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1.

Egy  kisfiú  trappolt  a  töltésen.  Alacsony  növésű,  vékonydongájú  gyerek,  ránézésre  úgy 
kilencéves  lehetett,  legfeljebb  tíz.  A  nyári  gáton  kacskaringózó  kerékpárutat  szegélyező  fű  a 
derekáig ért. Futás közben egyre csak jobbra tekingetett, a füzes résein át az ártér öbleit kémlelte. 
Húsz-huszonöt méterenként menetrendszerűen lefékezett,  két tenyerét  kagyló formán a szája elé 
emelte, s mint az anyját kereső borjú, elbődült:

– Dávid! Dááávid!
Választ nem várt. Kifújta magát kicsit, majd újra nekiiramodott, hogy húsz-huszonöt méter után 

ismét felbőgjön:
– Dávid! Dááávid!
Minden megálláskor  ugyanazzal  a  hangsúllyal  kiáltott.  Az első  Dávidot  élesen,  követelőzőn 

ejtette, a másodikat elnyújtva, panaszosan sírta:
– Dávid! Dááávid!
A töltés végéhez közeledve lassított,  a kőgát magasságában megállt.  Kivárt.  Aztán,  amikor  a 

szájához emelte volna két egymásba fordított tenyerét, a nádból valaki rásziszegett:
– Ssszt! Nem tudnál kicsit halkabban üvöltözni? Éppen kapásom volt!
A kisfiú a hang irányába fordult, leguggolt, nadrágféken leszánkázott a töltésről, széthajtotta a 

nádat, s fölegyenesedve a vízenjárók ügyességével száraz lábbal átkelt a pocsolyán. Lábujjhegyen 
tett  még  pár  puha  lépést  a  süppedő  homokban,  aztán  lekuporodott  a  gát  tövében  ücsörgő 
tizenhárom-tizennégy éves-forma, köpcös, csokoládébarnára sült, tüskefrizurás legény mellé.

– Neked mindig akkor van kapásod, amikor én kereslek!
Fogtál már egyet is? – kérdezte a futástól szaporán szedve a levegőt.
A tüskefrizurás szeme legcsücskéből egyetlen futó pillantásra méltatta csak a kicsit, s figyelmét 

újra botja ceruzavékony végére összpontosította.
A lakótelepi fiúk szóhasználatában sarkantyúként is emlegetett, kifli alakú kőgát alatt szinte állt a 

víz. Odébb, a nádas tövében viszont időről időre apró buborékok gyöngyöztek fel a mélyből.
– Figyelsz? Túr a ponty! – bökött homlokával a nád felé a tüskefrizurás.
– Ilyenkor? Hiszen még fent a nap – meresztgette a szemét a gyerek.
– Hát  aztán!  –  vonta meg a  vállát  a  nagyfiú,  tekintetét  egy másodpercre  sem véve  le  a  bot 

hegyéről.
–  Fogtál  már?  –  ismételte  meg  a  kérdést  a  kisfiú,  szandálja  orrával  megpiszkálva  a  vízből 



arasznyira kiálló haltartó oldalát.
– Aha! Hármat!
– Snecik, mi?
– Nézd meg!
A kicsi felnyitotta a haltartó műanyag tetejét, s bedugta a keze fejét. S nyomban rá nagyot ugrott.
- Azannyát! Dávid, ez rekord!
Akkora halat emelt ki a haltartóból, mint a karja. Lehalkította a hangját, úgy folytatta:
– Nem kellene visszadobni?
A  tüskefrizurás  Dávid  egy  pillanatra  felhagyott  a  feszült  figyeléssel,  s  rosszallón  nézett  a 

gyerekre.
– Először is, hányszor mondjam neked, méretkorlátozás csak a nemes halakra van. Ez pedig itt 

dévér. S ha nagyon érdekel, a szájától a farka tövéig pontosan harmincnégy centiméter. Nyugodj 
meg, lemértem.

A kisfiú nem hagyott fel a kétkedéssel;
– És a farkuszonyától a szájáig? Nem úgy kell mérni?
A tüskefrizurást elhagyta a türelme.
– Lekophatsz! – mordult gorombán a gyerekre. – Ha csak azért jöttél utánam, hogy kötözködj!
A kislegény megszeppenve  visszacsúsztatta  a  halat  a  tartóba,  rácsukta  a  műanyag  fedelet,  s 

közelebb húzódott Dávidhoz.
– Nem azért jöttem – pusmogta megjuhászodva. – Megtudtam valamit. Biztosan érdekel!
– Gondolhattam volna! – szűrte meg a szavakat a fogai közt Dávid.
– Elmondhatom? Húsz pénz!
A nagyfiú  eddig  szigorúan  feszes  szája  alig  észrevehetően  szétnyílt,  s  ettől  egy  mosolyféle 

suhant át a különben rezzenéstelen arcon.
– Ne játszd az eszed, Lackó! Elmondod te ingyért is. Képtelen vagy bármit magadban tartani!
– Én? – méltatlankodott önérzetében megsértve a Lackónak mondott gyerek. – Akkor te rosszul 

ismersz. Mert igaz, hogy eddig neked, de csakis neked elmeséltem ezt-azt. Mert a barátom vagy. 
Nem bánom, legyen tíz pénz!

–  Ilyenkor,  hónap  végén  már  egy  vasam  sincs,  tudod!  –  mondta  rosszkedvűen  Dávid,  s  a 
nyomaték kedvéért kifordította a tenyerét.

– És ha a halakat nekem adod? – folytatta az egyezkedést a gyerek. – Három ekkora halat már 
érdemes kisütni! Megszámolom a hármat tíz pénzbe. Hallod?

- Nemhogy hármat, egyet sem kapsz! – makacsolta meg magát Dávid. – Mit képzelsz, három 
ilyen halat tíz forintért? Hol élsz te, mondd?

A gyerek leszegte a fejét.
– Veled nem lehet üzletelni, Dávid! De hogy lásd, a barátod vagyok, elmondok annyit: jártam a 

suliban!
– Őszinte együttérzésem! – bólintott  rá a nagyfiú.  – Én csak akkor megyek, ha már muszáj! 

Mikor is lesz a megnyitó?
– Jövő kedden. Én is csak a könyvekért mentem. Mondjam? Új osztályfőnökötök lesz!
– Ne idegesíts,  amikor  kapásom van! – fészkelődött  a lapos kövön a nagyfiú,  s  közben arra 

gondolt,  ez  az  osztályfőnök-csere  várható  volt.  Feleslegesen  haragították  magukra  a  jó  öreg 
Pemetét, aki a szülési szabadságra ment, Kertésznét helyettesítette.

Pemege tanár  úrral,  akit  maguk közt  következetesen csak Pemeteként  emlegettek,  ki  lehetett 
volna jönni. Ha csak egy kicsit rendesebben viselkednek az órákon, többet tanulnak, s év végén, 
ismétléskor  egyszerre  jelentkeznek,  hogy  szeretnének  javítani.  Pemete  felszólított  volna  az 
osztályból két-három hangoskodót, a többinek megadja a kegyelemhármast, kegyelemnégyest; egy 
osztályt  egyetlen órán úgysem lehet egy egész év anyagából lefeleltetni! De hiába tépte a száját, 
lehurrogták: Pemete enélkül sem mer rossz jegyet adni senkinek.

Mert. Ráadásul még a magatartásjegyüket is lerontatta.
Csoda hát, ha az osztályuk, a tavalyi 7. b tanulmányi átlaga lett a legrosszabb az iskolában?
– Nem érdekel, ki lesz az új ofő? – térítette vissza gondolataiból Lackó hangja.



– Ki lehetne? Klári néni! – vágta rá habozás nélkül Dávid. – Találtam, süllyedt?
– Tudtam,  hogy voltál  a  suliban!  Nekem pedig adod itt  az  ártatlant!  –  fakadt  ki  indulatosan 

Lackó.
– Járt a kórság! – legyintett rá Dávid, elégedetten kuncogva magában.
– Akkor honnan vetted a Klári nénit?
Dávid megmagyarázhatta volna a gyereknek: egyszerűen kikövetkeztette. Az elmúlt iskolaévben 

Klári néni a 8. a osztályt boldogította. Júniusban a nyolcadikosok végeztek, s ő itt maradt facéron a 
veszett hírével. Mindenki tudja róla az iskolában, nincs nála rámenősebb tanár.

Volt esze a dirinek, dehogyis rakta le Klári nénit az ötödikbe. Lackóékkal még Pemete is elbír. 
Inkább kiosztotta rá az osztályukat, az iskola rémeként ismert 7. b-t.

Vagyishogy szeptembertől a nyolcadikat.
De Lackónak Dávid mégsem az igazat mondta:
– Megéreztem! Az ember az ilyesmit meg szokta érezni. Én legalábbis.
– Komoly? – pislogott rá alulról a kisgyerek.
– De még mennyire! – folytatta  a játékot Dávid. – Tudom például,  hogy te nem ezért  jöttél. 

Megérzem.
– Öt pénz, na! – vigyorodott el Lackó.
– Ha sokáig alkuszol velem, te fogsz fizetni! – figyelmeztette a gyereket Dávid.
– Nem bánom! – Lackó mély lélegzetet vett, s kibökte: – Kaptok egy új csajt is!
– Miket mondasz! – csóválta a fejét Dávid. – Egy negyedikes nem beszél így tizennégy éves 

hölgyekről!
– Már ötödikes vagyok! – húzta ki magát a kisfiú, s nyomban hozzátette: –Jövő keddtől!
– Gratulálok az előléptetésedhez! – biccentett feléje Dávid. – Ha így áll a dolog, méginkább meg 

kell válogatnod a szavaidat.
– Róla is tudtál? – engedte el a füle mellett Dávid élcelődését Lackó.
– Miért kellett volna tudnom? Én nem mászkálok be az iskolába, mint egyesek.
– Megesküdjek, hogy csak a könyvekért mentem? – erősködött a kisfiú.
Aztán mégsem esküdött;  gyanította,  Dávid is  sejti,  volt  más elintéznivalója  is.  Pótvizsgáznia 

kellett  számtanból.  Sikerült.  Ezért  tartotta  fontosnak,  hogy  kijavítsa  Dávidot,  amikor  az 
negyedikesnek titulálta.

Talán azt gondolta a tyúkeszű pecása, megbukott a pótvizsgán is? Ezért kötözködik most is vele. 
Folyton csak ugratja. Mivel tudna visszavágni neki?

Hát persze! A megérzéseivel!
– Ezt is megérezted, hogy kaptok egy új lányt? Vagy mégsem? – S mert a nagyfiú a füle botját 

sem mozdította a kérdésre, sürgetőleg rászólt: – Figyelsz egyáltalán?
– Aha! – rebegte izgatottan Dávid. – Láttad te is , ugye? Megpedzette!
– Én az új lányról beszélek – duzzogott Lackó. – Előttem iratkozott be!
– Arról,  akit  kaptunk… Mert  utolsók  lettünk  a  tanulmányi  versenyben  –  motyogta  gépiesen 

Dávid. – Ha a srácok sejtették volna, hogy ez lesz a jutalmunk, hallgatnak rám s jelentkeznek év 
végén.

– Úgy beszélsz róla, mintha ismernéd. Pedig fogalmad sincs, milyen – vette a védelmébe a lányt 
a gyerek.

– Milyen lehet egy csaj, akit a legrosszabb osztály kap? – évődött tovább a kicsivel Dávid. – 
Megmondjam? A virgácsai görbék, tele bütyökkel. Lúdtalpas, rövidlátó, ezért szemüveget hord. A 
térdétől a válláig deszka. És Orsolyának hívják.

– Bogátának! – élénkült fel Lackó.
– Az  még  rosszabb  –  ráncolta  a  homlokát  Dávid.  –  Különben  minden  egyéb  stimmel,  mi? 

Gondolhattam volna. És ezt taksáltad te húsz forintra!
– A szomszédotokba költöznek! – rukkolt elő az utolsó, a döntő érvvel Lackó.
Erre már Dávid is felkapta a fejét.
– A lakótelepre?
– A bagolyvárba!



