy hol volt, amikor az a dolog tör
tént az éléskamrában. Ha be tudja bizonyítani, hogy akkor ő 
éppen tanult, vagy teszem fel, a papájával moziban volt, ak
kor nem lehet ő a tettes, mert van neki alibije, vagyis abban 
az időben éppen másutt volt, és nem a helyszínen. 

Én tehát megkérdeztem J ócsontot: 
- Van neked alibid? 
- Nincs - válaszolta Jócsont. 
- Tehát mindent beismersz? - kérdeztem, s aztán hozzá-

tettem: - Persze csak játékból. 
- Jobb lenne - mondta Jócsont -, ha valami mást játsza

nánk. 
- Majd később játszunk mást is - feleltem -, de most ki

kérdezünk, jó? 
- Hát mit csináljak? - felelte Jócsont. - Én nem rontom el 

a játékot. Kérdezz! 
- Te voltál a pincében, ugye? - tettem fel neki az első kér

dést. 
- Én - felelte. - De az igazi pincében, a múltkor, mint 

nyomozó. 
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- Nem az igazi pincében - szóltam -, hanem itt, a sarok
ban. És nem mint nyomozó, hanem mint az illető. 

- Igen - felelte Jócsont -, ott voltam a sarokban, mint il
lető. 

- Kérdezd meg - szólt közbe Dagi -, hogy mi a neve. 
:Minek kérdezzem meg, hiszen mindannyian tudjuk! De 

azért megkérdeztem, J ócsont pedig ezt válaszolta: 
-Most Jócsontnak hívnak. De azelőtt Rosszcsont voltam, 

és nagyon félek, hogy ismét Rosszcsontnak fognak nevezni. 
- Ettől ne félj - mondtam erre-, mert Rendes Mukit sem 

nevezzük már régóta Panasz Mukinak, pedig azelőtt így hív
tuk. 

- .\fajd meglátjuk - mondta J ócsont. 
- Kérdezd meg tőle: hol született - mondta Dagi. - Vagy-

is ezt is be kell venni a jegyzőkönyvbe. 
- Hol születtél? - kérdeztem ezért J ócsontot. 
- Hiszen tudod: Mackófővárosban - válaszolta Jócsont. 
- És hol laksz? - ezt meg Dagi kérdezte tőle, pedig tudjuk, 

hol lakik J ócsont, és Dagi is tudta. 
- A Pirosbogyó utcában - felelte Jócsont. 
- Hány szám alatt? - ezt Rendes Muki kérdezte tőle. 
- Hat szám alatt, hiszen ezt is tudjátok jól - válaszolta Jó-

cson t. 
Akkor én kérdeztem tovább: 
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- Az emeleten vagy a földszinten laksz? 
- Földszint - felelt Jócsont. 
Földszint! Ismét eszembe jutott valami, de nem mondtam 

meg, hogy mi. Hanem ezt kérdeztem: 
- Hány színes golyód van? 
- Nem tudom - válaszolta Jócsont. 
- És mennyit kapsz még a papádtól? - kérdeztem még ez-

után. 
- Azt nem tudom most megmondani - mondta J ócsont. S 

aztán hozzátette: - Ez attól függ; hogy jó leszek-e vagy sem. 
De nagyon félek, hogy egyetlenegy színes golyót sem kapok 
majd. 

-Miért ne kapnál, kedves Jócsont? -kérdeztem, aztán rög
tön hozzátettem: - Ha nagyon akarod, én is adhatok neked. 

- Köszönöm szépen - mondta ekkor Jócsont -, de nem 
kell. Nem kell nekem semmi. 

Éppen csengettek az előszobaajtón. Kimentem, és az ajtó 
kis ablakán megnéztem, hogy ki csengetett. A postás bácsi 
volt. 

- Brumi, Málna utca 4.? - kérdezte a postás bácsi. 
- Az én vagyok, vagyis Brumi, és a címem Málna utca 4. 
- Akkor jó - mondta erre a postás bácsi-, mert ismét ép-

pen neked hoztam egy levelet. 
S azzal átadott nekem egy levelet, amelyen azonban nem 
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állt az, hogy titkos. Mégsem nyitottam fel, hanem bevittem a 
barátaimhoz. 

- Levelem érkezett, most hozta a postás bácsi - mondtam 
-, rögtön felnyitom a borítékot, és felolvasom nektek. 

J ócsont hirtelen közbevágott: 
- Egyáltalán ne olvasd fel azt a levelet, amelyet most ho

zott neked a postás. Én pedig nem játszom tovább, vagyis 
keressetek egy másik illetőt, akit aztán kikérdeztek, hogy mi 
a neve, meg hogy hol született. Mert én most hazamegyek ... 

Láttam, hogy J ócsontnak könnyes a szeme. Hozzáléptem, 
megsimogattam a buksiját. 

- Kedves J ócsont ... - kezdtem. 
Ő azonban ellökte a mancsomat. 
- Hagyjál engem békén ... - s most már hangosan felsírt 

szegény J ócsont, aztán gyorsan kiszaladt a szobából. Utána 
mentem, de nem tudtam utolérni, mert kiszaladt már az elő
szoba ajtaján is. 

- Jócsont! Jócsont! - kiabáltam utána a lépcsőházba, 

de már lerohant a lépcsőkön. Szomorúan indultam vissza 
barátaimhoz. Mancsomban még mindig ott volt a lezárt 
levél. 

- Jócsont hazament - mondtam -, mi történhetett vele? 
Tanakodtunk, de Dagi sem tudta, Rendes Muki sem, én 

sem. 
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Nli történhetett szegény J ócsonttal? Nagyon elszomorod
tunk mi is, vagyis Dagi is, Rendes Muki is, én is. Azt tud
tuk, hogy szegény J ócsontnak nincsen anyukája, mert sze
génynek meghalt az anyukája, de már régen, tehát most nem 
azért sír. 

- Hanem biztosan azért - mondta végül Dagi -, mert ki
neveztük fogolynak, vagyis illetőnek. 

Nagyon sokáig tanakodtunk. Ezért az új levelet nem nyi
tottam ki, és nem olvastam fel barátaimnak. Különben is 
J ócsont úgysem volt köztünk, pedig neki is tudnia kell, mi 
van a levélben. 

Ezzel ennek a fejezetnek, sajnos, vége. A levélről pedig 
legközelebb beszélek. Most nagyon sajnáljuk szegény Jó
csontot. Nem tudjuk, mit csináljunk, hogy ne legyen szomo
rú. De majd ezt is megbeszéljük. 

Levél veletek meg vidámság. Soha ne legyetek szomo
rúak! 
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TIZENHARMADIK FEJEZET 

AMELYBEN KÉT LEVÉLRŐL VAN SZÓ. 

AZ EGYIKET MEGINT A NÉVTELEN ALÁÍRÓ KÜLDTE. 

A MÁSIK MÉG NINCS KÉSZ, EZT MI ÍRJUK MAJD - TALÁN 



Még mindig azon tanakodtunk, mi történhetett J ócsonttal. 
- Talán megfájdult a buksija - mondta Rendes Muki. 
- Nem hiszem - szólt Dagi -, mert akkor megmondta 

volna. És egyáltalán nem sírt volna. 
- Lehet - mondta Rendes Muki -, mert sírt, igazi sírással, 

s ez nem volt csak nyafizás. Valami bántja. Sőt. Nagyon 
bántja valami. 

- Tudjátok, mit? 
Nem tudtuk. 
- Hát azt - mondta tovább Dagi -, hogy felkeressük Jó

csont papáját. És elmondjuk neki: kérem, a kedves fia, vagyis 
J ócsont nagyon szomorú lett, például sírva ment haza. Hát
ha a papája tudja, miért szomorú a kedves fia, vagyis Jó
csont, vagy azt, hogy miért sírt. Aztán ő majd megvigasz
talja a kedves fiát ... 

- És vesz neki egy nagyítót - mondta Rendes Muki -, 
akkor pedig Jócsont ismét részt vehet a nyomozásban, sőt, 

az igazi főnyomozásban. Ezért én úgy gondolom, hogy jó 
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lenne J ócsomot kinevezni második főnyomozónak, mert az 
első Brumi, és így Jócsont nem lehet az első, hanem csak a 
második főnyomozó. 

Aztán hozzátette: 
- De titokban kell meglátogatni Jócsont papáját, vagyis 

ki kell lesni, mikor nincs otthon J ócsont. Emlékezzetek rá, 
egyszer már felkerestük J ócsont papáját, ezután lett Rosz
csontból J ócsont. A Piros bogyó utca nincs innen messze, 
sőt, nagyon közel van. Meglessük, mikor megy el hazulról Jó
csont. Akkor becsengetünk hozzájuk, s ha a csengetésre Jó
csont papája kinyitja az ajtót, szépen köszönünk neki, mert 
először is köszönni kell. Jócsont papája azt kérdezi majd 
tőlünk: mi járatban vagytok, bocsok? Akkor mi szépen el
mondjuk, hogy mi négyen barátok vagyunk, egyáltalán nem 
számítva Kukit, a papagájt és Lalit, a mókust. Aztán azt is 
elmondjuk, hogy a fia, vagyis Jócsont nagyon szomorú, sőt 

sírt is. Mi pedig nem akarjuk, hogy közülünk bárki szomorú 
legyen vagy sírjon. Ezért azt is elmondjuk, hogy nyomo
zást játszottunk, és hogy J ócsont lett az illető. 

- Ezt még ne mondjuk el - ajánlotta Dagi -, csak akkor, 
ha Jócsont papája kérdezi. Mert ennek semmi köze Jócsont 
rosszkedvéhez, sőt ahhoz sem, hogy sírt. 

- Jó lesz - mondta Rendes Muki -, és inkább azt kérjük 
tőle, hogy nézze jól végig a fiát, vagyis J ócsontot, hogy hol 
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fáj neki valamije. És ha a fiának fájna valamije, akkor a 
doktor bácsihoz kell elvinni, hogy meggyógyítsa. 

- Úgy van - kiáltott fel Dagi. - Most már mindent tudok. 
Bizonyosan a foga fáj Jócsontnak, ezért olyan szomorú. 

- Tehát - mondtam most én - megkérjük a papáját, hogy 
vigye el a fiát, vagyis a mi J ócsont barátunkat a fogorvos 
bácsihoz, hogy azután ne fájjon neki a foga. 

- De először levelet kell írni Jócsont papájának - mond
ta Dagi -, és ebben a levélben megírjuk, hogy fel fogjuk 
keresni a fia miatt, de ezt ne mondja meg a fiának, vagyis 
J ócsontnak. 

- Tehát titkos levelet írunk - mondtam én. Bár ne mond
tam volna. De mondtam. Mert erre Daginak eszébe jutott az 
a levél, amelyet akkor kaptam, amikor J ócsont még köz
tünk volt. Ezért Dagi azt kérdezte: 

- Hol van az a levél? 
Elővettem a levelet. Dagi megnézte a borítékot, elöl is, 

hátul is, elkérte a nagyitómat, azután így szólt: 
- Én azt hiszem, ez egyáltalán nem titkos levél, tehát fel 

lehet bontani. 
Azt mondtam erre: jobb lenne a borítékot akkor felbon

tani, amikor már velünk lesz Jócsont is, vagyis akkor, ha 
már beszéltünk Jócsont papájával, és a doktor bácsi már be
tömte J ócsont lyukas fogát. 



- Milyen lyukas fogát? - kérdezte Rendes l\!Iuki. 
- Hát azt, amelyik úgy fáj neki - válaszoltam -, hiszen 

abban egyeztünk meg: Jócsont azért volt olyan rosszkedvű, 
mert fájt a foga, és azért sírt, mert nagyon-nagyon fáj neki, 
vagyis belenyilallott. 

- Tehát két levélről van szó! - mondta Dagi. - Az egyik 
levelet~ írjuk majd J6csont papájának, a másik levél azon
ban itt van előttem, csak fel kell nyitni a borítékot, és rögtön 
elolvashatjuk. Amikor pedig Jócsont ismét eljön, majd ő is 
elolvashatja a levelet, és ezzel kész. 

Elhatároztuk, hogy most azonnal felbontjuk a borítékot, 
és elolvassuk a levelet. Fel is bontottam a borítékot. 

,,Kedves Brumi - így kezdődött a levél, aztán így folyta
tódott: - Első levelemben megírtam neked, hogy milyen 
szörnyű dolog történt az éléskamrában, amely a pince felett 
van. De azt nem írtam meg, mi is volt az a szörnyűség, ami 
ott történt. Tehát most majd megírom, mert egyedül vagyok 
itthon. De nem megyek ki az éléskamrába. Mert múltkor, 
mielőtt az első levelet írtam volna, kimentem. Bárcsak ne 
mentem volna ki! De kimentem. Akkor történt a szörnyű
ség. Azonnal megírom. Most még először annyit: nem jól 
nyomoztok. Mert nem a ti pincétek fölött történt, ami ná
lunk történt. Hanem nálunk. Ezért ne menjetek a ti pincé
tekbe, sőt, a mi pincénk be se, mert ami történt, ismétlem: 
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az az éléskamrában történt, és nem a pincében. A pincét 
csak úgy írtam az első levelemben. Nem fontos. Sőt. Egyál
talán nem fontos. A nyomozást pedig folytassátok, s nagyon 
jó, hogy van álszakállatok meg pisztolyotok. Azt hiszem, én 
is kapok a papámtól egy nagyítóüveget, ha jó leszek. De 
hogyan legyek jó, amikor az a szörnyűség történt az éléskam
rában! Mert amikor a polc leesett, tíz üveg méz is lezuhant, 
és összetört a földön, a méz meg mind kifolyt ... " 

- Várj! - szólt most közbe Dagi. - Olvasd újra, mi tör
tént azzal a tíz üveg mézzel? 

- Az üvegek összetörtek - mondtam -, a méz pedig 
mind kifolyt. Legalábbis ezt írja a levelében a névtelen levél
író, mert tudjátok meg, hogy ez is névtelen levél. 

- Ó, jaj - sóhajtott Dagi ~' tíz üveg méz! Ez igazán nagy 
szörnyűség! 

- Folytassam a levél felolvasását? - kérdeztem. 
- Egy kicsit várj még - felelte Dagi -, mert most még na-

gyon sajnálom, hogy a méz mind kifolyt. 
Vártam tehát egy ideig, hogy Dagi sajnálhassa a sok ki

folyt mézet. 
-Már lehet - mondta később Dagi. 
- Ott tartottam, a méznél - szóltam, aztán tovább olvas-

tam: 
„Persze nem tudom, hogyan történt a szörnyűség. Talán 
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valaki meg akarta dézsmálni a mézet, s közben ügyetlenül 
nekiment a polcnak. Lehetséges. Ezt nyomozzátok ki álsza
kállasan és játék pisztollyal, hogy megmondhassam: nem én 
voltam, hanem másvalaki. De gyertek ki a Málna utcából. Az 
egyik lámpaoszlopon találtok majd egy jelt. Menjetek a jel 
után, és akkor lesz valahol még egy jel. Ezekből a jelekből 
megtudjátok, milyen irányban kell nyomozni." 

- Aláírás is van - mondtam végül, mert éppen a levél 
végére értem. 

- Halljuk, mi az aláírás?! - kérdezte Dagi is, Rendes Muki 
is. Én pedig felolvastam nekik az aláírást, amely így hang
zott: 

,,Sokszor ölel mindannyiótokat: a Névtelen Levélíró." 
Ezzel ennek a fejezetnek gyorsan vége. Mert nagy tanács

kozás kezdődik a barátaimmal. Kár, hogy Jócsont nincs itt, 
mert akkor vele is megbeszélnénk, hogy mit tegyünk. Szer
vusztok, most nem érek rá. Levél veletek! 

Még annyit, hogy a tanácskozás után nem tudtuk még el
dönteni, mit kell tennünk. Azután a barátaim elmentek. 
Hát már ezért is vége a fejezetnek. 



TIZENNEGYEDIK FEJEZET 

Alv!ELYBEN NAGYON TOROM A BUKSIMAT. 

NEHÉZ FŐNYOMOZÓNAKLENNI. LATTAM A TITOKZATOS JELET. 

MIT MOND AZ ÖSSZETETT NYÍL? 



Barátaim hazamentek, egyedül voltam. Azaz ott volt még 
Lali mókusom és Kuki, a papagájom, de velük nem tudok 
semmiről sem tanácskozni. Ezért csak magamban tűnődtem. 
Tehát kaptunk egy levelet, amelyben azt írja a névtelen le
vélíró, hogy jelek lesznek az utcán, és ezek a jelek mutatják 
majd, merre kell nekünk nyomozni. Azt is tudjuk már, mit 
kell kinyomozni: azt, hogy ki törte el a tíz nagy üveg mézet, 
amely sajnos, kifolyt. Bár ne folyt volna ki! De kifolyt. 
Azonban még ennél is fontosabb, hogy megtudjuk, miért 
volt olyan rosszkedvű Jócsont, miért sírt szegény. Bár csak 
egyedül voltam, egyedül is nagyon sajnáltam J ócsontot. De 
azt is tudom, hogy barátaim külön-külön is sajnálják őt, 

úgyhogy együtt, mi hárman, igazán szívből sajnáljuk. Tehát 
felkeressük majd a papáját, és elmondjuk neki Jócsont szo
morúságát. 

Magamban már ki is gondoltam, hogyan történik ez. Te
hát először is: levelet írunk, amelyben azt kérjük, hogy 
hallgasson meg bennünket mint J ócsont barátait. 



Aztán ezt a levelet elvisszük Jócsont papájához, aki majd 
így szól: 

- Hát mi járatban vagytok, kedves bocsok? 
Mire mi ezt feleljük: mi semmiféle járatban sem vagyunk, 

hanem az ő fia, a J ócsont, nagyon szomorú. Mi pedig nem 
akarjuk, hogy szomorú legyen, vagy pláne, hogy sírjon. 
Mert mi azt szeretnénk, ha mindenki mindig nagyon vidám 
lenne, tehát J ócsont is. 

Akkor Dagi előadná, hogy szerinte Jócsontnak a foga fáj, 
ennyi az egész. Ha pedig fáj a foga, akkor a legjobb elmenni 
a fogorvos bácsihoz. 

- És a fogfúrástól nem kell félni - mondaná erre Rendes 
Muki -, mert a fúró csak zizeg, de nem bánt senkit, hanem 
kifúrja a rossz fogat, aztán a doktor bácsi betömi, és ezzel 
kész. 

Ezen nagyon eltűnődtem. Nem hiszem, hogy Jócsontnak 
a foga fájt, és ezért volt olyan szomorú. Mert akkor ezt mond
ta volna: 

- Barátaim, tudjátok meg, hogy nyilallás van a fogamban. 
Bár ne nyilallna. De nyilall. Ezért nem tudok tovább játszani 
veletek. 

Törtem a buksimat. Nem ezt mondta Jócsont. Valami 
olyan történt vele, amiről nem beszél, vagyis lehetséges, 
hogy J ócsontnak van valami titka. 



- Ha te főnyomozó vagy - mondtam magamnak-, akkor, 
pupák, ezt nyomozd ki, mert, pupák, ez mindennél fonto
sabb. 

Megint tűnődtem. Miért vagyok én pupák, és hogyan kezd
jek a nyomozáshoz? Hiszen csak annyit tudok, hogy Jócsont 
sírva ment el, de még azt sem tudom, hogy merre szaladt. 
Aztán az jutott eszembe: legjobb lenne vele négyszemközt 
beszélni. Azt mondanám neki: 

- Kedves barátom, J ócsont ! Légy szíves, és ne légy szo
morú. Ha pedig bánt valami, mondd el nekem. Hiszen 
barátok vagyunk. És ha lehet segíteni, én szívesen segítek. 
Sőt, egészen bizonyosan Dagi meg Rendes Muki is segít. 
Tehát ülj mellém, és beszélj, mindent mondj el, aztán majd 
meglátjuk, mit kell tenni. 

Vagy pedig egyszerűen azt mondanám neki: 
- J ócsont, légy szíves, légy mindig jókedvű. Ezt kívánja 

neked szerető barátod, Brumi, személyesen. 
Ismét nagyon törtem a buksimat. Elinduljak-e most a 

Pirosbogyó utcába, felkeressem-e a szegény, szomorú Jó
csontot, beszéljek-e vele? Nem tudtam elhatározni magam. 
Persze felkereshetném, hiszen a Pirosbogyó utca nincs 
messze tőlünk. De hátha nincs otthon, s ezért hiába is keres
ném. Vagy csak a papája van otthon, és mit mondhatnék neki? 
Mert hogy a fia, vagyis Jócsont olyan bánatos, azt csak a 



barátaimmal együtt mondhatom el. De már Dagi is, Rendes 
Muki is hazament. Hiába töröm tehát a buksimat, nem jut 
eszembe, mit kellene csinálni. Ekkor megszólalt a kalitkájá
ban Kuki, a papagájom. 

- Butta Brummi - mondta. De ez nem igaz. 
Az viszont igaz, hogy nem okoskodtam ki semmit Jó

csont ügyében. Talán majd holnap, ha a barátaim ismét el
jönnek. Addig elolvasom még egyszer ezt a levelet, amelyet 
a postás bácsi hozott nekem. Tehát eltörött tíz üveg méz. De 
hol? Valahol. Ez pedig szörnyűség, mert a méz mind ki
folyt. De ki törte el a mézesüvegeket? És miért törte el? 
Kétszer egymás után elolvastam a levelet, de több nem de
rült ki belőle. Vagyis még nem tudhatjuk, hol történt ez a 
szörnyűség a nagy mézesJvegekkel. Aztán azt írja a névtelen 
levélíró, hogy menjünk ki a Málna utcából, s ott találunk 
egy jelet a lámpaoszlopon, amely megmutatja, merre kell 
nyomoznunk. Miféle jel lesz ez? És ki tette oda a lámpaosz
lopra? Vagyis nagyon nehéz nyomozónak, sőt főnyomo

zónak lenni. Elhatároztam, ha találok majd egy jelet a 
lámpaoszlopon, alaposan megvizsgálom a nagyítómmal. 
De mit vizsgálok meg rajtá? Ezt még nem tudom, de majd 
kiderül. 