– De hiszen azt beszélték, a bagolyvárat lebontják!
– Nem bontják le, műemlék!
– Tele százéves műemlék egerekkel!
– Majd  szereznek  macskát.  Szerintem  a  csajé  lesz  a  toronyszoba  –  sóhajtotta  leplezetlen 

irigységgel a kisfiú.
– Jó huzatos lehet, gondolom sose nyithat ablakot, mert kiviszi a szél! – grimaszkodott Dávid.
– Úgy él majd ott, mint egy várkisasszony! Képzeld!
S bizalmasan közelebb bújt a nagyfiúhoz, ám az kitartotta feléje a tenyerét:
– Ne felejtsd el,  mit  akartál  mondani,  de most légy csendben! Amíg ezt kifogom! – súgta, 

kézbe véve a pecabotot. –
Egy kis zsinórt adok neki – motyogta, amit csinál –, még egy keveset! Csak annyit, hogy be ne 

menekülhessen a nádba, mert akkor rátekerőzik egy nádszálra, és vége. Most bevágunk! Így ni! De 
jó húzása van, lehet vagy két kiló! Csak ki ne találd, hogy adjam neked az ostoba híreidért. Miért 
húzod fel az orrod, nincs igazam? Hallod, add már közelebb a merítőhálót, így ni, szépen.

– Életemben nem láttam ekkora dévért! – szakadt ki az őszinte elismerés a kisfiúból,  amikor 
Dávid végre kiemelte a vízből a nagy halat.

– Nem is láthattál! – nevetett a boldog pecás. – Ha tudni akarod, ez most kivételesen nem dévér, 
hanem tükörponty. Vedd elő a zsákból a mérőszalagot! Látod? Negyvenöt, negyvenhat, negyvenhét 
centi… jó, mondjuk, negyvenhat! Mindjárt be is vésem, a fogási naplóba.

2.
A  kisváros  főterén  szeptember  első  szombatja  reggelén  a  szokásosnál  is  nagyobb  volt  a 

zsúfoltság. Bevásárlónap lévén, az élelmiszer-áruház szomszédságában már nyitás előtt megtelt a 
parkoló autókkal;  a késve érkezők kocsijaikkal vagy felálltak a járdára,  vagy a Szentháromság-
szobor  körül  keringtek  araszoló  menetben,  fojtó  benzingőzt  pöfögve  a  szobornál  kirándulásra 
gyülekező 8. b-sek orra alá.

A  gombaszedésnek  álcázott  szombat  délelőtti  foglalkozást  Klári  néni,  az  új  osztályfőnök 
mindjárt az első tanítási óráján meghirdette.

– Találkozás kilenckor. A szobornál! – ismételte meg pénteken, az utolsó órán a figyelmeztetést, 
nehogy valaki is megfeledkezzen róla.

– Máris kezdi! – súgta sorakozó közben a közel száznyolcvan centi magas, kajla Kardos Karesz 
padszomszédjának, Szerencsés Dávidnak.

– Miről  beszélsz?  –  nézett  rá  zavarodottan  Dávid.  Gondolatban  egész  délelőtt  a  holtágban 
pecázott. Nem értette, mi baja a tanárnővel Karesznak. 

– Csak mondom, hogy máris kezdi a szekálásunkat! – morogta serkenő bajsza alatt a colos fiú. – 
Szombaton közös kirándulás! Következik a közös múzeumlátogatás, a közös beiratkozás a városi 
könyvtárba, a közös üzemlátogatás.

– Nem kötelező! – intézte el szűkszavúan padtársát Dávid, előrefurakodva a sorban. A folyosón 
már szaladt, a lépcsőfokokat kettesével vette, elsőnek lépett ki a kapun. – Engem ne várjatok! – 
kiáltotta vissza, már az utcáról.

– Azt hiszed talán, én elmegyek? – üvöltötte utána Karesz. –Egy frászt!
S mintha legyet hajtana magáról, dühödten csapkodott a tenyerével.
Szombaton mégis elsőnek érkezett a szoborhoz, megelőzve Topák Ágit is, ami nagy szó, mert 

különben mindig mindenhová Ági szokott érkezni először. A rövid karikalábú, kövérkés Ági félt, 
hogy lemarad valami fontosról, ezért sokkal korábban indult el mindenhová, hogy időben odaérjen.

A Fő térre  még ezúttal  is  elsőnek fordult  be,  de az úton átvezető  zebrán Karesz megelőzte. 
Megvárhatta volna, s akkor együtt érkeznek a szoborhoz, ám Karesz nemcsak figyelmetlen volt, de 
undok, udvariatlan is, inkább elfordította a fejét, hogy köszönnie se kelljen Áginak.

Rögtön utánuk a lépésben haladó autók közt feltűnt a mindig komoly,  mackós járású, csapott 
vállú Kiprich Béla, becenevén Professzor, közvetlenül mögötte a nádszál vékony, lenszőke Fésűs 
Éva, akinek, nevével ellentétben, olyan borzas volt a feje, mintha sosem látott volna fésűt, majd kis 
szünetekkel szép sorban érkeztek a többiek.



Öt perccel kilenc óra előtt együtt volt az osztály. Csak Szerencsés Dávid hiányzott.
Meg az új lány.
A közeli templom órája éppen ütni kezdte a kilencet, amikor Ági észrevette. Az út közepén két 

autó közé beszorulva toporgott, s kétségbeesetten integetett feléjük.
– Ez ő! Bogáta! Nekünk integet! – taszította oldalba a Professzorral fecsegő kajla Kareszt a duci 

lány. – Látod?
– Na és, ha látom? Kalimpálj neki vissza!
– Kalimpálok, de hiába. Mintha nem látna bennünket.
– Pedig idenéz! – állapította meg szenvtelenül a colos fiú.
– Néz, de nem lát! – dünnyögte Professzor. – A szemüvegétől!
S feltartott karjával megálljt parancsolva az araszoló kocsisornak átrángatta az úton a lányt.
– Kösz!  –  nézett  rá  hálásan  a  szemüvegén  át  Bogáta.  –  Már  azt  hittem,  meg  se  talállak 

benneteket!  –  Tekintetét  körbehordozta  a  gyülekezeten,  közben  többször  is  biccentett,  majd 
bizonytalanul megkérdezte: – Kit nem ismerek közületek?

– Ne strapáld magad, év végére mindenkit megismersz – vigyorgott a háttérből egy malacképű, 
rágógumival csücsörítő, szeplős legény. – Kosarat hoztál?

– Szatyrot.  Meg  ezt  a  könyvet  –  húzott  elő  kabátja  zsebéből  egy  kisalakú,  kemény  kötésű 
könyvecskét Bogáta.

– Gombák! – olvasta el a címét Professzor. –Megnézhetem? S már nyúlt is érte.
– Én könyv nélkül ismerek minden gombát! – vetett Professzor vállán át egy futó pillantást a 

színes ábrákra Karesz.
– Ezt értsd úgy, hogy Karesz száz gomba közül ki tudja választani az egyetlen mérgeset, hogy 

végül  is  azt  vigye  haza.  S így Klarissza mamának  legyen  oka a  sopánkodásra –  jegyezte  meg 
ajkbiggyesztve a kócos Ica.

– Ő ki? – nézett körül tapintatosan Bogáta.
– Klarissza mama? Az új ofő. Mindjárt itt lesz, soha nem szokott késni.
– Csengetéskor  az  ajtóban  várja  az  osztályt,  hóna  alatt  az  osztálykönyvvel!  –  avatkozott  a 

beszélgetésbe Karesz, s mindjárt megmutatta Bogátának, hogyan áll az ajtóban az osztály főnöknő. 
Mindenki nevetett.

– Odanézzetek!  Pecás  Dávid!  –  nyerített  fel  a  háttérből  a  malacképű,  rágógumi-pukkasztó 
legény, s a tér sarkára mutatott.

– Ne izgassátok magatokat, nem ide jön – dörmögte Professzor, – A kezében ott a haltartó.
– Majd abba szedi a gombát! – találta ki valaki.
– És a horgászbotjával  mit  csinál?  Úgy tesz,  mintha nem is  tudná,  hol  a gyülekező,  ránk se 

bagózik!
– Tudod, Bogáta – karolt az új lányba bizalmasan Ági –, Pecás mindig is különc volt, kilógott a 

sorból. Szervezhettünk az osztályban akármit, őt nem érdekelte. Csak a peca, a halak.
– Nem igaz, nem volt mindig ilyen lökött! – vette védelmébe az utca túlfelén a botja hegyével a 

tömegből kimagasló fiút Karesz. – Én két éve ülök mellette, úgy ismerem, mint a tenyeremet. – És 
felmutatta nagy lapáttenyerét. – Régebben a jobb bulikban ő is benne volt, fél éve zavarodott meg. 
De ha így folytatja, hamarosan teljesen begolyózik!

– Biztosan ez a hobbija! – nézett a távolodó botvég után megbocsátó mosollyal a képén az új 
lány.

– A hobbi egészen más! – mondott ellent sietve Professzor. – A hobbi nagyon komoly dolog! Én 
például harmadik éve bütykölök egy számítógépen!

– Professzor számítástechnikus lesz! – közölte ellentmondást nem tűrő hangon a kócos Ica. – 
Vagy ha nem, valami egészen más. Neked is van hobbid?

– Nem is tudom – vette le tétova mozdulattal  a szemüvegét Bogáta, felnézve a felhőtlen kék 
égre. – Talán a csillagok!

– Esténként én is órákig el tudom nézni őket – követte az új lány tekintetét ábrándosan Ica. – De 
nappal…

– Ica szerelmes. Mindig az. Most éppen a Pecás Dávidba. Sajnos, reménytelenül – magyarázta a 



kócos lány hirtelen ellágyulását új barátnőjüknek Ági. – Te voltál már szerelmes?
– Én  távcsövel  figyelem  a  csillagokat  –  feszengett  kényszeredetten  Bogáta.  –  Úgy  sokkal 

nagyobbak. S mások is!
– Észrevetted, mennyi mostanában a hullócsillag? – folytatta az ábrándozást Ica.
– Mert ősz van, s ilyenkor Földünk meteorrajok között halad át.
– Hogy te miket tudsz! – álmélkodott Ági.
– Csoda, ha távcsöve van?!
Ezt Karesz mondta, nem titkolt komiszkodással a hangjában.
– Nem az enyém, a papámé – védekezett reflexszerűen az új lány. – De használhatom őket én is. 

Az egyik ötven milliméteres, a másik hetvenötös, a harmadik százhuszonötös.
- Annyira ráérsz, hogy lemérted őket? Milliméterre? –folytatta a kötözködést Karesz.
– Állítsd le magad! – figyelmeztette a colos fiút Professzor. – A távcsöveket milliméterenként 

osztályozzák, ennyit tudhatnál. A százhuszonöt milliméteres már nem semmi!
S elismerőleg csettintett.
– A papád csillagász? – folytatta a faggatózást Ági.
– Nem, dehogyis. Bíró!
A colos  Karesz,  aki  eddig  ugrásra  készen  figyelte,  mikor  köthet  bele  a  lányba,  egyszeriben 

megcsöndesedett.
–  Futball- vagy kosárlabdabíró? – kérdezte rosszul palástolt közönnyel.
–  Vigyázz, Karesz be akar vágódni nálad! – óvta Bogátát szenvedéllyel Ági. – Hogy a papád ne 

küldje le a pályáról, ha a kosár alatt lökdösődik. Tavasztól játszik a kölyökcsapatban, de már kétszer 
kipontozták.

– Mert az itteni bírók nem ismerik a szabályokat – hessegette magáról a keze fejével a láthatatlan 
legyeket Karesz. – Nem engedik a férfias játékot.

– Te nem férfias vagy, hanem durva! –  állapította meg Ági. – Nemcsak a pályán!
– Kosárlabdázó leszel? Tényleg? – nézett tisztelettel a hosszúra nőtt fiúra Bogáta.
– Vagyok! – húzta ki magát Karesz. – És ősztől, ha bevesznek, karatéra is járok!
– Az én apám egyszerű bíró, nem kell tartani tőle! – nyugtatta meg az új Jány.
– Törvényszéki, nem? Ezt úgy mondják! – segítette ki előzékenyen Professzor.
– Úgy, kösz!
Ebben  a  pillanatban  mintha  egy  ismeretlen  kéz  metszette  volna  el  a  beszélgetés  fonalát,  a 

hullámzó fecsegés elcsöndesedett. Bogáta ijedten bámult a körülötte állókra. Mi történt? – kérdezte 
a tekintete.