Annyi bizonyosnak látszik, hogy valaki meg akarta dézs
málni a mézet, eközben nekiment a polcnak, így esett le az a 



sok üveg méz a földre, ahol eltört. Bárcsak ne törtek volna 
el ezek a nagy üvegek! De sajnos, eltörtek. Azt írja még a 
névtelen levélíró, hogy nem ő törte el a sok mézesüveget, 
s ezt elmondhatjuk. 

Újabb tűnődés. Ha kinyomozzuk, hogy nem a névte
len levélíró törte el a mézesüvegeket, kinek kell elmonda
nunk? 

Aztán arra gondoltam: miért törjem egyedül a buksimat, 
holnap majd eljönnek a barátaim, s akkor majd együtt tör
hetjük a buksinkat. De hiába, nem tudtam másra gondolni, 
mint az eltörött mézesüvegekre, de főképpen Jócsontra, 
hogy miért olyan szomorú szegény. Úgy szeretnék segíteni 
rajta. Igen, sírt, mielőtt elrohant. Bár ne sírt volna . De amint 
tudjátok, hangosan felsírt. 

Aztán meg az jutott eszembe, hogy Jocsont még nem 
tudja, mi van ebben a levélben, amelyet ma hozott a postás 
bácsi. Talán ha elolvassa ezt a levelet, rögtön vidámabb lesz. 
Tehát mégiscsak el kell mennem hozzájuk. Becsöngetnék, 
erre kijönne J ócsont, és ezt mondaná: 

- Szervusz, Brumi. 
Mire én majd azt mondom neki: 
- Szervusz, Jócsont. Most pedig olvasd el ezt a levelet, 

mert nagyon érdekes. ~fit gondolsz, hol történt ez a ször
nyűség a mézesüvegekkel? És ki követte el a szörnyűséget? 
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Holnaptól kezdve ismét nyomozunk, egészen addig, amíg 
mindent ki nem derítünk. Mit gondolsz erről, J ócsont, 
kedves barátom? 

Mire ő bizonyosan megölelne, és ezt válaszolná: 
- Köszönöm szépen, hogy felkerestél. Tudd meg, már 

nem is vagyok szomorú, sőt nagyon vidám vagyok. Ezért 
részt veszek a holnapi igazi nyomozásban, s mindent kiderí
tünk majd. 

fgy gondoltam el a találkozást J ócsonttal, és elhatároztam, 
hogy nyomban elmegyek hozzájuk a Pirosbogyó utcába. 
Hát, amint kiléptem a Málna utcából, az egyik lámpaoszlo
pon mit láttam? A jelet. Igen bizony. Egy cédulát ragasztott 
valaki a lámpaoszlopra, s a cédulán egy összetett nyíl volt. 

Ilyen: 

• • 
és alatta ez állt: 

,, Tudjátok meg, ez a jel. A jelzett irányba menjetek to
vább. Ott is találtok egy jelet." 

Ezzel ennek a fejezetnek gyorsan vége. Mert az összetett 
nyílból nem találhattam ki, merre kell menni az újabb jelért. 
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Mert a nyíl kétfelé mutat, vagyis sürgősen össze kell hívni a 
barátaimat. De nem ma, mert már késő van. Beláthatjátok, 
hogy ezért vége van a fejezetnek. 

Jó vacsora veletek, és szép álmok, ha lefeküsztök. De 
előbb még mossátok meg a fogatokat. Még csak annyit, hogy 
nem mentem el Jócsontékhoz. Holnap úgyis találkozunk. 
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TIZENÖTÖDIK FEJEZET 

AMELYBEN TANAKODUNK : KI VEZET MINKET NYOMRA? 

JUTALOM A NYOMRA VEZETŐNEK. 

A LEVÉL. A FONTOS HIRDETÉS 



Vagyis másnap délután eljött hozzánk Dagi Rendes Muki
val. Arra gondoltam, várunk még, hátha jön Jócsont is. De 
nem jött. Egész délután hiába vártuk. Daginak és Mukinak 
elmondtam, milyen jelet láttam a lámpaoszlopon. 

- Érdekes - mondta Dagi. - Most már nem kell játékból 
nyomoznunk. Hiszen a jel nagyon komoly. És tíz nagy üveg 
méz még tízszer komolyabb. Okvetlen meg kell tudnunk, 
ki törte el az üvegeket. Tehát folytassuk az igazi nyomozást! 

- Csakhogy - kérdeztem - mi lesz közben Jócsonttal? 
Mint láthatjátok, nincs itt közöttünk. Vagyis mégis el kellene 
mennünk a papájához, úgy, ahogy tegnap megbeszéltük. 
Addig pedig halasszuk el a nyomozást. 

- Nem kell elmennünk J ócsont papájához - mondta 
Dagi-, mert már valamennyien tudunk írni. Írjunk Jócsont 
papájának egy levelet, ragasszunk bélyeget a borítékra, és 
küldjük el postán a levelünket. Miközben a levél elmegy, mi 
folytathatjuk a nyomozást, különösen most, hogy egy jelre 
bukkantunk. 



Rendes Muki megkért, rajzoljam le még egyszer a jelet, 
amelyet a lámpaoszlopon találtam. :Mivel én bukkantam rá. 
Lerajzoltam: 

• • 
és alatta ez volt, mint tudjátok: 

,,Erre menjetek tovább, ott is lesz egy jel." 
- Bizonyára találunk majd újabb jeleket is - mondta 

Rendes Muki-, úgyhogy könnyű lesz a nyomozás. :Mert ket
ten balra megyünk, ahogy az összetett nyíl bal fele mutatja, 
ketten pedig jobbra, ahogy az összetett nyíl jobb fele mutat
ja. Vagyis Brumi és Jócsont balra, Dagi és én jobbra indu
lunk. 

Ráütöttem a buksimra. 
- Most meg az jutott eszembe - mondtam -, hogy ha 

balra akarunk indulni J ócsonttal, ahogy az összetett nyíl bal 
fele mutatja, akkor kell hogy velünk legyen Jócsont is. De 
amint láthatjátok, egyáltalán nincs itt, és már egy fél óra is 
eltelt, mégsem jön. Vagy várjunk még rá, vagy menjünk el a 
papájához, vagy írjunk egy levelet a papájának, hogy Jócsont 
milyen szomorú, és mi ezért nagyon sajnáljuk. 

Dagi félbeszakította: 
- Mindent sorjában - mondta. Aztán hozzátette: - Elő-



ször írjuk meg a levelet. Ha írás közben megérkezik J ócsont, 
akkor kimondjuk: a levél nem érvényes! Tehát nem küldjük 
el. De ha Jócsont eljön, és ismét szomorú, akkor a levél érvé
nyes, vagyis elküldjük. Másodszor pedig meg kell írnunk 
egy hirdetést, amelyben jutalmat ígérünk annak, aki nyomra 
vezet bennünket ebben a rettenetes mézügyben. 

- De ki vezet bennünket nyomra - kérdezte Rendes Mu
ki -, és milyen jutalmat ígérjünk? 

- Rögtön megbeszéljük - válaszolta Dagi -. de szerintem 
elég, ha tíz kockacukrot ígérünk a nyomravezetőnek. 

Nagyon szerettem volna, ha először megírjuk a levelet 
Jócsont papájának, ezért halkan ezt mondtam: 

- Jócsont tisztelt papájának, cím: Mackófőváros, Piros
bogyó utca 6., földszint jobbra. 

- Nagyon jó - jelentette ki Dagi -, hát először írjuk meg 
a levelet. De törjük rajta a buksinkat, hogy jó levél legyen. 

- Ti mondjátok meg, hogy mit kell írni, de nagyon oko
san - szólt Rendes Muki-, én meg szépen leírom. 

Azonnal elővettem egy papirost, Rendes Muki pedig a 
golyóstollát. 

- Hát akkor - mondta Dagi - kezdjük. Vagyis én vala
hogyan elkezdem, Brumi pedig rögtön folytatja ... 

Ebben megegyeztünk. Így aztán a levél elég nehezen, de 
elkészült. Ezt írtuk: 
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„Kedves Bácsi! Jócsont, vagyis a bácsi fia nekünk jó 
barátunk. De igazán. Vagyis Daginak, Rendes Mukinak, 
Bruminak. De tegnap éppen valamit játszottunk, hogy mit, 
az nem fontos, de játszottunk. Bár ne játszottunk volna. 
A.kkor Jócsont, vagyis a bácsi fia folyton szomorú lett és 
kedvetlen, mert valami, amit nem tudunk, bántja. Lehet, 
hogy a foga fáj, mert lyukas, és be kell tömni, de a végén 
J ócsont sírt, és nem akart velünk játszani. Ezért tessék Jó
csontot, vagyis a kedves fiát megvizsgálni vagy kikérdezni, 
mert mi igazán nem tudhatjuk, miért lett folyton szomorú 
és miért sírt. Csak gondoljuk, vagyis Dagi gondolja, hogy a 
foga fájt, de ez nem bizonyos, mert lehet, hogy egyáltalán 
nem fáj a foga. Akkor pedig más baja van, de mi? Tessék 
megkérdezni tőle. Mi is meg akartuk kérdezni, de nem lehe
tett, mert amikor éppen ezt akartuk kérdezni tőle, már el
ment. Előzőleg csak arra felelt: hogy hívják, hol lakik és 
hol született. Mert ezt is be kell venni a jegyzőkönyvbe. Ha 
esetleg azért sírt, mert nincs nagyítóüvege, akkor tessék 
megmondani neki, hogy Brumi mindig kölcsönadja az ő 
nagyítóját, és azt nézhet meg a nagyítóval, amit akar. És ha 
Daginak is lesz nagyítója, ő is kölcsönadja. Sőt Rendes 
Muki is. De nem biztos, hogy a nagyító miatt sírt, mert ez 
csak olyan nyafizás lett volna, és mi nem nyafizunk, még 
Rendes Muki sem nyafizik soha. Tehát tessék megtudni, mi 
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a baja J ócsontnak, és mi szívesen segítünk, ha tudunk segí
teni, mert J ócsont a barátunk. Ezzel vége a levélnek, tessék 
elolvasni." 

A levél alá meg ezt írtuk: 

,, Tisztelettel Brumi, Dagi, Rendes Muki mint aláírók, 
vagyis mi küldjük ezt a levelet. De most már nem írunk 
többet, mert még tanácskoznunk kell a hirdetésről, amelyben 
jutalmat ígérünk a nyomra vezetőnek. A jutalom valószínű

leg tíz kockacukor, merthogy ennyink van, de lehet, hogy 
több lesz. Még egyszer tisztelettel a fenti aláírók." 

- Hát ez kész - mondta Dagi -, most pedig gyorsan lás
sunk hozzá a nagyon fontos hirdetéshez! Ezt legjobb lenne 
piros ceruzával írni. 

Elővettem a színes ceruzáimat. A pirossal, hosszú tanács
kozás után, ezt írtuk: 

,,Nagyon fontos hirdetés! 