- Jön Klári  néni!  – súgta megilletődve Ági,  meghúzva az új  lány szoknyája  szélét.  – Gyere, 
álljunk párba, mielőtt még szólna.

3.
A városszerte bagolyvárnak ismert ódon kis házikó az új lakótelep betontömbjeinek szorításában 

a hajdani óváros legszélén állt,  s amikor néhány éve a panelházakat tervezni kezdték, ugyanúgy 
lebontásra  ítéltetett,  akárcsak  az  óváros  többi  viskója.  Ám  a  lelkes  városvédők  addig-addig 
kardoskodtak, amíg ezt az egy házat sikerült műemlékké nyilváníttatniuk, s ezzel megmenteniük az 
enyészettől.

Mutatóba, majdani korok városlakóinak.
Az eredeti tervek szerint a lakótelep a bagolyvárig épült volna csak, de mert az egykori kisváros 

lélekszáma rohamosan nőtt, hiába emeltek újabb meg újabb betonkaszárnyákat, soha nem volt elég 
a lakás. Felhúztak hát az öreg házikó tőszomszédságában még egy szalagházat, elzárva előle még a 
napot is. Kilátni csupán a toronyszoba ablakából lehetett a jó százötven méter hosszú szalagház s a 
tízemeletes toronyház közötti keskeny sikátoron át az égbolt egyetlen szegletére.

Ebből  az ablakból  leste  messzelátójával  Árkos  Bogáta  8.  b  osztályos  tanuló  estéről  estére  a 
csillagokat.

Már amikor nem volt felhős az ég.
Szeptember  elején  ritkán  felhős;  a  vénasszonyok  nyara  szelíd  derűje  ezúttal  nemcsak  a 



nappalokat aranyozta be, a csillagos égboltot is kifényesítette. Ezért nem ritkán még éjfél titán is 
világított az asztali lámpa a padlásszobában.

Amit nemcsak a reggeltől estig az utcán kóborló, most már hivatalosan is ötödikes Törék Lackó 
irigyelt az új lánytól. A 8. b-ből is sokan szerették volna minél előbb belülről szemügyre venni a 
csúcsos bádogtetős, fából ácsolt, a padlástérből toronyszerűen kimagasló helyiséget.

Várták hát az alkalmat, hogy bebocsátást nyerjenek a titokzatos bagolyvárba.
Ám az alkalom egyre késett; a törvényszéki bíró csak olyan feltételekkel kapta meg a több mint 

százéves,  elhanyagolt  épületet,  hogy  írásban  kötelezte  magát:  saját  költségén  rendbe  hozza, 
visszaállítva eredeti állapotába. Ami azt jelentette, eltávolítja a földszintről a nagy, négyszárnyas 
ablakot,  amit  az  egyik átalakításkor az éppen akkori  lakó rakatott  a homlokzati  falra,  s helyébe 
visszateteti a két zsalugáteres kis ablakot.

Ősz lévén, a család félt megbontani a falakat, az át-, illetve visszaalakítást a tavaszra hagyta. 
Viszont a féregtelenítéssel, meszeléssel, nagytakarítással nem várhatott tavaszig.

A nagy felfordulásban Bogátának eszébe sem jutott, hogy vendégeket hívjon.
Az új lány az első napokban igyekezett természetesen viselkedni az osztályban, viszont társai 

közeledését óvatosan fogadta. Hiába törleszkedett volna hozzá a csupa szív Ági, kitért előle, s úgy 
tett, mintha nem venné észre Karesz megkülönböztető érdeklődését sem. A nagyfiú hozzászokott, 
hogy az osztályban körülötte forog a világ. Ha új lány érkezett az iskolába vagy a környékükre, az 
előbb-utóbb a barátságába fogadta, elég volt egyet-kettőt csettentenie.

Bogátánál nem ért célt,  pedig mindjárt az első napokban többször is produkálta magát előtte. 
Ami  az  ő  esetében  egyet  jelentett  fizikai  ereje  fítogtatásával,  meg  azzal,  hogy leszólta  társait, 
tanárait. Elgáncsolt hát néhány alsóst, akik nem tértek ki az útjukból tanítás után, elsorolta a tanárok 
gúnynevét  – minden eredmény nélkül.  Már több,  mint  egy hét  telt  el  iskolakezdéstől,  s  ő még 
mindig nem nyert bebocsátást a bagolyvárba.

Ica soha nem adott a formaságokra. Ezúttal  sem érdekelte, hívják, nem hívják. Tíz nap után, 
felszólítva Ágit és Kareszt, tartsanak vele, bekopogtatott Bogátáékhoz.

A váratlan látogatásra az Új Atlasz-lemez szolgáltatott ürügyül. Ica hivatalos volt unokanővére, a 
gimnazista Köves Maca hét végi házibulijára, s kitalálta, meglepi a társaságot az üstökösként feltűnt 
új együttes nagylemezével,  a  Robog a vicinálissal.  Vagy ha a lemezt nem is tudja megszerezni, 
lemásolja róla a számokat.

- Gondolod, Bogátának megvan? – aggályoskodott Ági.
– Miért volna meg? – meresztette rá a szemét Ica. – Kinézed belőle, hogy zenét hallgat?
– Legfeljebb Bachot! – grimaszkodott Karesz.
– Akkor meg mit akarunk tőle?
– Körülnézni a bungalójában. Este hat órakor találkozunk a házuk előtt!
Hat óra után egy perccel Ica kopogott a bejárati ajtón, de mert a kopogásra senki nem jött elő, 

rövid tanakodás után Karesz megnyomta a csengőt. Egy hosszút, két rövidet s megint egy hosszút 
csengetett; az osztályban ez volt a jel.

Bogáta, jóllehet nem ismerhette a jelet, mégis az első csengetésre ugrott. A kapu előtt a három 
gyerek hallhatta, mint nyílik a padlástérben az ajtaja, s nyomban utána feldübörgött a falépcső.

– Megyek! Ki az?
Karesz a szája elé emelte a tenyerét, s elváltoztatta a hangját: –Rablók!
– Tolvajok! – toldotta meg Ica. – jöttünk betörni! Pénzt, vagy életet!
Az ajtón lánc csordult,  kulcs  csikordult  a  zárban,  s  rögtön  utána  az ajtónyílásban megjelent 

Bogáta szemüveges képe.
– Ti vagytok? Szia, Ági. Sziasztok mindannyian! – Örült meg vendégeinek a lány. – Gyertek 

beljebb! Karesz, nem kell levenned a cipőd, láthatjátok, szalad a ház. Különben is, az előszobát, a 
lépcsőt és a szobámat én takarítom. Ne kéressétek már magatokat! Menjek én előre?

S elindult  föl,  a lépcsőn. Három vendége a nyomában. A szúette  deszkafokok nyöszörögtek-
szuszogtak, a pácolt tartógerendák meg-megreccsentek a lépteik alatt.

A lépcső tetején egy alig tenyérnyi pihenőről nyílt ajtó Bogáta szobájába. A szűk kis kuckó nem 
volt  több  három  és  félszer  három  méternél.  Keskenyebb  falán,  szemben  a  bejárattal,  a  pici, 



keresztlécekkel apró négyzetekre osztott ablak alatt állt a lány íróasztala, míg a hosszanti falakat 
szekrénysorok takarták. Az egyik aljába volt beépítve a lehajtható dívány.

A szobában egyetlen szék árválkodott, de az íróasztal előtt volt még egy hokedli, könyvekkel 
magasra tornyozva.

– Karesz, te oda ülj, jó? – mutatott  a székre Bogáta, miközben a két lánynak maga mellett  a 
díványon szorított helyet. – Történt valami?

– Semmi.  Csak  beugrottunk  hozzád!  –  nézett  körül  a  keskeny  kis  kamrában  leplezetlen 
érdeklődéssel a nyurga fiú. – Mit is mondjak, bomba kéglid van!

– Szűk kicsit – szabadkozott Bogáta. – De azért elférek benne jól.
– Én kidobnám az  egyik  szekrényt,  a  helyére  húznám az  asztalt,  az  ablak  alá  betennék  egy 

sarokheverőt. A maradék szekrény tetejére pedig hangfalakat raknék! – mérte fel a szobát Ica. A 
hangfalakat  maga  sem  gondolta  komolyan,  a  kis  szoba  olyan  alacsony  volt,  hogy  Karesz,  ha 
kinyújtja a karját, eléri a mennyezetet.

– Tavasszal  újrarendezem majd a  szobám.  S ami felesleges  bútorral  nem tudok mit  kezdeni, 
áthordom a padlástérbe. De a tapétázás előtt kimondottan jót tesznek, takarják a koszt! – mutatott 
Bogáta a vedlett-kopott falakra.

– Az ám! Hol a magnód? – ugrott fel a díványról Ica.
– Várj! – húzta vissza a karjánál fogva Bogáta.  – Azt hiszem, a televízió polcán,  alul.  Az az 

igazság, mióta itt lakunk, még nem csomagoltam ki a dobozából.
Ica jelentőségteljesen Kareszra nézett, mire az folytatta a kérdezősködést:
– Lemezjátszód van?
– Van. Vagyis volt. A költözködés óta még nem került elő. De nem is kerestem.
– Ajaj! – kapott a fejéhez Karesz.
– Valami  baj  van?  –  meredt  a  fiúra  Bogáta.  –  Ha  szükség  van  a  lemezjátszóra,  holnapra 

megkeresem.
– Karesz azért  jajgat,  mert  biztosan arra gondolt,  ha azt  sem tudod, hol a lemezjátszód,  nem 

gyűjtesz lemezeket – magyarázta Ági.
– Dehogynem! – mosolyodott el Bogáta. – Tavasszal a szünnapomra is azt kaptam. Várjatok, hol 

lehet?
– Új Atlaszod nincs véletlenül? – Ezt Ica kérdezte.
– Attól függ, mennyire újat akartok. Van két nagy világatlaszom, ezek legalább tízévesek, van 

egy a csillagos égről, ezt két éve adták ki, s apának van egy tucat autóatlasza – sorolta Bogáta.
– Ica arra kíváncsi, lemezed van-e az Új Atlasztól? – szakította félbe Ági.
– Az Új Atlasz a legszuperebb együttes. De Magyarországon még kevesen ismerik. Baromi jó 

számaik vannak, állatiul lehet rájuk vonaglani – hadarta el egy szuszra Karesz.
– Olyan Atlaszom nincs. Sajnos! – tárta szét a karját a lány.
– Kár!  –  bámult  a  semmibe  Ica.  –  Mert  ha  volna,  szombat  este  eljöhetnél  velünk  Köves 

Macához. Az unokatesóm. Buli lesz náluk. Tényleg nagyon sajnálhatod!
– Úgysem érnék rá szombat este – ingatta a fejét Bogáta. –
Anyával felsúroljuk a lakást, s aztán beeresztjük. De ha volna Új Atlaszom, anélkül is odaadnám.
– Csak  nem fogtok  egész  éjszaka  padlót  sikálni?  –  vonta  kétségbe  a  lány  magyarázkodását 

Karesz.
– Éjszaka Bogáta a csillagokat nézi! Elfelejtetted? – emlékeztette a fiút Ica.
– Nem,  dehogyis!  –  pirult  el  a  füle  tövéig  Bogáta,  ám  a  tiltakozása  olyannyira  erőtlennek 

sikerült, hogy sietve helyesbített: – Tudjátok, az úgy szokott lenni! De ígérjétek meg, nem nevettek 
ki érte!

– Pecás  Dávidot  sem nevetjük ki,  pedig  neki  már  tényleg  az  agyára  ment  a  különcködés!  – 
biztosította nagylelkűségéről a lányt Karesz.

– Hallgass már, mi köze ennek Pecáshoz? – förmedt Kareszra Ági. – Dávidnak nincs ki a négy 
kereke. Hogy jutott eszedbe ilyesmi, azokat a büdös halakat a csillagokhoz hasonlítani!

– Szálljatok  le  Dávidról!  –  fordított  hátat  a  vitatkozóknak  Ica,  s  közelebb  bújt  a  díványon 
Bogátához. – Az előbb elkezdtél valamit...



– Tényleg nem csúfoltok ki? – nézett szinte könyörögve Icára Bogáta, s felállva a díványról, a 
szekrényhez  lépett.  –  Van egy régi  könyvem – matatott  az öreg bútordarab tetején, majd nagy 
sokára kiemelt  a könyvkupacból egy tépett  fülű, borító nélküli lapköteget.  – Legalább százéves, 
vagy még több. Nem tudom a címét, sem az íróját, mert hiányzik az eleje. Már apa is így kapta. 
Nézzétek!