Olvassák el, kérjük, de a becsületes nyomravezető első
sorban olvassa el! Mert mi most tíz üveg méz ügyében nyo
mozunk. Sajnos, a méz kifolyt. De azért a becsületes nyorn-
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ravezető csak igazítson bennünket útba, mert sok-sok nagy 
üveg mézről van szó, ha a méz kifolyt is. Tehát felajánlunk 
a becsületes nyomravezetőnek jutalmul tíz darab kocka
cukrot. A tíz kockacukrot megeheti a becsületes nyomra
vezető, de csak ebéd után, mert ha ebéd előtt eszik cukrot, 
akkor nem lesz étvágya az ebédhez. Mi pedig nem akarjuk, 
hogy étvágytalan legyen. Még annyit, hogy Dagi is nagyon 
szereti a cukrot, de csak étkezés után eszik, ha van neki cu
korja. Mert ezt így kell. Nemcsak Dagi csinál így, a becsüle
tes nyomravezetőnek is így kell csinálnia. Mert ha ebéd vagy 
vacsora előtt akarná megenni a jutalmat, akkor nem adjuk ki 
a becsületes nyomravezetőnek a cukrot, hanem mi magunk 
esszük meg, persze ebéd után. Tehát a nyomravezető jelent
kezzék Bruminál, lakik Málna utca 4., a főnyomozónál. A tíz 
kockacukor, vagyis a jutalom pedig Rendes Mukinál van, 
egy celofán zacskóban." 

- Ezt most háromszor le kell írni, három papirosra - mond
ta Dagi -, és ki kell tenni három lámpaoszlopra. Egyet a jel 
alá. Amikor pedig a nyomravezető arra megy, elolvassa a 
cédulánkat, és nagyon megörül majd a jutalomnak. Ezért 
mindenféle útbaigazítást ad nekünk, úgyhogy azután könnyű 
lesz nyomozni. 

- Nagyon jó - mondta Rendes Muki. - De mit csinálunk, 
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ha nem jár arra a nyomravezető, ahová mi a nagyon fontos 
hirdetésünket kitesszük? 

Dagi eltűnődött: 
- Mit csinálunk akkor? Akkor várunk még egy kicsit. 
- Nagyon jó - mondta Rendes Muki-, de mit csinálunk, 

ha azután, hogy mi vártunk egy kicsit, mégsem ját arra? 
Most én szóltam: 
- Akkor még várunk, mert egyszer mégiscsak arrafelé 

jár a becsületes nyomravezető. 
- Nagyon sokáig nem várunk - mondta Dagi -, hanem 

elosztjuk hármunk között a kockacukrokat, és vacsora után 
megesszük. 

- Miért hármunk között? - kérdeztem én. - Hiszen Jó
csont is a barátunk. 

- Ez igaz - mondta Dagi --, hát akkor majd négyünk 
között osztjuk szét. Persze csak akkor, ha J ócsont eljön ... 

Alig mondta ki ezt Dagi, amikor csengettek. 
Kimeg yek - hát Jócsont áll az ajtóban. 
- Csak azért jöttem - mondta Jócsont nagyon csende

sen -, hog y megmondjam, én nem jövök el. A nyomozást 
pedig folytassátok nélkülem. 

- De haa becsületes nyomravezető nem jelentkezik-mond
tam Jócsontnak -, akkor szétosztjuk a jutalmat, és ebből te is 
kapsz. Vagyis a tíz kockacukorból. 



- Miféle becsületes nyomravezető? - kérdezte még min
dig az ajtóban Jócsont. Aztán ezt kérdezte: - És miféle 
kockacukorról beszélsz? 

- Gyere be, J ócsont - mondtam erre -, majd mindent 
elmondunk neked. A levelet pedig nem küldjük el, mert már 
nem fáj a fogad. 

- Miféle fogam - kérdezte J ócsont -, és miféle levél, amit 
nem küldtök el? 

- Gyere be, J ócsont - kezdtem ismét kérlelni -, bent 
mindent megmagyarázunk. 

- Nem megyek be - mondta Jócsont, aztán hozzátette: 
- Mert elmegyek. 

- Rosszkedvű vagy még? - kérdeztem. 
- Hagyj engem békén! - kiáltott Jócsont, és leszaladt a 

lépcsőn. 
Ezzel ennek a fejezetnek vége, mert visszamegyek a bará

taimhoz. Elmondom nekik, hogy itt volt J ócsont, de már 
nincs itt, mert elment. És most tanácskozzunk, mitévők le
gyünk. Még csak annyit, hogy Dagi azt mondta: a fontos 
hirdetést ki kell ragasztani, de egyáltalán nem kell sokáig vár
ni a nyomravezetőre. Hanem szét kell osztani a cukrot. Ezzel 
teljesen vége a fejezetnek. Sok színes ceruza veletek! 
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TIZENHATODIK FEJEZET 

AMELYBEN SORSOLUNK. KI LESZ A KIKÜLDÖTT? 

HOL VANNAK A FONTOS HIRDETÉSEK? EGY KIST ANYÉR CSIRIZ 



Lehet: Dagi észrevette rajtam, vagy talán Rendes Mukin is> 
nem tetszik nekünk, hogy mindjárt szét akarja osztani a 
kockacukrokat. Megölelt bennünket, és azt mondta: 

- Tudjátok, mit? 
Nem tudtuk. 
- Hát azt - mondta komolyan Dagi-, hogy ez a nyomozás 

nagyon érdekes, meg a fontos hirdetés is érdekes. De úgy 
látom, ti is szívesebben vennétek, ha most félretennénk a 
nyomozást meg a fontos hirdetést is, amely a nyomraveze
tőnek szól. Mert veletek együtt én is azt gondolom: a leges
legfontosabb, hogy végre megtudjuk, de igazán, mi történt 
Jócsonttal. Mert csak ennyit tudunk: 1. Nem akart velünk 
tovább játszani. 2. Sírt. 3. Nem akar eljönni ide, a Brumihoz. 
Ezért én azt gondolom, mégse küldjük el a levelet Jócsont 
papájának, hanem elsősorban azt nyomozzuk ki, mi bántja 
olyan nagyon J ócsontot. 

Szegény Jócsont! Mind a hárman sajnáltuk. 
- Tudjátok, mit? - kérdeztem később. 
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Barátaim nem tudták. Ezért elmondtam: 
- Én azt hiszem, hogy Jócsont mégis azért olyan szomo

rú, mert nem ő lett a főnyomozó. Tehát hirdessük ki, hogy 
mégis ő az. Meglátjátok, rögtön jókedvű lesz. 

- Én nem hiszem - mondta Dagi -, hiszen egyszer, ami
kor erről beszéltünk, kereken kijelentette: ő nem lehet fő
nyomozó, és majd azt is elmondja, hogy miért nem. 

- Hát akkor - szólt közbe Rendes Muki - azt kellene tőle 
okosan megkérdezni, miért nem lehet belőle főnyomozó. 

- Vagyis - mondotta Dagi - mindenképpen beszélni kell 
vele, ez a kötelességünk. Mert tudjátok meg, ha egy barátunk 
szomorú, vagy valami baja van, akkor segíteni kell rajta. És 
kész. 

- Tudjátok, mit? - kérdezte Rendes Muki. 
Nem tudtuk. 
Ezért Rendes Muki ezt mondta: 
-Mind a hárman elmegyünk Jócsonttal a fogorvos bácsi

hoz, és kész. 
- Milyen fogorvos bácsihoz? - kérdezte Dagi. Aztán vala

mi eszébe jutott. Ez: - Mégsem hiszem, hogy szegény Jó
csontnak a foga fáj. Mert akkor már régen elment volna a 
doktor bácsihoz. De nem ment el. Mert én például, ha ész
reveszem, hogy egy fogam fájni kezd, azonnal elmegyek a 
papámmal a doktor bácsihoz. 
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- Én is - mondta Rendes Muki. 
- Én is -- mondtam én. 
Dagi megcsóválta a buksiját. 
- De különben is - mondta - miféle igazi nyomozók va

gyunk, ha azt se tudjuk kideríteni, mi a baja egy barátunk
nak? 

- Úgy látszik, nagyon rossz kis nyomozók vagyunk -
mondta erre Rendes Muki. Aztán hozzátette: - Tudjátok, 
mit? 

Nem tudtuk. 
Ezért Rendes Muki így folytatta: 
- Mit gondoltok, ne válasszunk egy kiküldöttet, aki el

megy Jócsonthoz, és beszél vele? Mondjuk, én lennék a ki
küldött, s én beszélek vele. 

Dagi egyikünkről a másikunkra nézett, aztán ezt mondta: 
- Még egyszer kérdezem tőletek: tehát ne küldjük el a 

levelet Jócsont papájának? 
- Azt hiszem - mondtam én -, valóban nem kellene el

küldeni a levelet, amelyet tehát hiába írtunk meg. Hanem a 
kiküldött vigye el magával J ócsonthoz, és mutassa meg neki. 
Ebből Jócsont ismét láthatja majd, hogy mennyire törődünk 
vele, mert a barátunk. Tehát mégsem írtuk meg hiába a le
velet. 

Dagi feltette a mancsát. 
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- Kihirdetem - mondta -, hogy nem küldjük el Jócsont 
papájának a levelet, amelyet mégsem írtunk meg hiába. 
Hanem hármunk nevét felírom három papirosra, a papiroso
kat összehajtjuk, összekeverjük, aztán egyet kihúzunk, és 
akinek a neve a kihúzott papíron lesz, az a kiküldött, és 
elmegy J ócsonthoz. 

Tehát felírtuk mind a hármunk nevét három papirosra, a 
papírokat összehajtottuk, összekevertük, és egycr kihúztunk. 
Kibontjuk a cédulát, hát az én nevem volt rajta. Vagyis ez: 
Brumi. 

Én vagyok a kiküldött. 
- De ugye - kérdeztem -, ha akarom, elvihetem magam

mal Lalit, a mókusomat? 
- Persze - válaszolta Dagi -, még a papagáiodat is. De 

minek? 
Rendes Muki jelentkezett. 
- Vagy pedig mondjuk ki - szólt -, hogy én ,·agyok 

8rumi mókusa, persze csak játékból, Dagi pedig a papagája, 
úgyhogy mind a hárman felkereshetjük J ócsontot. 

- Ezt ne mondjuk ki - kiáltott fel Dagi -, mert én még 
játékból sem szeretnék papagáj lenni! Hanem mivel őt sor
soltuk ki, Brumi egyedül keresse fel J ócsontot. :Mi ketten 
pedig, vagyis Rendes Muki és én, folytassuk a nyomozást, 
mert már belekezdtünk. 



- Mikor kezdtünk bele? - kérdezte Rendes Muki. 
- Hát akkor, amikor elintéztük a nagyon fontos hirdetést 

- válaszolta Dagi, aztán hozzátette: - Csak még ki kell ra-
gasztani a hirdetést néhány lámpaoszlopra, hogy a nyomra
vezető elolvashassa, ha arra jár. 

- És mivel ragasztjuk ki? - kérdezte Rendes Muki. 
- Emlékezzetek vissza - felelte Dagi -, hogy még a ta-

vasszal csináltunk egy papírsárkányt. Akkor a Brumi mamája 
adott nekünk egy kistányért, abba lisztet tett, mi pedig elke
vertük a lisztet vízzel, s már kész is volt a ragasztó. Ezzel 
ragasztottuk össze színes papírokból a sárkányt. Az a kistányér 
bizonyosan megvan még. Brumi kérjen egy kis lisztet bele, 
és kész. A fontos hirdetés papírjának a hátát majd bekenjük 
a lisztcsirizzel, és felragasztjuk hirdetéseinket lámpaoszlo
pokra. 

-Mikor menjek el mint kiküldött Jócsonthoz? - kérdez
tem most. 

- Azt hiszem - válaszolta Dagi -, legjobb lesz, ha holnap 
mégy el. Mert nem bizonyos, hogy J ócsont most innen haza
indult. Vagyis lehet, hogy az uszodába ment. Mert amikor én 
egyszer rosszkedvű voltam - ugyanis akkor elvesztettem 
egy tábla csokoládét -, rögtön elmentem az uszodába, és 
ott megint jókedvű lettem. 

Aztán hozzátette: 
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- Igaz, csak kis tábla csokoládé volt, és nem is vesztettem 
el végleg, mert amikor az uszoda vetkőzőjében vetkőzni 

kezdtem, megtaláltam a másik zsebemben. Vagyis lehet, Jó
csont uszodába ment a nagyon rossz kedvével. És azt hiszem, 
igazán mégiscsak az lesz jó, ha mi ketten tovább nyomozunk. 
Vagyis jobb, ha Brumi egyedül beszél Jócsont harátunkkal, 
sokkal jobb, mint ha mind a hárman beszélnénk vele. Mert 
akkor nem tudná, kinek feleljen előbb: nekem-e, Rendes 
Mukinak vagy Bruminak. fgy pedig jól tudhatja, mert egyedül 
csak Brumi van nála. Most még az lenne jó, ha Brumi be
hozná a kistányért vízzel meg liszttel, aztán jól összekeverjük, 
hogy csiriz legyen belőle. És akkor majd kiragasztjuk, mint 
tudjátok, a nagyon fontos hirdetéseket, amelyekben a nyom
ravezetőnek hét cukrot ígérünk. 

- Hét? - csodálkozott Rendes Muki. - Hiszen nálam tíz 
cukor van egy celofán zacskóban! 

- Nem tudsz számolni - nevetett Dagi. - Hiszen ha a tíz
ből most egyet kap Brumi, egyet te és egyet én, akkor a 
tízből csak hét marad. 

- Tudjátok, mit? - mondta Rendes Muki. 
Nem tudtuk. 
- Hát azt - folytatta Rendes Muki -, hogy egyet sem 

eszünk meg a becsületes nyomravezető cukrából, vagyis ma
rad a tíz, úgy, ahogyan a hirdetésben írjuk. 
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- Hát rendben van - egyezett bele Dagi. 
~Iancsoltunk. Én meg elindultam a kistányérért meg a 

lisztért. Bár ne indultam volna el. De elindultam. 
- Egy kiskanállal keverem össze - mondta Dagi, és jó, 

nyúlós csirizt kevert. 
- Gyorsan, gyorsan! - mondta ezután. - Vegyétek elő a 

hirdetéseket, mert megszárad a csiriz! 
- Gyorsan, gyorsan! - mondta Rendes Muki is, és keres

tük a hirdetéseket, de hiába, nem találtuk sehol őket. Köz
ben Dagi a csirizes tányért letette egy székre. Bár ne tette 
volna le. De letette. Mi pedig tovább kerestük a hirdetéseket. 
Itt sincs, ott sincs, elnyelte a föld, vagy mi? 

- Látjátok - mondta Rendes Muki -, ezért kell mindent 
rendesen eltenni, hogy ne kelljen később keresgélni. Mert ha, 
mondjuk, tudjuk, hogy a helyére tettük a fiókba, akkor csak 
kinyitjuk a fiókot, és ezzel kész. 

- Ha nincs meg - mondta most Dagi kedvetlenül -, hát 
nincs meg! Én akkor most hazamegyek. Legjobb lesz - for
dult Rendes Mukihoz -, ha te is velem jössz ... 

Rendes Muki furcsa arcot vágott. 
- Nem mehetek veled - mondta, de majdnem nyafizott> 

olyan hangon. 
- Miért nem jöhetsz? - kérdezte tőle Dagi. 
Rendes Muki ránk nézett. 
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- Azért ... - mondta aztán nagyon csendesen - mert ... 
-Mert? - ismételte Dagi türelmetlenül. 
- Azért - felelte Rendes Muki még csendesebben -, mert 

én most ragadok. Vagyis beleültem a csirizbe. Bár ne ültem 
volna bele. De beleültem. 

Ezzel ennek a fejezetnek gyorsan vége, mert ki kell szaba
dítani Rendes Mukit a csirizből. Közben megtaláltuk a hir
detéseket is, de persze hiába. Mert az egész csiriz a Rendes 
Muki nadrágján volt. Hátul, ahogy beleült. 

Papírsárkány veletek és hosszú zsineg, amivel fölenge
ditek l 



TIZENHETEDIK FEJEZET 

AMELYBEN A NYíL ISMÉT IRANYT MUTAT. 

MINTHA LABNYOMOKRA BUKKANTUNK VOLNA. 

AZ ATJARóHAZ A VARAZSTÜNDÉR UTCABAN 



Kiszabadítottuk Rendes Mukit a csirizből. Azután arra gon
doltunk, legjobb, ha Dagi és Rendes Muki most nyomoz, én 
pedig beszélek J ócsonttal. Vagyis mind a hárman elindultunk. 
Másnap Dagi és Rendes Muki elmondták, hog yan nyomoz
tak, és mit derítettek ki. Én pedig elmondtam , hogy nem 
találkoztam Jócsonttal, mert nem volt otthon. De erről majd 
később beszélek. 

Vagyis Dagi Rendes Mukival együtt kilépett a kapun, és 
elmentek ahhoz a jelhez, amely kétfelé mutat, tehát jobbra is 
mutat, és balra is.Dagi aMálna utcán ment fölfelé, Rendes Muki 
pedig a Málna utcán lefelé. Legnagyobb csodálkozásukra az 
utca végén ismét találtak egy-egy jelt, de csak egy nyíl mu
tatta az irányt: Daginak lefelé, Rendes Mukínak pedig 
felfelé. 

Ahogyan a nyíl mutatta, elindultak ismét, és hamarosan 
össze is találkoztak a Málna utca közepén. Ekkor Dagi ezt 
mondta: 

- Tudod, mit? 
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Rendes Muki nem tudta. 
- Hát azt - válaszolta Dagi - , hogy ne törődjünk most a 

jelekkel. Hanem úgy induljunk el, mintha gyanús lábnyo
mokra bukkantunk volna. Ezeket a lábnyomokat kövessük. 
- Aztán még hozzátette: - Nagy kár, hogy nem kértük el 
Brumitól a nagyitóüvegjét, ugye, Rendes Muki, nagy kár? 

- Bizony, bizony, nagy kár - felelte Rendes Muki -, bár 
elkértük volna. De nem kértük el. Így aztán nem csinálha
tunk úgy, mintha gyanús lábnyomokat vizsgálnánk a nagyí
tóval, hanem csak egyszerűen nyomoznunk kell. 

- Helyes - mondta Dagi. - Akkor tehát te indulj el ebbe 
az irányba. - És Dagi előremutatott a jobb mancsával. - Én 
pedig a legnagyobb titokban az ellenkező irányba megyek. 
De óvatosan menj! Nagyon vigyázz arra, hogy ne kövesse
nek. 

- Ki követne engem? - kérdezte Rendes Muki. 
- Az most nem fontos - válaszolta Dagi -, csak az, hogy 

indulj el. Esetleg követ valaki, esetleg nem, erről többet nem 
tudok mondani. Hanem csak indulj el, de mielőtt elválnánk 
egymástól, nézz jól körül. 

-Majd jól körülnézek - szólt Rendes Muki -, mert hátha 
követ engem valaki, bár még arról nem beszéltünk, hogy ki 
követhet engem, vagyis hogy ki jön utánam. 

- Indulj hát! - mondta ekkor Dagi. 



Elindultak. Atvágtak a Málna utcán, Rendes Nluki a Va
rázstündér utcán ment tovább, Dagi pedig a Szépmese utcán. 
Egyszerre csak Rendes Muki úgy érezte, hogy valaki követi. 
Megfordult - hát egy kis bocs volt mögötte. Megszólította: 

- Pszt! Észrevettem, hogy követsz engem, ahogy azt 
Dagi előre megmondta. • 

- Én? - csodálkozott az idegen bocs. 
- Te - mondta neki Rendes Muki, mert nagyon gyanús-

nak találta. 
- Te követsz engem, és ha nálam lenne a Brumi nagyítója, 

akkor megvizsgálnám a lábnyomodat. De sajnos, nincs 
nálam. Ezért légy szíves, és mondd meg, miért követsz en
gem, amikor nyomozok, és azt is mondd meg, mit csináltál 
a tíz üveg mézzel, mert ez a legfontosabb! 

A kisbocs úgy tett, mintha nagyon csodálkozna. 
- Miféle nyomozásról beszélsz? - kérdezte. Aztán hozzá

tette: - És miféle mézről van szó? Mert a mézet én is nagyon 
szeretem! 

Akkor Rendes Muki megfogta az idegen bocs karját. 
- Légy szíves, és mondd meg: nem láttál errefelé egy jelet? 
- Miféle jelet? - kérdezte a kisbocs. Vagyis ismét nagyon 

gyanús volt. Ezért Rendes Muki elhatározta, hogy még job
ban kikérdezi. 

- Mondd meg: hová mégy? - kérdezte tőle. 



- A csemegésboltba - mondta a kicsbocs. - Vásárolni. 
Vagyis a mamám elküldött vajért és mézért ... 

- Mézért! - csapott le ekkor a gyanús kisbocsra Rendes 
Muki. - Mézért! Ugye, nagyon szereted a mézet? 

Az idegen bocs felnevetett : 
- Persze l Mondtam már. Nagyon szeretem a mézet! Miért, 

te talán nem szereted? Ha nem szereted, én bármikor meg
eszem a te részedet is, csak szólj - és a kisbocs még jobban 
nevetett. De akkor már ott voltak a csemegésbolt bejárata 
előtt. A kisbocs nyújtotta a mancsát. 

- Szervusz! - mondta. Aztán hozzátette: - Méz veled! 
- Szervusz 1 - mondta Rendes Muki is kedvetlenül. Aztán 

tovább nyomozott. A Varázstündér utcában jobbra fordult. 
Ott van ugyanis egy nagy átjáróház. Valami azt súgta Rendes 
Mukinak, menjen az átjáróházba, vagyis nyomozzon ott, 
mert az átjáróházban valami nagy meglepetés éri majd. 
Ezért megmarkolta nadrágzsebében a bádogpisztolyát, és 
azon gondolkozott, hogy fölvegye-e az álszakállát. De nem 
vette fel. Befordult az átjáróház kapuján, és lassű léptekkel 
ment előre. 

Ugyanakkor - mint ezt elmesélték - Dagi, aki a Szépmese 
utcán ment, szintén elérkezett az átjáróházhoz. Azt gondolta, 
bemegy a házba, és ott nyomoz tovább. Az átjáróház kapu
jában azonban megpillantott tgy kisbocsot, akinek színes 

168 





léggömbje volt. Kis ideig figyelte, aztán befordult az átjáró
ház kapuján. Lassan ment, hogy mindent jól megfigyeljen, 
időnként visszafordult, követi-e valaki. De nem követte 
senki. Vagyis nagyon jól ment a nyomozás, Dagi úgy érezte: 
most majd minden kiderül. 