– A mindenit! – áltott fel Karesz. – Alig lehet elolvasni. Mintha minden betűjét külön rajzolták 
volna. Professzor biztosan megmondaná, milyen írásra hasonlít.

– Én is megmondhatom – emelte fel a tekintetét a könyvről Ági. – A gót betűkre.
– Hát persze! Hogy nem jutott az eszembe! – csapott a homlokára Karesz. – Te el tudod olvasni? 

Bogátától kérdezte, Ica felelt rá:
– Gyakorlat  kérdése – vette ki  Ági kezéből a könyvet.  – Itt  van például  ez a fejezetcím: Az 

tsillagos égnek titkairúl
– A csillagos ég titkairól – fordította le Ági.
– Itt rajzok is vannak! – lapozott tovább Ica.
– Csillagképek – tette óvatosan az asztalra a könyvet Bogáta, egy egész oldalas képnél kihajtva. 
– A régi görögök látták ilyeneknek a csillagokat. Ez a Nagymedve, más néven a Göncölszekér, 

ez itt a Kos, az ikrek, a Kentaur, a Gyík, a Halak. Ha nem volna éppen felhős az ég, ti is láthatnátok 
a Gyíkot és a Halakat! – pillantott ki az ablakon.

– Már az égen is vannak halak! Ki hitte volna! – álmélkodott Karesz.
– A Capella, a Gyík, a Csikó, a Pegazus, a Háromszög és a Vízöntő, na meg a Halak az őszi 

égbolt csillagképei – folytatta a magyarázatot Bogáta. – A könyv írója megfigyelte, hogy minden 
tizenegyedik évben a Cet fejében feltűnik egy titokzatos égitest. Pontosabban áthalad a Cet fején. – 
Előre-, majd hátralapozott a könyvben. – Lehetséges, hogy ez az égitest a Nap tizedik bolygója.

– Mi?  Hol?  Hogyan?  –  furakodott  a  könyv  közelébe  Karesz,  nagy  lapátkezeivel  csinálva 
magának utat. – Történt valami?

– Csak annyi, hogy a tizedik bolygót a Cet fejében kell keresni – fordította le a feltételezést a 
saját szavaira Ági.

– Minek a fejében?
– A Cetében! A Cet az egyik legismertebb csillagkép –folytatta Bogáta. – De ez az egész csak 

hipotézis. Megérzés, feltételezés – kereste a megfelelő kifejezést. – A papám szerint a tudomány 
csupa ilyen hipotézisből áll. Kigondolnak valamit, évtizedekig, néha évszázadokig kutatják, s vagy 
beigazolódik a feltételezés…

– Vagy nem! – fejezte be fancsalogva Bogáta felnőttes eszmefuttatását szűkszavúan Ica.
– S honnan veszed, hogy ez a micsoda …? Szóval, a tizedik bolygó éppen most jelenik meg 

annak a bálnának a fejében? – firtatta Karesz.
– Cetnek! – igazította ki Ági.
– Tőlem cápa is lehet!
– Onnan, hogy százhuszonegy éve figyeltek fel rá először – lapozott vissza a könyvében Bogáta. 

– Itt a rajz, mellette az évszám. Aztán száztíz éve újra észlelték. Ha tiszta az égbolt – a lány levette a 
szemüvegét, megtörölte, újra felrakta az orrára, s kinézett az ablakon –, innen az íróasztalom mögül 
távcsővel éppen olyannak látom a Cetet, amilyen a könyvben.

– És te most meg akarod figyelni azt a bolygót vagy micsodát? – szegezte Bogátának a kérdést 
Ica.

– Szeretném! – pirult el újólag a lány, s nyomban visszakérdezett: –  Nem volna nagyszerű? De 
ha nem sikerül, sem esem kétségbe! – tette hozzá nyomban. – Megígértétek, nem nevettek, nem 
csúfoltok ki!

– Nem is! – sietett megnyugtatni Ági. – Csak, tudod, ez az egész olyan…
– ...  komolytalan.  Ezt  akartad  mondani,  ugye?  –  hajtotta  Se  a  fejét  Bogáta.  –  Valóban  az. 

Vegyétek úgy, ez a hobbim. –Tenyerét hirtelen a szájára tapasztotta. – Még jó, hogy Professzor nem 
hallotta – mondta később, az ujjai közt. – Szerinte a hobbi szent dolog!

– Az a baj, Professzor ezt nemcsak mondja, hiszi is! – ásított nagyot Ica.
– Ne féltsetek, el fogom viselni, ha nem sikerül! – ismételte meg Bogáta, komoly ábrázatot öltve. 



–  Kiszámítottam,  mennyi  az  esélyem,  hogy  éppen  én  fedezzem  föl  a  tizedik  bolygót.  Egy  a 
százkilencvenkilencbillióhoz.

– A meteorológusok is rengeteget próbálkoznak, hogy megjósolják, milyen idő várható – vetette 
közbe vigasztalólag Karesz. – S néha jön be csak nekik.

– Vak tyúk is talál szemet, azt mondod? – nevetett kényszeredetten Bogáta. –  Gondoljatok arra, 
hányszor  megjósolták  a  világvégét,  meg  hogy  összeütközünk  valamelyik  bolygóval  vagy 
meteorittal, s felrobban a Föld. – ökölbe szorította a kezét. – Én akkor is szeretnék hinni annak a 
csillagásznak!

– Pénzbe nem kerül! – ásított másodszor is Ica.
– Csak időbe. Rengeteg időbe. Ülni az ablak előtt, s bámulni az Eget. Már amikor nem felhős, 

mint most.
– Ez  bizony  pech!  –  hátrált  az  ajtó  felé  Karesz.  –  Nagy  pech.  Talán  Pecás  Dávid  kisegít 

bennünket!

– Pecás Dávid? – bámult megkövülten a colos fiúra Bogáta. – Miért, ő talán képes eloszlatni a 
felhőket?

– Karesz ezt úgy érti, talán Dávidnak megvan az Új Atlasza – magyarázkodott sokadszor a fiú 



helyett Ági. – Vagy legalábbis felvette kazettára.
– Az volna az igazi! – kapott a gondolaton Ica. – Az ő kazettájáról átmásolnám egy üresre, s 

nekem is megmaradna.
– Mi sem egyszerűbb: hívjátok meg Dávidot a bulira! – biztatta vendégeit Bogáta.
– Nem jön! – állította határozottan Ági.
– És ha szépen kéritek? Akkor sem?
– Tudod, ki könyörög neki! – csattant fei Ica. – Egy ilyen bunkónak! De te megpróbálhatod. Új 

hús vagy, bedobod magad… Hátha sikered lesz!
– Nem nekem kell az Új Atlasz! – vágott vissza Bogáta, miközben arcszíne egészséges pirosból 

falfehérre váltott.  –  Nem szokásom kikezdeni fiúkkal. S mondtam az előbb, amúgy sem tudnék 
elmenni a bulira, szeptember végéig semmiképpen sehová – enyhült meg a hangja.

– Na persze, a csillagok! – indult lefelé a lépcsőn Ica. – Nincs más választásunk, továbbmegyünk 
Professzorhoz. Csak ne volna olyan halálian unalmas a srác!

4.
Ica nem tévedett, Professzornak valóban megvolt az Új Atlasz együttes sikerlemeze. Csak éppen 

nem adta kölcsön. Hogyisne, hogy mindenféle ócska tűvel összevissza karistolják! De a két lány 
addig-addig kérlelte, míg a végén saját kezűleg átjátszotta egy magnószalagra.

Aminek nemcsak Ica örült meg. Karesz is. A szalagról a legjobb számokat egyszerűen lemásolta 
s továbbadta kosárlabdázó haverjainak.

Köves  Macát  nem érdekelte,-  unokahúga hány vendéggel  érkezik.  Egybenyitotta  a  két  nagy 
szobát,  felszedte  a  szőnyeget,  a  konyhában  leszelt  egy  egész  zsúrkenyeret,  megkente  zsírral, 
meghintette sóval, paprikával, s bekapcsolta a magnót.

– Óvoda a kis szobába! – tessékelte számolatlanul unokahúga sleppjét a maga kis kamarájába, s 
rájuk hajtotta  az ajtót.  Amitől  Icáék,  ha nagyon akartak volna,  átmehetnek a  táncolók közé,  ha 
másképpen  nem,  az  erkélyen  keresztül,  ahová  nemcsak  Maca  kuckójából, de  az  egyik  nagy 
szobából  is  nyílt  ajtó.  De  minek?  A szomszédban  volt  a  konyha,  ahol  előbb  jól  teletömték  a 
pocakjukat zsíros kenyérrel, főleg Karesz jeleskedett, négy szeletet tüntetett el, mialatt Ági egyet, 
majd megittak egy-egy nagy bögre citromos teát, s Maca szobáján át kivonultak az erkélyre.

Az egybenyitott  két  nagy szobában vagy negyedszáz  félvad nagyfiú,  –lány vonaglott  a  zene 
ütemére. Professzor benézett hozzájuk, de mindjárt vissza is húzódott.

Ica a csillagos égre emelte a tekintetét.
– Hát nem gyönyörű! – kiáltott fel ábrándosan, ütemre riszálva csontos csípejét.
– Attól függ, mi? – tért ki előle nagy ívben Professzor, hogy elkerülje az összeütközést.
Nem is  próbálta  titkolni,  mennyire  nem a  kedve  szerint  alakulnak  a  dolgok.  Egy  izgalmas 

keresztrejtvényt hagyott félbe, amikor Ági bekopogott hozzá késő délután, kérve: tartson vele. A 
duci lány félt, Ica rászáll Kareszra a bulin, ő pedig maga marad. És mert nem akart petrezselymet 
árulni, választotta lovagjának Professzort, abban a reményben, hogy kettesben kevésbé unatkoznak 
majd.

Most négyesben unatkoznak. Professzor a legszívesebben otthagyta volna a társaságot, de ahogy 
múlt az idő, újabb és újabb vendégek érkeztek. Már az előszoba is megtelt vonagló párokkal kéz- és 
lábtörés  nélkül  aligha  lehetett  volna  átvergődni  a  tömegen.  Nekitámaszkodott  hát  az  erkély 
korlátjának, s egykedvűen nézte, mint dobálja Ica az alsó felét.

– Minden gyönyörű! – áradozott a lány. – Az éjszaka, a város, a csillagos ég. A zene pedig…
Professzor a zene fölemlegetésére  felszisszent,  mintha a lábára léptek volna.  Jó hallása volt, 

ráadásul élvezte is a muzsikát. De ami az agyonjátszott magnószalagról szétáradt a lakásban, inkább 
hasonlított a városkán átvezető főút vasárnap délutáni csúcsforgalmának neszeire, mint tánczenére.

– Figyelmeztetlek Icu,  ha most elkezdesz itt  romantikázni,  felszabdalom a nővéred lepedőjét, 
kötelet csinálok belőle, s leereszkedem az erkélyről! – szólt a himbálódzó lányra Ági.

– Miért? Megjegyeztem, hogy gyönyörű csillagos az ég! Már ez is baj? – nyafogott sértődötten 
Ica. – Az a csillag ott. Na, segítsetek már!

– Az a csillag ott nekem ugyanolyan, mint a többi. De Bogáta biztosan meg tudná mondani a 



nevét is. Kérdezd meg talán tőle, ugorj át hozzá! – tanácsolta Ági.
– Szerintem már alszik – dörmögte Professzor. – Csak nem akarjátok felzavarni?
– Háromnegyed kilenckor? Mert hogy annyi van! – fordult meg Ica. – Ha érdekel, ég a villany a 

szobájában, idelátszik!
– Biztosan az eget kémleli a százhuszonöt milliméteres távcsövével – hajolt át a korláton Karesz, 

hogy jobban szemügyre vegye az ormótlan betontömbök közt megbúvó csöpp, fatornyos épületet.
– Vagy minket! – vetette oda Ica.
– Akkor  azt  is  látja,  hogyan  riszálsz!  –  Professzort  fölöttébb  idegesítette  a  lány  csípejének 

darabos rángása.  – S le tudja olvasni a szánkról,  miről  beszélünk. A százhuszonöt milliméteres 
távcsövön át olyan közelinek látja ezt az erkélyt, mint mi innen a szomszédokét.