Körülbelül az átjáróház felében járt, amikor ismét meg
fordult. Azt a kaput figyelte, amelyiken bejött. Úgy gondol
ta, egy darabig ezt a kaput figyeli, aztán megfordul, és a má
sik, a szemközti kaput figyeli. Ekkor lépések zaját hallotta a 
háta mögött. Nem fordult meg. Bár megfordult volna. De 
nem fordult meg. 

A lépések zaja azonban mind erősebb lett. Kétségtelen: 
valaki közeledik feléje a háta mögött. Egyszerre csak kiál
tást hallott: 

- Hopp! Megvagy! Vagyis add meg magad ! 
Gyorsan megfordult - hát Rendes Muki állt előtte. 
Vagyis egymást nyomozták ki. 
- Na és te? - kérdezték tőlem. - Beszéltél Jócsonttal? 
- Nem beszéltem - feleltem, de ezzel már a fejezet végére 

is értünk, mert Pulykapipivel beszéltem, mégpedig nagyon 
érdekes dolgokról. Majd megtudjátok. 

Most méz veletek, vagyis vége a fejezetnek. 
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TIZENNYOLCADIK FEJEZET 

AMELYBEN ELMONDOM, MIT BESZÉLTEM _ PUL YKAPIPIVEL. 

KI ISMER ENGEM, SZEMÉLYESEN? 

MILYEN LEGYEN A BEKRÉTAZOTT VARAZSPA PlR? 



Mint említettem, nem tudtam beszélni Jócsonttal, mert 
hiába csöngettem be náluk. Nem volt otthon. Ezért haza
indultam, de közben eszembe jutott, miért ne beszélgessek 
Jócsontról, a tíz üveg mézről meg a nyomozásunkról Puly
kapipivel, az unokabátyámmal? Mivel ez eszembe jutott, el 
is mentem hozzájuk. Pulykapipi ezt mondta: 

- Szervusz! Hogy vagy? 
- Köszönöm, jól vagyok - feleltem. Aztán én kérdeztem: 

- És te hogy vagy? 
Pulykapipi azt felelte, hogy ő is jól van. Aztán elkezdődött 

a beszélgetés. Elmondtam Pulykapipinek mindazt, ami eddig 
történt. Azt is, hogy kaptunk egy második levelet a névtelen 
feladótól, úgy, ahogy ő azt előre megmondta. Beszéltem neki 
a jelekről meg arról, hogy mi pedig jutalmat ígérünk egy fon
tos hirdetésben a nyomravezetőnek. 

- Ez mind nagyon érdekes - mondta Pulykapipi -, de ne
kem valami eszembe jutott. ~álad van az első levél, amelyet 
a névtelen feladó küldött? 
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- Nálam van - mondtam. 
Pulykapipi elvette tőlem a leYelet. Sokáig olvasta, aztán 

így szólt: 
- Érdekes, nagyon érdekes! - Aztán hozzátette: - Már a 

múltkor is gondoltam rá, de csak most jutott igazán eszem
be: ebben a levélben van valami fontos és különös! Az, bogy 
azt írja neked a névtelen levélíró: ,,Én téged jól ismerlek." 
Itt van, olvasd el ismét. Tehát ez a főnyom, itt kellett volna 
kezdeni a nyomozást. Aki a levelet írta, ismer téged. 

Megnéztem én is a levelet. 
- Érdekes - mondtam. 
- Tehát - folytatta Pulykapipi - vegyük csak sorra; ki is-

mer téged, Brumikám, ki ismer téged, személyesen? 
- Hát, te ismersz - mondtam én. 
Pulykapipi számolni kezdett: 
- Én is ismerlek. Személyesen. Aztán Dagi is ismer, Ren

des Muki is, Jócsont is. Ez összesen négy. 
- Érdekes - mondtam erre. - Négy. 
- Sőt. Nagyon érdekes - folytatta Pulykapipi. Aztán hoz-

zátette: - Akkor ezt a levelet vagy én írtam, személyesen, 
vagy Dagi vagy Rendes Muki vagy Jócsont. Azt kellene meg
tudni, hogy melyikünk írta, a többit aztán már könnyű kinyo
mozni. Mert tegyük fel, hogy Dagi írta az első levelet, akkor 
ő írta a másodikat is, és mindent tud a tíz üveg mézről. 
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- Dagi nem lehetett a névtelen levélíró - vágtam én közbe. 
- Azt nem tudhatjuk, hogy ki volt - mondta Pulykapipi -, 

csak egy bizonyos: négyünk közül egyvalaki volt a levélíró. 
Ekkor eszembe jutott valami. Bár ne jutott volna eszembe. 

De eszembe jutott. Ez: 
- Én is lehettem a névtelen levélíró, nemcsak közületek 

valaki. 
Pulykapipi nagyon mérges lett. 
- Ilyent ne mondj -kiáltott rám-, mert te nem irkálsz név

telenül leveleket! És nem írsz saját magadnak. Vagyis nem 
te írtad az első levelet. És a második levelet sem te írtad. 

- Mégiscsak jobb lenne - mondtam ekkor -, ha te len
nél a főnyomozó. Személyesen. Mert te bizonyosan ki tud
nád nyomozni, mi történt a nagy üveg mézekkel, és ki írta 
nekem a névtelen leveleket. És te azt is ki tudnád nyomozni, 
ki ragaszt a lámpaoszlopra jeleket, hogy erre menjünk meg 
arra menjünk. 

- Most ki a főnyomozó? - kérdezte Pulykapipi. 
- Én - feleltem. Aztán hozzátettem: - De nem érdemlem 

meg. 
- Érdekes - mondta Pulykapipi -, hogy te vagy a főnyo

mozó. Ezért, ha meg akarod tudni, hogy ki írta neked a név
telen leveleket, én megmondom, mit kell csinálni. De nagyon 
nagy titokban. Tudsz te titkot tartani? 
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- Ha kell, tudok - feleltem. 
- Akkor hallgass ide - mondta Pulykapipi. Aztán ezt kér-

dezte: - Van otthon fehér krétád? 
- Van. 
- Akkor hallgass még jobban ide - folytatta Pulykapipi. -

Egy ív papiroson sűrűn végighúzod a krétát úgy, hogy az_ 
a papiros jó erősen be~rétázódjék. Ha ezzel készen vagy, ösz
szehívod a barátaidat és engem is. Anúkor együtt vagyunk. 
elmondod, hogy van neked egy varázspapirosod. 

- Érdekes - vágtam itt közbe-, de nekem nincs is varázs
papirosom. 

- Hanem csak egy bekrétázott papírod van - mondta Puly
kapipi -, de senki nem tudja, hogy a papír be van krétázva . 
Csak annyit tud majd mindenki: ezegyvarázspapír. Akkor az
tán beviszed a papírt a másik szobába, ahol leeresztetted a re
dőnyöket, vagyis ahol félig sötét van. És akkor azt mondod, 
hogy egyenként húzzák végig a mancsukat a papiroson, és 
aki négyünk közül a levélíró volt, azt a papiros elárulja. Vagy
is amikor a titkos levélíró mancsa a papírhoz ér, a papír meg
szólal: ,,Ő volt az!" 

- Érdekes - mondtam erre -, csakhogy a papiros nem tud 
beszélni, úgyhogy hiába nevezzük ki varázspapírnak. 

- Ezt én jól tudom - mondta Pulykapipi -, de nem is így 
gondoltam .. Hanem úgy, hogy aki ártatlan, az majd nyugod-
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tan végighúzza a mancsát a papíron, mert nem fél attól, hogy 
a papír esetleg elárulja. De aki ettől fél, még ha csak egy ki
csit is fél, az nem meri végighúzni a mancsát a papíron. Ak
kor aztán, amikor már mind a négyen bent voltunk abban a 
szobában, te felszólítasz minket: ,, Tartsátok fel a mancsoto
kat ! " - Mi pedig akkor feltartjuk a mancsunkat, és annak, aki 
nem merte a papíron végighúzni a mancsát: nem lesz krétás 
a mancsa. Vagyis ezzel elárulja saját magát, hogy ő volt a 
névtelen levélíró. 

- Nagyon érdekes - mondtam. - Tehát megpróbáljuk a 
bekrétázott papirossal. Aki pedig négyőtök közül a névtelen 
levelet írta, nem meri megérinteni a varázspapírt. Tehát a 
mancsa nem lesz fehér, a többié pedig fehér lesz, ugye? 

- Mikor jönnek el hozzád a barátaid? - kérdezte Pulyka
p1p1. 

- Holnap - válaszoltam. - De J ócsontot külön fel kell ke
resnem, hogy okvetlenül jöjjön el. 

- Addig azonban senkinek se szólj a varázspapírról, amely 
nem is varázspapír, hanem csak ügyesen bekrétáztad. Mert 
ennek titokban kell maradnia! Persze én is eljövök, és azt kér
dezem majd: ,,Ejnye, Brumi, nincs nálad véletlenül egy kis 
varázspapiros ?" Erre te mondd azt, dehogyis nincs, sőt ép
pen van a másik szobában. Erre én azt mondom: ,,De jó, 
hogy éppen van egy kis varázspapirosod, most tehát men-
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jünk át a másik szobába, és húzzuk végig rajta a mancsunkat.n 
Akkor te kérdezd azt: ,,Miért húzzuk végig a mancsunkat a 
varázspapiroson ?" Mire én azt felelem: ,,Azért, mert ha a 
névtelen levélíró érinti meg ezt a varázspapírt, akkor a va
rázspapír megszólal!" 

- Értem - mondtam én -, de ez nem lesz igaz, hanem csak 
az igaz, hogy a névtelen levélíró nem meri majd végighúzni a 
bekrétázott papiroson a mancsát, mert attól fél, hogy a papi
ros megszólal. 

- Így lesz - mondta Pulykapipi -, és azután megnézzük, 
kinek nem krétás a mancsa. 

- Te vagy az igazi főnyomozó! - mondtam erre. 
De ezzel vége is a fejezetnek, mert most megyek megkrétáz

ni egy papirost holnapra. Nagyon izgatott vagyok! Ezért a 
többit majd csak később mondom el. Mert a főtitok is kide
rül majd. 

Még csak annyit, hogy jól bekrétázom a papirost! De attól 
tartok, a barátaim nem fogják elhinni, hogy a papiros való
ban varázspapír. Majd a végén megmagyarázom nekik. 

Szervusztok, aludjatok jól, sok kréta veletek! 
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TIZENKILENCEDIK FEJEZET 

AMELYBEN TALALKOZO:M JÓCSONTTAL AZ UTCAN . 

MINDENFÉLÉRŐL BESZÉLGETÜNK. 

DE MIÉRT SÍRT A;\fÚLTKOR? 



Bekrétáztam egy ív papirost. Aztán kimentem az utcára, 
hogy elinduljak Jócsonthoz. Beszélnem kell vele, hiszen jó 
barátunk. Meg kell végre tudnom, mi bántja. Már a Pirosbo
gyó utca elején jártam, amikor mit gondoltok, ki jött velem 
szemben? Hát éppen Jócsont! Csakhogy amikor engem meg
látott, gyorsan átment az utca másik oldalára. 