– Az eget nézi, higgyétek el! – bizonygatta Agi.
– Nem sokat lát belőle – állapította meg tárgyilagosan Professzor. – A szalagház a fele égboltot 

leárnyékolja.
– A toronyház és a szalagház között még mindig kilát. S annyi elég a kis hülyének! – kacagott 

bántón éles hangján Ica. – Hallhattátok, a tudós könyv írója kiszámította, hol keresse a bolygóját. 
Annak a tintahalnak vagy micsodának a fejében.

– A  Cetében!  –  mondta  Ági.  –  Képzeld  –  furakodott  Professzorhoz  –,  Bogátának  van  egy 
könyve,  abban azt olvasta,  a Cet fejében minden tizenegyedik évben megjelenik egy ismeretlen 
csillag. Vagy bolygó. Az idén éppen ilyen tizenegyedik év van, és Bogáta ki akarja lesni.

– Akkor csipkedheti magát – nézett fel az égre Professzor. – A Cet hamarosan továbbáll!
– Miért állna tovább? – bámult rá Karesz.
– Mert elmozdul az ég, s októbertől más csillagképet lát az ablakából.
– Én eddig azt hittem, a Föld mozog. S nem az ég. Ki is mondta? – jegyezte meg epésen Ica.
– Galilei! – segítette ki Ági. –  Tényleg. Tanultuk!
– A Föld is mozog! – bizonygatta Professzor. – Meg az ég is. Minden, a csillagok, a Tejút, a 

bolygók…
– Mozogjunk mi is, mert különben megfázunk! Ezt én mondom! – kapaszkodott Professzorba 

Ica,  s  a  zene  felgyorsuló  ütemére  elkezdte  rángatni  a  fiút.  Ám Professzor  néhány  taktus  után 
lefejtette magáról a lányt.

– Bogáta  az  ablakából  legfeljebb  két  hétig  látja  még  a  Cetet  –  méricskélte  a  távolságot  a 
toronyház, a szalagház s a bagolyvár között.

– Azért mondta hát, hogy szeptemberben nem ér rá! – bólogatott megértőn Ági.
– Szerintem csak kérette magát – fogta össze a mellén a kardigánját Ica. – Szóíjatok, ha majd 

másról is hajlandók lesztek beszélgetni, nemcsak Bogátáról.
– Ebbe meg mi ütött? – meredt rá Karesz. – Az előbb még tiszta normáils voltál!
– Kezd elegem lenni a csajból. Foglalkozzatok inkább velem!
– Eddig is azt csináltuk, csak téged szórakoztattunk! – olvasta a fejére a colos fiú.
– Nem vettem észre – durcáskodott tovább Ica. – És tényleg unom már: Bogáta így, Bogáta úgy. 

Az agyamra megy a nagyképűsége. “A Cet az egyik legismertebb csillagkép – utánozta a hangját. – 
Én speciel nem ismertem eddig. Nekem elfelejtették bemutatni. S hogy milyen beképzelt! “Nem 
szokásom kikezdeni fiúkkal – nyafogta újfent Bogáta hangján. – Mintha Pecás Dávidnak éppen egy 
ilyen béka kellene!

– Dávidnál nem ég a villany! – szakította félbe barátnője dühkitörését Ági. – Még kint volna a 
kőgátnál?

– A nagy szobában televíziózik – állította határozottan Professzor. – Jó neki!
–  Szerintem már az éjszakai halászvizeken evez! – sóhajtott fel Ica. – Egy pápaszemes Cettel a 

szákjában.

5.
Hétfőn, mindjárt a nagy szünet elején Karesz belekarolt Professzorba, aki az irodalomkönyvvel a 

kezében  föl-le  sétált  az  iskolaudvaron.  A  langaléta  kosárlabdázónál  jó  fél  fejjel  alacsonyabb 



Professzor évek óta az iskola egyik legjobb tanulója. Még soha, egyetlen szünetben sem mulasztotta 
volna el, hogy átismételje a következő óra anyagát. Irodalomból éppen Babits Mihályról tanultak, a 
fiú félig lehunyt szemmel az irodalom-könyv szövegét ismételte brummogó mackóhangján:

“Babits Mihály, ezernyolcszáznyolcvanhárom-ezerkilencszáznegyvenegy… A huszadik századi 
irodalom kiemelkedő lírikusa. A Nyugat nagy műveltségű kritikusa, egy ideig főszerkesztője...

– Köszönöm, jeles! – szólalt meg a háta megett az irodalomtanár hangján Karesz, vasmarkával 
megszorítva Professzor könyökét. – Figyelj, öreg! Volna egy ötletem – Professzor rosszat sejtett. A 
csiszolatlan modorú,  nagyhangú kosárlabdázó-palántát  kicsik-nagyok úgy ismerték az iskolában, 
mint aki soha ki nem fogy az idétlenebbnél idétlenebb ötletekből. Az amúgy is figyelemre méltó 
testi  adottságokkal rendelkező Kardos Karesz elsős kora óta mindent elkövetett,  hogy állandóan 
téma legyen szűkebb környezetében, majd később az egész iskolában. Elvárta, hogy beszéljenek 
róla, foglalkozzanak vele, tartsanak tőle. Ha a barátai közül valakinek nézeteltérése támadt náluk 
nagyobb fiúkkal, kéretlenül a gyengébb mellé állt, s inkább hagyta, hogy dagadtra verjék, de nem 
hátrált meg.

– Arra gondoltam – kezdte ábrándos képpel –, ki kellene találni  valami jó nagy marhaságot! 
Érted?

– Nem! – rázta a fejét zavartan Professzor. Tényleg nem értette, mit akar tőle a másik. Fel nem 
foghatta, mi lehet az a valami, ami egyszerre jó is, meg nagy marhaság is.

Karesz olvasott a gondolataiban.
– Elkelne  már  egy kis  balhé,  mit  szólsz  hozzá?  Két  hete  járunk suliba,  és  még  nem történt 

semmi. Lassan megpenészedünk az unalomtól.
A balhé fölemlegetésére Professzornak eszébe jutott,  az elmúlt évben is ilyenkor, szeptember 

közepén viccelték meg Pemege tanár  urat.  Karesz óra előtt  enyvet  csepegtetett  a tanári  székbe, 
Pemete ráült, s amikor fel akart állni, fölemelkedett vele a szék is. Napokig rajta röhögött az egész 
iskola.

Pemete nem értette a viccet, megsértődött, s egész évben neheztelt az osztályra.
– Nem  ajánlom,  hogy  Klarissza  mamával  kikezdj!  Vele  aligha  mernéd  megcsinálni,  amit 

Pemetével  csináltál!  –  figyelmeztette  Kareszt  Professzor.  –  Kapsz egy igazgatói  rovót,  s  oda a 
gimnáziumi felvételid!

– Ki  akar  gimibe  menni?  –  vonta  meg  a  vállát  Karesz.  –  Ha be  tudnám játszani  magam a 
nagycsapatba… Nem folytatta, mert eszébe ötlött: a kosárlabdáról jó, ha hallgat. Professzor ugyan 
nem jár meccsekre, de előbb-utóbb ő is megtudja, az edző egy idő óta az ificsapat összeállításakor 
sem számol Kardos Karesszal. Legutóbb már a kispadra sem engedte kiülni.

Majd ha megkomolyodik...
Azóta edzéseken fegyelmezi magát. Eddig az iskolában is próbált rendesen viselkedni. Belebújt 

volna az ördög?
– Te nem unod magad egész nap? – duruzsolta Professzor fülébe, – jó, délig még elvagyunk a 

suliban valahogy, de aztán, késő estig…
– Lépj be a cserkészekhez! – próbálta leszerelni Professzor. – Minden másnap kirándulnak.
– Nem azért maradtam ki az úttörőből! – dobbantott indulatosan a nyurga legény, még jobban 

megszorítva Professzor könyökét. – Figyelj rám, emlékszel, mit mondtál szombaton, Macáéknál?
– Én? – próbálta kiszabadítani zsibbadó karját a megtermett izomember vasmarkából Professzor, 

ám ahelyett,  hogy lazult  volna, még szorosabbra zárt  az ötujjas bilincs. – Már nem emlékszem, 
miről is fecsegtünk.

– Amit Bogátáról mondtál! – emlékeztette Karesz.
– Soha  senkiről  nem  szoktam  rosszat  mondani!  –  védekezett  Professzor.  –  összetévesztesz 

Icuval, talán bizony ő mondott olyasmit. Vagy Ági.
– Gondolkozz, Öreg! – engedte végre szabadon Professzor könyökét Karesz. – Ki állítja, hogy 

rosszat mondtál? Inkább sajnálkoztál,  hogy Bogátának nincs kilátása. Vagy megtalálja két héten 
belül a tizedik bolygót, vagy várhat újabb tizenegy évet. Csipkednie kell magát, valami ilyesmit 
mondtál.

– Egen,  talán,  valami  már  dereng  –  vette  át  elzsibbadt  markából  a  másik  kezébe  az 



irodalomkönyvet Professzor,  s  közben  jobbra-balra  tekingetett,  keresve  az  alkalmat,  hogyan 
szabadulhatna  meg  kellemetlenkedő  osztálytársától.  Szerette  volna  még  egyszer  elolvasni  az 
írodalomkönyvben a Babitsról szóló részt.

De bizony senki jó barátot nem vetett oda a sors. Az udvar legvégében álltak, ahol az alsósok 
szoktak játszani.

– Érted  már,  mit  akarok?  Segíteni  kellene  annak  a  csajnak!  –  bökött  mutatóujjával 
beszélgetőtársa homlokára Karesz.

– Jó, de hogyan? – hátrált Professzor. – Bontsuk le a szalagházat, hogy legyen kilátása?
– Azt talán mégse – lágyult meg Karesz, hangja. – Látom, már beindult az eszed! Mit szólnál 

ahhoz, ha, mondjuk, szereznénk neki egy bolygót?
– Észnél vagy, egy bolygót? Karesz élvezte a helyzetet.
– Csak úgy, játszásiból! Vagy valamilyen csillagot, na! Egy kicsi-pici csillagot! Egy akármilyen 

iciri-picuri csillagocskát a Bogátácskának! –játszott a szavakkal. – Még mindig nem érted? Próbáld 
megerőltetni a fantáziád! Figyelsz egyáltalán rám? Hát akkor! Bütykölnünk kellene neki valamit, 
ami hasonlít egy csillagra. Vagy bolygóra. S belógatnunk az ablaka elé!

– Belógatni?
– Zsinóron. Vagy póznán. Hadd higgye,  csillag.  A bolygója,  amit keres. Nem lelkesedsz érte 

túlságosan, hiába strapálom magam!
S a colos kosaras elhessegette a láthatatlan legyeket a tenyerével a nadrágjáról.
– Nem hát. Mert képtelenség! –  szólta le kendőzetlen őszinteséggel az ötletet Professzor.
– Miért volna az? – taszította mellbe Karesz. – Mi bajod van vele?
– Kivihetetlen!
– Más ellenvetésed nincs? Akkor hurrá! Te vagy a fej, öreg, neked kell kitalálnod a megoldást. A 

fejemet rá: világraszóló hecc lesz!
– Lehet.  De  engem  hagyj  ki  belőle,  jó!  –  csukta  össze  a  könyvet  reménytelen  mozdulattal 

Professzor, – Akármilyen ökörségbe nem hagyom magam beugratni. Keress mást!
– Csak nem tojtál be, öreg? – komorodott el Karesz. – Ki mást találhatnék? Ehhez ész kell, azért 

gondoltam rád!
– Csakhogy én nem akarok…
Karesz nem hagyta befejezni a mondatot, osztálytársa szavába vágott:
– Ne mondj semmit, mert a végén azt kell hinnem, gyáva vagy!
S elhúzta a száját.
– Nem  vagyok  gyáva!  De  amire  rá  akarsz  venni,  ahhoz  nem  bátorság  kell,  hanem… 

gátlástalanság! – Professzor némileg megnyugodott, miután megtalálta a megfelelő kifejezést. De 
mert érezhette, szavai nem hatották meg a másikat, hozzáfűzte: – Ez az egész így valahogy nekem 
nem eléggé tisztességes. Bolonddá tenni valakit?