- J ócsont ! - kiáltottam. - Allj meg! Beszélnem kell veled! 
- Nagyon sietek, nem érek rá! - kiáltott vissza Jócsont. 

De azért megállt és várt. 
Odaszaladtam melléje. Aztán ezt mondtam: 
- Szervusz, J ócsont. 
J ócsont rám nézett, ő meg ezt mondta: 
- Szervusz, Brumi. 
- Mancsoljunk - mondtam. Mancsoltunk. Akkor így foly-

tattam: - Hogy vagy, Jócsont? Vagyis hogy érzed magad? 
- Nagyon sokat kérdezel, Brumi - mondta Jócsont. Az

tán hozzátette: - Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Vagy
is jól érzem magam. 



Egymás mellett álltunk. Én kihúztam a nagyítóüveget a 
zsebemből. 

- Csak azt akarom mondani - kezdtem -, hogy nagyon 
szívesen kölcsönadom neked a nagyítómat. Úgyhogy tovább
ra is részt vehetsz a nyomozásban. Ha akarsz ... 

J ócsom megcsóválta a buksiját. 
- Köszönöm szépen - mondta-, de nem akarok részt ven

ni a nyomozásban. Csináljátok csak ti ... 
- Megbántottunk? - kérdeztem, és a mancsomat a vállára 

tettem. 
J ócsont elhúzódott. 
- Nem - felelte. - Csak én már nem akarok játszani. 
- Jól van, Jócsont - mondtam neki-, legyen úgy, ahogy 

akarod. Csak azt az egyet mondd meg, miért vagy rosszked
vű! És még egyet mondj meg ... 

- Nem vagyok rosszkedvű - válaszolta Jócsont -, és mi 
az, amire még kíváncsi vagy? ... 

Ismét rátettem a mancsomat J ócsont vállára. 
- Emlékezz csak vissza - kezdtem. - A múltkor, amikor a 

nyomozást játszottuk, te lettél az illető, és már úgy volt, hogy 
elfogunk téged, emlékszel? ... 

- Emlékszem - mondta J ócsont. - De most már igazái:i 
mennem kell. Vagyis szervusz, Brumi. 

- Várj, Jócsont ! - kiáltottam. - Ha erre emlékszel, akkor 



bizonyára arra is emlékszel, hogy elsírtad magad, és elszalad
tál ... Miért sírtál akkor, ki bántott meg? Most mondd meg! 

- Én sírtam? Nem emlékszem rá. De nem bántott meg 
engem senki. Cs:iik hát olyan rossz volt, hogy ti, a barátaim, 
ott vagytok álszakállasan meg a bádogrevolverrel, mint a 
nyomozók - én pedig az illető, aki meg akarta dézsmálni a 
mézesüvegeket ... 

-Milyen mézesüvegeket? - kérdeztem. - Hiszen csak ját
szottuk a nyomozást! 

- Igen - mondta Jócsont -, tudom, csak játék volt, de 
mégis, olyan rossz volt. . . Ti ott álltatok körülöttem mint 
nyomozók, én pedig mint aki elkövette a rosszaságot. Tudd 
meg: azért is mentem el, mert nem akartam, hogy ti valameny
nyien a jó nyomozók legyetek, én pedig a rossz illető ... Igen, 
igen, a barátaim mind jók, én pedig a rossz ... 

- Hiszen csak játék volt!. .. - mondtam Jócsontnak. Az
tán hozzátettem: - Ha játszunk, akkor semmiért sem kell 
sírni ... És ha nem játszunk, akk'or sem. 

- Nem érted te ezt - mondta J ócsont -, mert van itt még 
egy titok is. Bár ne lenne. De van. 

- Milyen titok? - kérdeztem. 
- Azt nem mondhatom meg - válaszolta Jócsont. Aztán 

hozzátette: - Mert még nem akarom megmondani. De a pa
pámnak már megmondtam. 



- Niit mondtál meg? - kérdeztem. 
- A titkot - válaszolta Jócsont. -A papámnak elmondtam 

mindent. Vagyis a papám már núndenről tud. 
- Mégis, mit mondtál el a papádnak? 
- Mindent. És a papám ezt mondta: meséljem el nektek is. 

Vagyis áruljam el a titkot. De én még várok. 
-Ma délután elmondod a titkot? 
-Miért mondanám el a titkot ma délután? - csodálkozott 

Jócsont. 
- Azért - válaszoltam -, mert ma délután eljössz hozzám. 

Ott lesznek a barátaink, Rendes Muki, Dagi, Pulykapipi, te, 
és én is ott leszek. Személyesen. És tudod, mit? 

Jócsont nem tudta. 
- Hát azt - mondtam-, hogy ma délután lesz a nagy nyo

mozási főpróba! Mert valamennyien áthúzzuk a mancsunkat 
egy ív papiroson, és ez a varázspapír elárulja majd, hogy ki 
volt az illető. 

- Miféle varázspapír? - kérdezte J ócsont. 
- Miféle? Hát amit a Pulyka pipi kitalált. Végighúzzuk raj-

ta a mancsunkat, és a varázspapír megmondja, hogy ki írta 
nekem a két névtelen levelet, és azt is, hogy mit csinált a tíz 
nagy üveg mézzel az illető ... Mindent elmond a varázspapír l 

- És honnan tudja a varázspapír, hogy ki írta neked azt a 
két névtelen levelet? - kérdezte J ócsont. 
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- Tudja I Hidd el, J ócsont, a varázspapír tudja I Azt nem 
mondhatom el, hogy honnan tudja, de egészen bizonyos, 
hogy tudja. Azért varázspapír ... 

- Ez butaság - mondta Jócsont -, varázspapír nem létezik. 
Ezt csak azért mondtad, hogy biztosan eljöjjek hozzátok, 
amikor a nyomozási nagy próbát tartjátok. 

- Nem azért mondtam - feleltem-, de nagyon szeretném, 
ha eljönnél, és részt vennél a nyomozási főpróbán. 

J ócsont bólintott. 
- Jó, . ott leszek, de engem a varázspapír nem érdekel. Én 

ugyanis tudom, hogy ki írta neked azt a két névtelen levelet. 
- Tudod? - lepődtem meg. - Ki írta? 
- Az illető - válaszolta J ócsont. - Mind a két levelet az il-

lető írta ... 
- És ki az az illető? - kérdeztem csodálkozva. 
- Hogy kicsoda? - kérdezett vissza J ócsont. Aztán hozzá-

tette: - Neked megmondom, ha megfogadod, hogy nem áru
lod el senkinek. 

- Nem árulom el, J ócsont. Hiszen a barátaim is mind ezt 
nyomozzák, ezért nem tarthatom titokban. Hadd mondjam 
meg legalább a barátaimnak ... 

- Nem - mondta Jócsont -, vagy megfogadod, hogy titok
ban tartod, vagy neked sem mondom meg. 

- Holnap a varázspapír úgyis elárulja, Jócsont - kérleltem. 
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- A varázspapír nem tud semmit! - mondta nevetve Jó
csont. Aztán hozzátette: - Mondom neked: csak én tudom, 
hogy ki írta a két névtelen levelet ... 

- De hát ki? - kérdeztem újra. 
J ócsont rám nézett: 
- Ki írta a névtelen leveleket? Jó, megmondom: én! Én 

írtam ... 
És ezzel ennek a fejezetnek hirtelen vége, mert nem tudok 

szóhoz jutni a meglepetéstől. Szervusztok! Ne legyen soha 
harag köztetek. Hűha: Jócsont írta a leveleket! Nem, nem 
folytatom. 

Majd a következő fejezetben. Ennek tehát most vége. 



? 

? • 

HUSZADIK FEJEZET 

AMELYBEN SZÉTTÉPTÜK A VARAZSPAPÍRT, 

AMELY NEM IS V ARAZSP APÍR. 

MEGÉRKEZIK JÓCSONT A PAPAJAVAL. 

? • 

MINDEN TITKOT EL\IONDANAK. VÉGE A NYOMOZASNAK 



Vagyis J ócsont írta a névtelen leveleket. De úgy látszik, ké
sőbb megbánta, azért nem akart részt venni a nyomozásban, 
s azért volt olyan rosszkedvű, mert félrevezetett bennünket. 
És úgy látszik, a jeleket is ő ragasztotta ki a lámpaoszlopokra. 

De mi történt a mézesüvegekkel? Ez még mindig titok! 
Sorra elmondok mindent, várjatok csak. Ott kezdődik, 

hogy délután először Pulykapipi állított be hozzánk, és ezt 
kérdezte: 

- Előkészítetted a varázspapírt úgy, ahogy megbeszéltük? 
- Előkészítettem - válaszoltam, aztán hozzátettem: - De 

már nincs szükség a varázspapírra, ugyanis találkoztam Jó
csonttal, és ő bevallotta: mind a két névtelen -levelet ő írta. 

- Hát ez .nagy baj - vakarta meg a buksiját Pulykapipi -, 
mert ha bevallotta, akkor elmarad a nyomozási főpróba. Na
gyon sajnálom - tette hozzá. 

Én is nagyon sajnáltam, hogy elmarad a nyomozási főpró
ba. 

Közben megjött Dagi Rendes Mukival. 



- Nagyon mérges vagyok - mondta nekik Pulykapipi -, 
mert J ócsont bevallotta, hogy mind a két névtelen levelet ő 
írta, és ezért elmarad a nyomozási főpróba. 

- Ez egyáltalán nem helyes - mondta Dagi -, mert még 
sok mindent nem tudunk. Azt tudjuk csak, hogy Jócsont írta 
a névtelen leveleket. Mert bevallotta. És Jócsont nem hazu
dik, ha azt mondja, hogy ő írta a leveleket, akkor ez így igaz. 
De miért írta? És miért ragasztotta ki a jeleket? Ezt mind nem 
tudjuk. És azt sem, hogy miért nem akart velünk nyomozást 
játszani. De nem tudjuk a legfontosabbat: hát mi történt a 
nagy üveg mézekkel? Azt sejtjük, hogy Jócsontéknál történt 
valami a mézesüvegekkel. De azt nem tudjuk: van-e még teli 
mézesüvegük, pedig ez nagyon fontos. Nagyon-nagyon fon
tos. 

- Úgyhogy - mondta Rendes Muki - mégiscsak tartsuk 
meg a nyomozási főpróbát, de előbb dicsérjük meg J ócsontot, 
hogy bevallotta, ki írta a névtelen leveleket. 

- Semmi dicséret! - mérgelődött Pulykapipi. - Hiszen 
mielőtt bevallotta volna, hogy ő írta a névtelen leveleket, fél
revezetett bennünket! Igaz, hogy ezért aztán rosszkedvű lett, 
de azért ez nem elég! Megdicsérni nem kell Jócsontot, legfel
jebb nem szidjuk össze. 

- Vagyis - mondta Dagi - a nyomo.zási főpróbát mégis 
megtartjuk. Hol van az a varázspapiros? 
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- És hogyan működik? - kérdezte Rendes Muki. És még 
ezt is kérdezte: - Zizeg, úgy működik; vagy sóhajt, úgy mű
ködik? 