– Miért tennénk bolonddá? – adta az ártatlant Karesz. – örömöt szerzünk neki, vagy ahogy Klári 
néni mondaná: sikerélményhez juttatjuk. Na, ne okoskodj már! Csak használunk vele, hiszen olyan 
magányos,  szomorú.  Ráfér  egy  kis  bolondozás.  Képzeld  el,  a  végén  tényleg  azt  hiszi  majd, 
megtalálta a tizedik bolygót! Milyen vagyok?

Professzor  végignézett  rajta.  Mi  tagadás,  ezúttal  inkább  félelmetesnek,  mint  nevetségesnek 
találta a hosszúra nőtt fiút, amint ördögi mosollyal az arcán. Önfeledten csapkodta a tenyerével a 
combján a seszínű farmert. De ezt mégsem mondhatta a szemébe. Kitért hát az egyenes válasz elől.

– Nem is tudom…
– Jól sejtettem, félsz! – csápolt a levegőben Karesz. Professzor maga elé emelte a tenyerét.
– Arra nem gondolsz, hogy rájön a csalásra?
– Nem jön rá! A boldogságtól, hogy megtalálta a bolygóját, minden másról megfeledkezik majd! 

A te dolgod, hogy ne jöjjön rá!
– A végén mindig akad egy banánhéj, amin el lehet csúszni.
– Nem lesz banánhéj!
– A lányok kifecsegik. Vagy más jön közbe.
– A lányok nem tudhatnak róla! Előttük egy szót se, értve?! – húzta el az öklét,Professzor orra 



előtt  Karesz.  –  Még  mit  nem  képzelsz?  Ica  máris  féltékeny  Bogátára,  ott  voltál  Macáéknál, 
hallhattad, hogyan beszélt róla. Ági pedig képtelen tartani a száját… Na, mi lesz?

A lépcsőházban élesen felberregett a csengő, a szünet végét jelezve. Professzor összerezdült.
– Nem is tudom – mondta, maga elé bámulva. – Majd még beszélünk róla, jó?
S elindult a sorakozóhely felé.

6.
Ifjabb Kiprich Béla, akit anyakönyvezett  nevén legfeljebb a családja tagjai,  osztálytársai  s az 

osztályban tanító tanárok ismertek, mindenki más csak Professzornak tisztelt, röpke másfél óra alatt 
elkészült  a  leckéjével.  A számtanpéldákat,  természetesen  csak  fejben,  már  az  órán  megoldotta, 
irodalomból alighanem felmérő dolgozatra számíthatnak, nem vettek új anyagrészt, a történelem-, a 
kémia-  és  az énekleckét  pedig első olvasásra  megértette.  Mégis,  szokása szerint,  elolvasta  őket 
háromszor, majd elrakta a füzeteit a táskájába, átment a könyvtárszobába, s megállt a lemezpolc 
előtt. Ám anélkül, hogy akár egyetlen lemezt is leemelt volna a lemezpolcról, továbblépkedett az 
apja féltett kincseit, a lexikonokat őrző üvegszekrényhez.

Idősb Kiprich Béla végzettségére nézve matematika-fizika szakos középiskolai tanár volt, s több 
mint egy évtizedig tanított a helyi gimnáziumban. Szaktárgyai megszállottjaként ismerték. Szigorú 
volt  és  következetes;  aki  nála  az  érettségin  négyest  kapott,  nyugodtan  elmehetett  felvételizni 
akármelyik egyetemre, nem utasították el. Ám a kötelező heti óraszám mellett hiába vállalt túlórát, 
szakkört, korrepetálást, magán-tanítást, az albérletből, amelyet kezdő tanárként még a régi igazgató 
szerzett neki, csak nem tudott rendesebb lakásba költözni.

Talán mert túl sokat költ könyvre, hanglemezre, ugratták a kollégái. Aminek volt is némi alapja, 
az egy szoba-konyhában, de még a háziakkal közös előszobában, sőt a mellékhelyiségekben is a 
mennyezetig értek a könyvespolcok.

Kiprich  Béla  hét  éve  gondolt  egy  merészet,  otthagyta  a  gimnáziumot,  s  felcsapott  zöldség-
kiskereskedőnek. Nem dolgozott se többet, se kevesebbet, mint annak eiőtte, s nem tagadta meg 
korábbi önmagát sem; pontosan számolt, soha senkit nem csapott be.

Két  év  múlva  lakást  vásárolt  a  lakótelepen,  s  abban  akkora  könyvtárszobát  rendezett  be, 
amekkorában az egész korábbi albérletük elfért volna. Később autót, telket vett. És, természetesen, 
újabb könyveket, hanglemezeket.

A bolt forgalma közben a többszörösére nőtt, de Kiprich Béla továbbra is maga vezette. Igaz, 
állandó alkalmazottal, s esténként a felesége, nyáron pedig két hónapra a fia is beállt a pult mögé, 
ha úgy hozta a szükség.

Volt kollégái sokáig macerálták; nem restelli kétségtelen tehetségét aprópénzre váltani? A volt 
számtantanár erre azt válaszolta: ha kevés volna az az aprópénz,- restellne,  de mert  sok, inkább 
elviseli a szégyent.

Professzor  előbb  az  Új  Magyar  Lexikonban  kereste  a  Cetet,  de  nem találta  sem a  szűkebb 
ábécében a C-nél, sem a kiegészítő kötetben. Tovább lapozta a lexikonokat, szakkönyveket, míg 
végre a kezébe akadt egy népszerűsítő csillagászati könyv, mindjárt az első előzékén a nyári égbolt 
csillagképeivel.  Néhány  szövegoldal  után  feltárultak  az  őszi  égbolt  csillagképei  is  az  alábbi 
használati utasítással: “A könyvet a fejünk fölé kell tartanunk, s arccal észak felé fordulnunk, úgy, 
hogy a térképen látható É (Észak) valóban észak felé mutasson…

Fogta  a  könyvet,  kiment  vele  az  erkélyükre,  de  a  nyaktörő  mutatványt  csak  a  harmadik 
próbálkozásra tudta megcsinálni. Először elszédült, másodszor forgolódás közben kiesett a kezéből 
a könyv, harmadszorra is csak nagy nehezen sikerült beállnia észak felé arccal úgy,  hogy a feje 
fölött a könyvön az É éppen az orrával legyen egy vonalban.

A Cetet a csillagtérképen azonnal fölfedezte. A valóságban természetesen nem láthatta, hiszen 
délután volt, négy óra, vagy még annyi sem.

Hogy  teljen  az  idő,  kivitte  az  erkélyükre  a  tájolót,  s  pontosan  bemérte,  merre  van  észak. 
Óvatossága nem volt haszontalan, előbb, amikor csak úgy találomra állt be a könyvvel, legalább 
három fokot tévedett.

Lerakta a tájolót a kőre, krétával kört húzott köréje, s megjelölte a korláton a 0 fokot. Visszavitte 



a helyére a műszert, a könyvet, s behúzódott a sarokba zenét hallgatni.
Vagy félóráig váltogatta  a kazettákat  a magnóban,  aztán ezt  is megunta.  Hátradőlt  a székén, 

behunyta a szemét, s befelé, magába figyelt.
Újabb negyedóra-fél óra telt el így,  amikor azon kapta magát, hogy unatkozik. Amitől rögtön 

megrémült. Ilyesmi még soha nem fordult clő vele.
Korábban, még egy éve is, délutánjaikat kitöltötték a szakkörök, különórák. Minden napra jutott 

belőlük. Idén az igazgató úr már az évnyitón kihirdette: az iskolának nincs pénze különböző tanítás 
utáni  foglalkozásokra.  Aki  azt  akarja,  hogy  a  gyereke  nyelvet  tanuljon,  vagy  elmélyedjen 
valamelyik tantárgyban, fogadjon mellé magántanárt.

Egyedül Klári néni tartotta meg a biológiai szakkört. S pénzt sem kért érte.
Professzor sok minden iránt érdeklődött, a biológia viszont hűvösen hagyta.
Mit is mondott Karesz? – jutott az eszébe. – Unatkozik. Lám, ő is. De csak azért, mert valaki 

unja magát, nem törvényszerű, hogy szamárságokat találjon ki.
Mint Karesz.
Ostoba vicc, mosolyodott el Karesz ötletén. A kitalálójára vall. Bárdolatlan, primitív. Belógatni 

egy fényes  valamit  az  új  lány ablaka elé,  amiről  azt  hiheti,  hogy csillag.  Vagy pláne,  üstökös! 
Honnan  lógatnák  be,  hiszen  a  bagolyvár  közvetlen  szomszédságában  nincs  fa,  amelyre 
felmászhatnának,  a  legközelebbi  a  homokozó  mellett  árválkodik;  egy,  még  a  régi  városból  itt 
maradt öreg hárs, úgy hatvan méterre a lány ablakától.

A tetőre akarna Karesz felmászni? Amilyen rozoga, beszakadna alatta.
Természetesen meg lehetne oldani a dolgot. Ésszel, ügyesen kimódolva minden részletet. Amivel 

az egész beugratás igazi, szellemes játékká szelídülne.
Hogyan?
Például  úgy,  hogy azt  a bizonyos  fényes  valamit,  amiről  Bogáta  s  mindenki  más  azt  hiheti, 

csillag,  vagy  még  inkább,  hogy  üstökös,  kellő  távolságra,  a  bagolyvár  ablakától  átvezetik  a 
szalagház és a toronyház között a Cet feje magasságában.

S  Professzor  egyszerre  azon  kapta  magát,  mind  izgatottabban  várja,  hogy  beesteledjen,  s 
feljöjjenek a csillagok.

Felhőtlen volt az ég s a Hold is csak éjfél után kelt fel, ezért alighogy leáldozott a Nap, máris 
megjelent az első csillag.

A keleti égbolton. Ám Professzornak nem kellett sokáig meresztgetnie a szemét, hogy nyugaton, 
pontosan ott, ahol előző szombaton Köves Macáék erkélyéről látta, megpillantsa a Cet haloványan 
hunyorgó csillagait.

Némileg  más szögből,  de hiszen ez természetes  volt;  Macáék a  szalagház  óváros felőli  első 
lépcsőházában  laktak,  egészen  közel  a  bagolyvárhoz,  ráadásul  a  harmadik  emeleten,  míg  az  ő 
lakásuk  a  ház  közepén  a  hatodik  emeleten  volt,  szemben  a  toronyházzal,  Szerencsés  Dávidék 
erkélyével.  Légvonalban  az ő szobája  és Dávid kuckója között  ötven méter  lehetett  a  távolság, 
legfeljebb ötvenöt. Ha Dávidnak sürgős közlendője akadna, egyszerűen átkiabálhatna hozzá.

A két lakás között kellene közlekedtetni azt a fényes valamit, egy zsinóron!
A felismerés még inkább izgalomba hozta. Lerohant az utcára, s meg sem állt a bagolyvárig. 

Behúzódott a toronyszoba ablaka alá a kapuba, az egyik szemét behunyta, a másikkal megcélozta az 
erkélyüket, onnan egy képzeletbeli vonalat húzott a tekintetével Dávidék ablakához, s közben a Cet 
csillagait figyelte.

Akkorát ugrott örömében,  hogy majdnem beverte a fejét  az alacsony ereszbe; a vonal éppen 
kettébeszelte a Cet fejét!

Rohant  vissza  a  szobájába,  rajzlapot,  színes  ceruzát  vett  elő,  s  gyakorlott  mozdulatokkal 
pillanatokon belül elkészítette a rajzot, hogyan látja majd Bogáta az ablakából a szalagház hatodik 
emeletéről a Cet fején át a toronyház harmadik emeletére alászálló csillagot.

A tizedik bolygót!
Amikor  elkészült,  elégedetten  dőlt  bátra  a  székén.  Ha  Karesz  sejtené,  milyen  egyszerű  a 

megoldás!
Nem tudhatja meg, tért ki azonnal a csábítás elől. Egyedül akkor, ha…



Ha a becsületszavát adja, az akció a kettejük titka marad. Pontosabban hármuké Dáviddal, hiszen 
Pecást nem hagyhatják ki a játékból. Viszont senki más egy szót sem tudhat a dologról. Akkor sem, 
ha Bogáta beugrik a trükknek, akkor sem, ha az egészből valamiért nem lenne semmi.

Az volna csak az igazi, ha beugorna. Mert ez azt jelentené, nemcsak a terve volt zseniális, de a 
kivitel is sikerült. Sikerülnie kell. A lány pedig…

Vajon  elhíreszteli-e  Bogáta  országnak-világnak,  hogy  fölfedezte  a  tizedik  bolygót,  vagy 
megtartja a titkot magának? Híresztelje bár, ők akkor sem leplezik le – magukat.

S ez lesz az igazi hecc!
Másnap reggel a két fiú egyszerre ért az iskola elé. Karesz szokása szerint nyegle modorában 

köszönés helyett mindjárt rárontott Professzorra:
– Na, mire jutottál?
– Mire?  –  Professzor  körülnézett,  hogy  nem  hallgatják-e  ki  a  beszédüket,  de  amikor 

meggyőződött róla, senki nem tartózkodik a közelükben, akkor is csak annyit mondott:
– Háromkor a homokozónál. A fa alatt, a padon. 

7.
Metsző  szél  fújt,  félméteres  hullámokat  hajtva  maga  előtt  a  nyílt  vízen,  a  part  közelében 

sejtelmesen susogott a nád. Dávid bekucorodott a kőgát szélvédett tövébe, s szorosan összehúzta a 
mellén a dzsekijét. Fázott. Már többször is elhatározta, csomagol és hazamegy, de csak nem tudta 
elszánni magát az indulásra, jóllehet kevés hiányzott, hogy megvegye az Isten hidege.

Egyetlen karnyi vastag márna vergődött a haltartóban, még délután fogta, mielőtt feléledt volna a 
szél, s elkezdődött a lehűlés. Azóta a hullámzástól azt se látná, ha a bot vége kapást jelezne, hiszen 
a vihar állandóan rázza. Reménye sincs, hogy megfogja a hal párját, hacsak egy életunt paptetű rá 
nem eszi magát a horgára.

Nem is  azért  marad.  Egyszerűen  nincs  kedve  hazamenni.  Szégyen,  nem szégyen,  kénytelen 
bevallani magának, retteg a húgaitól.

Pedig az ikrek ennivalóan aranyos gyerekek,  s mindössze hétévesek.  Az ismerősök, rokonok 
nem fogynak ki a dicséretükből, hogy milyen jól neveltek, illedelmesek, kedvesek!

Amikor vendég van a háznál.
Bezzeg,  ha  hármasban  maradnak  Dáviddal!  Pillanatokon  belül  lekopik  róluk  minden  illem, 

jólneveltség. Valósággal terrorizálják a bátyjukat, kényszerítik, hogy csak velük foglalkozzon.
júniusig még úgy-ahogy elviselték egymást, amíg a kicsik óvodások voltak. Anyjuk vitte-hozta 

őket.  Július  elején azonban az  óvodában átalakítás  kezdődött,  s  választhattak,  vagy átíratják  az 
ikreket egy másik óvodába a város végére a nyári két hónapra, amíg iskolába nem mennek, vagy 
valaki otthon marad velük.

Dávid megsajnálta őket. Majd ő vigyáz rájuk, mondta ki meggondolatlanul a döntő szót.
Hanem a kicsik sehogyan nem értették, hálával tartoznak a bátyjuknak. Úgy gondolkoztak, az 

óvodában is azért voltak az óvó nénik, hogy foglalkozzanak velük. Dávidtól is ezt követelték.
Szegény óvó bácsi! Alig várta, hogy elkezdődjön az iskola! Hajnali hat órától, akkor ébredtek az 

ikrek,  délután  negyed ötig,  fél  ötig  volt  szolgálatban.  Akkor ért  haza az anyjuk  a  munkából,  s 
felváltotta.  Alig  várta,  hogy  az  asszony  feltűnjön  a  láthatáron.  Az  ajtó  mellé  készítette  a 
horgászfelszerelést, aztán “Szia, anyu!, s rohant a holtágba.

Megkezdődött az iskola, s Dávidra, ha lehet,  még nehezebb napok köszöntöttek.  Reggel neki 
kellett elkísérni a lányokat az iskolába, délben viszont, mire hazaért, már a feje tetején állt a lakás. 
Az ikrek mindent felforgattak.

– Mi csak játszottunk! – pityeredtek el, ha bátyjuk ferde szemmel nézett rájuk. – Már az is baj?
Fél perc múlva már azt kérdezték: – Mit ebédelünk?
Dávid megmelegítette az ételt s enni adott nekik. Aztán ágyba parancsolta őket; az óvodában 

ugyanis  megszokták  a  délutáni  alvást,  s  még  nem szoktak  le  róla.  Elmosogatott,  eltörölgetett, 
megírta a leckéjét, majd a könyökét az asztal lapjára támasztva, öklére hajtotta az állát, s kibámult a 
csendes nyárvégi délutánba. Nemhogy az erkélyre nem mert kimenni, de még csak felállni sem; 
akkor megnyösszen a parketta, s felébrednek az ikrek.



Anélkül  is  hamar  felébredtek.  S  Dávidnak  játszania  kellett  velük.  Meg  mesélni,  ahogy  az 
óvodában szoktak. Amíg a televízióban el nem kezdődött az adás.

Akkor felültek a díványra, s nézték a képernyőt. Mindegy volt, mit adtak.
Dávid az előszobában várta az anyját. – Szia! – Szia! – S rohant pecázní.
Ha legalább a bátyja mellette volna! Dávidnak az utolsó hetekben egyre jobban hiányzott Feri. 

Hat év korkülönbség volt köztük, ennek ellenére nagyon jól megértették egymást. Ráadásul Feri a 
kicsik nyelvén is értett. Órákig eljátszadozott velük, ha viszont nem ért rá, ügyesen leszerelte őket.

Hanem Ferit februárban behívták katonának. Az ország másik végébe vitték, mint az újoncokat 
általában, de ígérték, hogy az első hat hónap után hazahozzák. A szomszéd város határában volt egy 
laktanya,  ahonnan az öregkatonák esténként kijárhattak.  Dávid még a nyáron kinézte:  ez a hely 
volna jó Ferinek!

Nem is volna bolondság! Hazamenne átfázva, s Feri, a bátyja fogadná. De még jobb volna, ha 
most, azonnal bekiabálna neki a vízpartról...

– Dávid! Dááávid!
A fiú felrezzent, hallgatózott. Eltelt egy perc, kettő, s újra hallotta a nevét:
– Dávid! Dááávid!
Nem,  nem Feri  szólongatja,  Lackó  közeledett  szirénázva  a  töltésen.  A  kőgát  magasságában 

megállt, nadrágféken leszánkázott a partról, s beszólt a nád közé:
– Itt vagy, Dávid?
– Nem  tudsz  csendesebben  üvölteni?  –  morgott  vissza  a  nagyfiú.  –  A  nyavalyát  hozod  az 

emberre!
– Féltem, a nádzúgástól nem hallasz! – mentegetőzött a gyerek, átlábolva a pocsonyán. – Fogtál 

valamit?
– Egy márnát! – mutatott a haltartóra Dávid. – Mielőtt megkérdeznéd, méretes-e, közlöm, az. 

Milliméterre. Legalábbis amikor kifogtam, még méretes volt, de a hidegben azóta össze is mehetett. 
Éppen indulni készültem haza, nehogy az ellenőr visszadobassa velem. Segítenél?

A hullámok még a kőgát árnyékolta öbölben is ki-kicsaptak a partra. Lackó, nehogy a cipője 
megteljen vízzel, kibújt belőle, s zokniját is lehúzta. Mezítláb indult el a haltartóért.

– Vihetem? – rázta ki belőle a vizet.
– Vigyed. Ha mindenáron össze akarod kenni a nadrágod szárát vele.
– A csapig eltartom magamtól. Ott pedig megmosom.
– Ahogy gondolod!
Közben Dávid felemeke a botot,  tüzetesen megnézte  az orsót,  nem került-e homok a dobba, 

feltekerte  a  zsinórt,  kiakasztotta  a  fülekből  az  élőkén  lógó  horgokat,  majd  szertartásosan 
Összecsukta a botot,  s betette a tokjába. Közben Lackó felszedte a kövekről a műcsalis  dobozt, 
kihúzta az iszapból a botot tartó villát, s szokása szerint egy fűzfagallyal összekaristolta maguk után 
a homokot.

–  Ne lássák, hogy itt horgásztál! – adta a magyarázatát. –Legközelebb elfoglalják a helyed!
Dávid megmosolyogta a kisfiú igyekezetét, de nem szólt. Később, útban hazafelé sem. Már a 

város szélső házainál jártak, amikor Lackó megunta a hallgatást.
– Most dühös vagy rám? – suttogta, bánatos birkaszemeit a nagyfiúra emelve.
– Miért volnék dühös? – kérdezett vissza Dávid.
– Mert megzavartalak. Még maradhattál volna.
– Hiszen láttad, elromlott az idő. És ha haragudnék is, csak magamra haragudhatnék. Akkora 

kapásom volt, majd összetörte a botom! – Aztán legyintett. – Az is lehet, hogy a szél rázta meg…
De te nem ezért jöttél, Lackó, hogy segítsd hazacipelni az egy szál halat. Kitaláltam?

– Ühüm! – bólintott a gyerek boldogan, hogy nem neki kell ismét előhozakodni az ajánlattal.
Dávid mindjárt az árát is megtudakolta:
– Mennyi pénz? Húsz?
– Negyven!
– Ejha! Te akkor sokat tudhatsz! – csóválta a fejét Dávid. – Kár, hogy nincs pénzem. Tényleg 

nincs, egy fia fillérem se! – s kifordította horgásznadrágja zsebét. Egy dió nagyságú kenyérgalacsin, 



négy sajtkocka, egy törött úszó s néhány méter zsinór szóródott ki belőle a földre, pénz semmi. – 
Ugye, megmondtam! – szedte fel Dávid a törött úszót meg a zsinórt. – De biztosan lesz majd, aki 
megfizeti érte a negyven froncsit is!

– Másnak egy vasat sem ér! – ingatta a fejét Lackó. – Egyes-egyedül csak neked!
– De ha nincs pénzem! Megesküdjek rá? – szédítette tovább is a gyereket Dávid. – Nem árutnád 

el mégis, barátságból?
– Utoljára szedsz rá! –  fenyegetőzött az ujjával a kislegény. – Délután kihallgattam Kareszt és 

Professzort. Rólad szövegeltek. Meg az új csajról.
– Árkos Bogátára célzol, ugye? – figyelmeztette Dávid.
– Ha  tudod,  miért  kérdezed?  Persze,  elfelejtettem,  te  mindent  megérzesz.  Vagy  mégis 

folytassam?
– Csak röviden. Miről fecsegtek?
– Azt nem  tudom, mert  már  akkor  is  fújt  a szél.  És mindig,  amikor  kezdett  érdekes lenni  a 

szöveg; elvitte a hangot. Ők ketten a padon ültek, a homokozónál, én fölöttük, a fán. A szél meg 
összevissza fújt, de soha nem lentről fölfelé!

– Ez nem szép tőle, igazán nem szép! – kezdte el ropogtatni az ujjait Dávid. Ez volt a szokása, ha 
valamit élvezettel hallgatott. –  S amikor nem fújt a szél, mit hallottál?

– Mondom, hogy nem sokat. Semmit. Azt hiszem, ki akarnak veletek babrálni!
– Professzor, Karesz, és még ki? – hagyta abba az ujjropogtatást Dávid.
– Más nem volt ott.
– Nem is beszéltek senki másról?
– Mondtam már, rólad és az új lányról.
– Fiúkról? Vagy Ágitól.  Icáról? Négyen sülvc-főve együtt  vannak az utóbbi időben. Erőltesd 

meg az agyad, na!
– Nem hallottam – kedvetlenedett el a kislegény, – Ennyi nem elég neked? Semmiért?
– De. Kezdetnek – tette a gyerek vállára a kezét Dávid. –Velük, kettejükkel elbánok egyedül is, 

ha nagyon ugrálnak. Behúzok nekik egyet-egyet.  De a lányokat mégse vághatnám szájon! Mi a 
véleményed?

– Nem, szájon nem! – helyeselt buzgón Lackó.
– Na látod, végre egy véleményen vagyunk. S ha már ilyen jól megértettük egymást, gondolom, 

továbbra  is  nyitva  tarthatnád  a  szemed.  És  hallgatóznál  is.  Nem  ingyen.  Mit  szólnál  például 
fizetségképp, mondjuk, egy méretes márnához?