- Ejnye, Rendes Muki - mondta Pulykapipi -, ne légy már 
olyan csacsi! Varázspapír nem létezik. Ezért tehát nem zizeg, 
és nem is sóhajtozik. Varázspapirosnak mi neveztük el Bru
mival a nyomozás érdekében. Mert a papirost Brumi erősen 
bekrétázta. De nem azért, hogy zizegjen. Hanem mikor mind
nyájan összegyűltünk volna, akkor én azt mondtam volna: 
mindenki húzza végig a mancsát a papiroson. És azt is 
mondtam volna, hogy a papiros majd elárulja az illetőt. Arra 
gondoltam, ha köztünk van az illető, akkor nem meri a man
csát végighúzni a papiroson, mert attól fél, hogy a papír el
árulja. V a.gyis azután mindenkinek megnéztük volna a man
csát, és aki a mancsát nem húzta végig a bekrétázott papíron, 
vagyis akinek nem lett volna krétás a mancsa, arról megtud
tuk volna, hogy ő az illető. 

- Ehhez nem kell varázspapír - mondta Rendes Muki. -
Mert például ha engem megkérdezel: én vagyok-e az illető, 
rögtön megmondtam volna, hogy nem én vagyok. 

- Nem is lehetett Rendes Muki az illető - mondta erre Da
gi -, hiszen kiderült, hogy J ócsont az illető ... 

- Én sem lehettem - mondtam én -, mert ki ír saját magá
nak levelet? 



- Én sem lehettem - mondta Pulykapipi -, hiszen most már 
mind tudjuk, hogy J ócsont volt ... 

- Vagyis Rosszcsont - mondta Dagi. - Mit gondoltok? 
- Várjunk még - mondtam erre -, hallgassuk meg előbb 

J ócsontot. De most még nem hallgathatjuk meg, mert még 
nincs itt. Ezért várjuk meg ... 

- Nem bánom - mondta Dagi -, de akkor tépjük szét a 
varázspapírt, amely úgysem varázspapír, mert nem zizeg, és 
nem sóhajt, hanem erősen krétás. 

Elhatároztuk, hogy széttépjük a varázspapírt, amelyre úgy
sincs már szükségünk. Bár ne határoztuk volna el. De elha
tároztuk. Mert ahogy téptük a hasznavehetetlen varázspapírt, 
a mancsunk csupa kréta lett. De azért mégsem baj, mert ép
pen meg akartuk mosni a mancsunkat. Anyácskám ugyanis 
bekiáltott hozzánk : 

- Bocsok, amint megjön J ócsont, uzsonnát kaptok! 
Uzsonna előtt, vagyis minden evés előtt mancsot kell mos

ni. Tehát ezért nem baj, hogy széttéptük a varázspapírt. Ép
pen megtöröltükamancsainkat,amikor megjött Jócsont apa
pájával. Jócsont papája a másik szobában maradt, hogy 
anyácskámmal beszéljen, s hozzánk csak Jócsont lépett be. 
Személyesen. 

- Hát hogy vagy, Jócsont? - kezdte Pulykapipi. 
J ócsont egyikünktől a másikunkra nézett. Mi is ránéztünk, 



de nem szóltunk egy szót sem, csak hallgattunk, és vártunk> 
hogyan kezdi el J ócsont. 

J ócsont pedig maga elé nézett. Jó sokáig hallgatott. Aztán 
ezt mondta: 

- Köszönöm kedves kérdésedet, elég jól vagyok. 
Ismét hallgattunk. 
- Mi azt szeretnénk - mondta később Rendes Muki -, ha 

nemcsak elég jól éreznéd magadat, hanem nagyon jól. 
- Ezért - mondtam én - a nyomozási főpróbát nem tartjuk 

meg. Vagyis mintha semmi sem történt volna. 
- Ez nem helyes - vágott közbe Dagi -, mert ha a nyomo

zási főpróbát nem is tartjuk meg, sok mindenre kíváncsiak 
vagyunk ... 

- Ha akarod, J ócsont-mondta Pulykapipi -, a volt nyomo
zók nevében fel is sorolhatom, hogy mire kíváncsiak a volt 
nyomozók. 

- Tudod mit, Pulykapipi? - mondta erre Jócsont. 
Pulykapipi nem tudta. 
- Hát azt - folytatta Jócsont -, hogy mindent sorolj fel. 

És én mindenre felelek. fgy beszéltem meg a papámmal. 
Ebben a pillanatban bejött Jócsont papája anyácskámmal. 
- Hallgassatok rám - mondta Jócsont papája -, majd én 

elmondok mindent a fiam helyett. 
- De a mézet is! - mondta Dagi. 
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- A mézet is - bólintott J ócsont papája. S aztán hozzátette: 
- Sőt, azzal kezdem. Ti tudjátok, hogy J ócsont fiam és én 
magunk vagyunk, mert szegénykémnek meghalt az anyuká
ja. Régen. Nekem pedig gyakran el kell utaznom vidékre. Ki
szállás, tudjátok? 

Tudtuk. 
- Egy napon - folytatta J ócsont papája - a fiam egyedül 

volt otthon, s kiment az éléskamrába, ahogy később elmesél
te: egy kis cukorért. Ahogy a legfelső polc felé ágaskodott, 
megkapaszkodott a középsőbe, amely, sajnos, korhadt volt 
Bár ne lett volna. De az volt. fgy aztán lezuhant a polc és ve
le tíz nagy üveg méz ... 

Dagi feltartotta a mancsát. 
- Bácsi kérem, ilyen szörnyűséget én még nem is hallottam. 

És az a sok finom méz mind tönkrement? 
- Tönkre - mondta Jócsont papája. - Az én buta kis bo

csomnak az jutott eszébe: ír Bruminak egy levelet, hogy nyo
mozzátok ki, ő semmiről nem tehet, mert a polc korhadt volt. 
Azt gondolta, ha kinyomozzátok, akkor én is megtudom, 
hogy nem ő volt a hibás, és akkor majd nem kap ki. Tudjá
tok, milyen nagy butaság volt? Nem tudjátok. :Mert ha őszin
tén elmond mindent, úgy, ahogy történt, akkor én nem hi
báztatom őt. Tehát mindent el kell mondani őszintén. 

Dagi ismét feltartotta a mancsát. 



- Bácsi kérem, lehetek nagyon őszinte? 
- Csakis, Dagi fiam. 
- Hát akkor én nagyon őszintén sajnálom a kifolyt mézet -

mondta Dagi. 
- Kérem - szólt ekkor Pulykapipi -, most beszéljen Jó

csont. Mert ha a leveleket most már értjük is, de miért vett 
előbb részt a nyomozásban, aztán pedig miért bánta meg? 
De úgy, hogy sírt is? 

- Hát azért vettem előbb részt a nyomozásban, mert na
gyon jó játéknak tartottam. És azt is láttam, hogy milyen jól 
játszotok ti is. De aztán ... - és itt elhallgatott Jócsont. 

Most én folytattam: 
- Aztán, amikor mi mindnyájan nyomozók lettünk, csak 

ő volt egyedül a rossznak az elkövetője, ha csak játékból is -
ez már nagyon fájt szegény Jócsontnak. 

- Igen, igen - folytatta Jócsont papája-, akkor az én kis
bocsom nagyon elszomorodott. Akkor mondta el nekem„ 
hogy mi történt, és én azt ajánlottam, hogy egyelőre ne szól
jon nektek, hadd nyomozzatok tovább. Kiragasztotta a jele
ket ... 

- Tehát most mindent tudunk - szóltam. Aztán hozzátet
tem: - Akkor most valamennyien vegyük fel az álszakállun
kat, és vegyük elő a játék pisztolyainkat is, és mondjuk ki: a 
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nyomozásnak vége 1 Aztán vegyük le az álszakállt, és együk 
meg az uzsonnát, mert süteményt enni jó. 

- Azért mégis kár a sok mézért - állapította meg Dagi. 
- Nyomjak a fejedre egy barackot? - kérdezte Dagitól Jó-

csont papája. 
Dagi nem akarta. 
Most aztán uzsonnázunk. Lekváros piskótát kaptunk ká

véval. Ezért a nyomozásnak és ennek a fejezetnek, sőt az 
egész könyvnek 

vége 

I 
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kinyomozni? 17 

HAR:\IADIK FEJEZET 

amelyben én írok leveleket. Jönnek a barátaim. Titkos 
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NEGYEDIK FEJEZET 

amelyben majdnem megkezdődik a nyomozás. De ké-
rem, ez mégsem az igazi. Miből készül az álszakáll? 3 5 

ÖTÖDIK FEJEZET 

amelvben már nálunk a kulcs. Az álszakállt nem sza-
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amelyben már szerepel a nagyító. új haditerv. Ki lett 
a fődetektív? A nyomok. A nyomozás még nem kész 99 

TIZENKETTEDIK FEJEZET 

amelyben Jócsontot már leültettük az asztalhoz. A ki
kérdezés. Csak azt tudnám, miért lett Jócsont olyan 
szomorú 109 

TIZENHARMADIK FEJEZET 

amelyben két levélről van szó. Az egyiket megint a 
névtelen aláíró küldte. A másik még nincs kész, ezt mi 
írjuk majd - ta-lán 119 
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amelyben nagyon töröm a buksimat. Nehéz főnyomo
zónak lenni . Láttam a titokzatos jelet. Mit mond az 
összetett nyíl? 129 
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amelyben tanakodunk: ki vezet minket nyomra? Ju
talom a nyomravezetőnek. A levél. A fontos hirdetés 139 

TIZENHATODIK FEJEZET 

amelyben sorsolunk. Ki lesz a kiküldött? Hol vannak 
a fontos hirdetések? Egy kistányér csiriz 15 1 

TIZENHETEDIK FEJEZET 

amelyben a nyíl ismét irányt mutat. Mintha lábnyo
mokra bukkantunk volna. Az átjáróház a Varázstündér 
utcában 163 

TIZENNYOLCADIK FEJEZET 

amelyben elmondom, mit beszéltem Pulykapipivel. 
Ki ismer engem, személyesen? Milyen legyen a bekré-
tázott varázs papír? I71 

TIZENKILENCEDIK FEJEZET 

amelyben találkozom J ócsonttal az utcán. Mindenfélé-
ről beszélgetünk. De miért sírt a múltkor? 181 

HUSZADIK FEJEZET 

amelyben széttéptük a varázspapírt, amely nem is va
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Bodó Béla 

Brumi mint detektív 

A közismert és népszerű Brumi, a gyerekek barátja ez
úttal ismét új oldaláról mutatkozik be. A buksi fejű 

mackógyerek barátaival: Dagival, Panasz Mukival, aki 
már régen Rendes Muki, mert sohasem nyafizik, vala
mint J ócsonttal együtt, aki hosszú időn át Rosszcsont 
volt, de megjavult - egyszóval az egész társaság detek
tívnek csapott fel, és nagy lelkesedéssel és izgalommal 
nyomozni kezd. Hogy mit nyomoznak és milyen siker
rel? Ez a legszigorúbban titkos! Csak az tudhatja meg, 
aki a könyvet végigolvassa. 

Az új Brumi-könyvet, mint a régebbieket is, Szávay 
Edit kedves, humoros rajzai díszítik. 
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