8.
A hirtelen támadt szelet kiadós zápor követte, a komor felhőkből még néhány szem jég is hullott, 

ami szeptember közepén igen-igen ritkán fordul eíő. A vihar késő este hagyott csak alább; a zápor 
csendes, országos esővé szelídült, alaposan lehűtve a levegőt.

A  kellemes  nyárutónak  egyszeriben  vége  szakadt.  Az  utakat  sár  borította,  a  homokozó 
betongyűrűjében kisebbfajta tenger hullámzott, a kisgyerekek papírhajókat eregettek egyik oldaláról 
a másikra, s reggelenként a közeli holtág felöl vattás, puha ködök türemlettek be a betonházak közé.

Dávid nem is  gondolhatott  arra,  hogy hamarjában vízbe  lógathatja  a  horgait.  Hacsak nem a 
homokozó vizébe! De egyik percről a másikra megválni sem tudott tőlük. Darabokra szedte hát 
mind a két botot, ellenőrizte, nem lotyögnek-e a vezetőgyűrűk, az egyiken kicserélte a spiccet, a 
másikat újralakkozta. Szétszedte az orsókat is, a fogaskerekeket újraolajozta, a dobon tizenötösről 
harmincötösre cserélte a zsinórt. A meleg nyárvégi estéken főleg a keszeg kapott, ritkábban a ponty. 
Most majd, ha lehűl a víz, a meder mélyéről gyakrabban előjön a márna, s a part menti gödrökben 
rabolni kezd a csuka.

Csakhogy a csukára nem jó a vékony zsinórból kötött előke, fárasztás közben a hal elharaphatja. 
Ezért sodrott drótból hurkolt két előkét, végükön háromágú horoggal.

A kőgát árnyékában nyáron a horgászok a fenekezőkészséget részesítették előnyben, a zsinór 
végére házilag öntött, kiskanálban formázott ólomnehezéket kötöttek. Ám a csukára s még inkább a 
süllőre az álló vízben, de még a forgókban is előnyösebb az úsztatás. Ólomsöréttel milligrammra 



beállított  úszóval.  S  az  sem  mindegy,  milyen  színű  az  úszó;  alsó  részét  merülésig  célszerű 
természetes színében meghagyni, nehogy a rablóhal gyanút fogjon, s csak a felső harmadát vagy az 
antennáját megfesteni.

Leginkább fehérre, hogy éjjel is jól lehessen látni.
A megszákolt  ragadozónak bilincs kell,  a süllő hamar kimúlik a zárt műanyag haltartóban,  a 

csuka  pedig  kirághatja  az  oldalát.  Dávid  előkereste  hát  az  íróasztala  fiókjából  a  bilincseket, 
megtisztította őket, s elrakta a zsák zsebébe.

A felszerelés rendbetétele, az előkészületek az őszi-téli horgászatra két teljes napra elterelték a 
figyelmét az időjárásról. Harmadnapra viszont már elfogyott a türelme, nyomban ebéd után kiült az 
erkélyajtóba, s onnan leste, kitisztul-e végre az ég?

Hanem  a  felhők  csak  nem  ritkultak.  Nagy  sebességgel  egészen  alacsonyan  úsztak  északról 
délnek,  szinte  súrolva  a  szemközti  szalagház  tetejét.  Dávid  néhány  percig  eljátszadozott  a 
gondolattal,  kiviszi  az  erkélyre  az  indiai  ragasztott  botot,  amelyre  épp az  előbb szerelte  fel  az 
áttételes  orsót  kétszáz  méter  szilonnal,  a  zsinór  végére villantót  köt,  s  fölfelé  hajigálva,  rendre 
lerángatja a szakadozott szélű fellegeket.

Mit ér velük? Lerámol egyet, hármat, tízet, s száz, ezer érkezik a helyükbe.
Ahogy így ábrándozva ücsörgött fél fenékkel a küszöbön, Professzort meg Kareszt látta kilépni a 

szalagházból.  Kareszen  esőkabát  volt,  sokáig  bajlódott  a  kapucnijával,  Professzor  pedig  nyitott 
esernyőt szorongatott a markában.

A házuk felé indultak.
Dávidnak újra eszébejutott, amit a Lackó gyerektől hallott a minap. Azóta tóbbször is megfordult 

a fejében, ugyan mi a csodát akarhatnak tőle Kareszék? De mindannyiszor napirendre tért a kérdés 
felett azzal, hogy majd megmondják.

Ha akarják.
Vagy a háta mögött kezdtek volna valamiféle kétes akcióba? Karesz mindenre képes, a colos 

éltornászért nem tenné tűzbe nemhogy a kezét, de még a kisujja körmét sem. Professzorról viszont 
képtelen volt feltételezni, hogy rosszban sántikál.

Mindenesetre az osztályban nyitva tartotta a szemét. S a fülét is. De nem látott-hallott semmi 
gyanúsat.

Hanem most  hozzá  indultak,  ehhez  nem férhet  kétség.  Hallotta  a  bejárati  ajtó  csapódását  a 
földszinten s kisvártatva a zúgást, amint a tizedik emeletről lefelé indult a lift.

Amíg vendégei  felértek a harmadikra,  maradt  ideje elrakni a horgászfelszerelést.  S találomra 
még  egy üveg üdítőitalt  is  kiemelt  az  előszoba  sarkában békésen  duruzsoló  hűtőszekrényből,  s 
három pohárral együtt az asztalra állította. Majd lábujjhegyen az előszobaajtóhoz osont, s alighogy 
a feje fölött megszólalt a csengő, szélesre tárta.

– Üdvözletem.  Parancsoljatok  beljebb!  –  hajolt  meg  szertartásosan  a  két  meglepett  fiú  előtt. 
Lesegítette Kareszről az esőkabátot, Professzor csöpögő ernyőjét bevitte a fürdőszobába, beállította 
a kádba, s szívélyes mozdulatokkal a nagyszobába tessékelte vendégeit.

– Foglaljatok helyet! – húzott két széket az asztalhoz. – Mivel kínálhatlak meg benneteket? Jó 
lesz a Pepsi kóla? Mást hiába kértek, nem kaptok!

A csengetéskor a szomszédos szoba ajtajában két kis kócos fej jelent meg. Dávid a faliórára 
mutatott, majd a lányokra ripakodott:

– Mars vissza az ágyba! Elfelejtettétek,  három óráig nincs felkelés. Tölhetek? – fordult a két 
meglepett fiúhoz.

– Kösz,  ne  fáradj!  –  tett  elhárító  mozdulatot  zavarával  küszködve  Professzor,  –  Nem  azért 
jöttünk!

– Hanem?
– Rosszkor zavarunk, ugye, vársz valakit? – engedte el a közbevetett kérdést Karesz, az asztalon 

gyöngyöző üvegben az italt bámulva. – Mi ráérünk máskor is!
– Benneteket  vártalak!  – mulatott  magában Dávid.  – Reggel,  amikor  felébredtem, valami itt, 

belül, azt súgta: “Haver – s megkopogtatta a tarkóját – ma látogatóid lesznek. Legjobb barátaid, 
Karesz és Professzor tisztelnek  meg! S ettől  úgy meglepődtem,  hogy szokásom ellenére még a 



fülem is megmostam!
– Abbahagyhatod a hülyéskedést – fészkelődött  a székén Karesz. – Azt hiszed, minden süket 

dumát beveszünk? Mondd meg, mikor beszélhetünk veled komolyan, s már itt se vagyunk!
– Most. Állok rendelkezésiekre. Vagyishogy ülök. Hehehe. – Dávid fölöttébb élvezte a helyzetet. 

– Mit bámultok úgy rám, nem hiszitek el, hogy van telepátia?
– Miért,  te  talán  elhiszed?  –  dobolt  az  ujjaival  az  asztal  lapján  Karesz.  Idegesítette  Dávid 

csapongó  jókedve,  nem  így  képzelte  a  találkozást  vele.  Nemhiába  mondogatják  róla,  hogy 
begolyózott, tényleg nincs ki mind a négy kereke!

– Jó, bevallom, a kémeim jelentették, valamit forraltok ellenem! – váltott hangot Dávid. – Meg 
az új lány ellen. Mi bajotok velünk?

Professzor eddig egy szót sem szólt,  inkább a lakást  vette  szemügyre.  Annak ellenére,  hogy 
szinte szomszédok voltak Dáviddal, még soha nem járt náluk. Hanem amikor Dávid arról beszélt, a 
kémei jelentették, hogy ők, Karesszal, valamit forralnak ellene,  felkapta a fejét, s szembefordult 
Karesszal.

– Megegyeztünk, senkinek nem beszélünk róla! – szólt rá neheztelőn. – S máris kifecsegted!
– Talán bizony te! – állta a tekintetét Karesz.
– Mielőtt egymásnak esnétek, figyelmeztetlek benneteket: a kémeim jelentették a dolgot. Talán 

bizony mégis isztok egy kortyot? Jót tesz, hideg, lehűltök tőle!
S mind a három pohárba töltőtt.
– Akkor miért tépjük a szánkat? –  kérdezte mintegy magamagától Karesz, némileg kijózanodva 

a habzó jéghideg italtól.
– Szerintem Dávid blöfföl! – melengette a tenyerében a poharat Professzor. – Ha tudná, miért 

jöttünk, nem húzná az időt, megmondaná, széna vagy szalma.
– A ti  szátokból szeretném hallani,  mit  akartok tőlem! – koccantotta  a pohara alját  az asztal 

lapjához Dávid. –  Úgy mégis másképpen hangzik!
– Tehát  mégis  blöfföltél!  –  ismételte  meg,  ezúttal  Dávid  szemébe  mondva  Professzor.  – 

Fogalmad sincs semmiről!
– Csak bennünket akartak össze veszejteni – tromfok Karesz. – De, látod, nem sikerült!
– Azért jöttetek,  hogy ezt közöljétek velem? – nézett  rájuk kitartón Dávid. – Vagy ha mégis 

akartok tőlem valamit, ki vele! Háromkor felkelnek a kicsik, s tőlük többé nem juttok szóhoz!
Professzor Kareszra meredt, Karesz Professzorra. Végre a hórihorgas kosárlabdázó kibökte:
– Meg akarjuk viccelni Bogátát!
– Egészségetekre! – emelte meg a poharát Dávid. – Most már csak arra vagyok kíváncsi, nekem 

mi közöm hozzá?
– Csak annyi, hogy szükségünk van a horgászbotodra – tért a lényegre Professzor.
Dávid  éppen  nyelni  akart,  de  az  ital  cigányútra  tévedt.  Köhögve-fuldokolva  rohant  ki  a 

fürdőszobába.  Amikor,  percekkel  később  visszabotorkált,  a  haja  kócos  volt,  a  szeme  véres,  az 
ábrázata feldúlt. Megállt a szoba közepén, s nem mozdult onnan másodpercekig.

– Nem ülnél le mégis? – tolta alája a székét előzékenyen Professzor. – Karesz összevissza beszél, 
ne figyelj rá. Nem akarunk mi Bogátának semmi rosszat, ellenkezőleg! A múltkor kikotyogta, hogy 
egy nagyon régi könyvben olvasott  egy bolygóról,  vagy miről.  Valaki nagy tudós száz évnél is 
régebben kiszámította, hogy az a bolygó minden tizenegyedik évben megjelenik a Cet fejében. Most 
ismét várható, hogy felbukkan.

– A Cet  az egyik  legismertebb csillagkép – adta  a tájékozottat  Karesz.  – Szeptember  végéig 
esténként a toronyház és a szalagház között látható Bogáta szobájából. Professzor szerint.

Dávid  eddig  megadón  hallgatta  előbb  Professzor,  majd  meg  Karesz  magyarázkodását.  Most 
elérkezettnek látta az időt, hogy közbeszóljon:

– De mire kell az én horgászbotom? Horgásszam le az égről azt a Cetet vagy micsodát?
– A botodra, tulajdonképpen, nincs is szükség! – békítette a felindult pecást Professzor. –  Elég, 

ha lefejtesz a racsnidról nyolcvan méter zsinórt.
Miközben Professzor kézzel-lábbal győzködte Dávidot, megnyílt  a szomszéd szoba ajtaja, s a 

résben újra felbukkant a két kócos kislányfej.



– Menjetek vissza a szobátokba! – szólt rájuk Dávid. – Láthatjátok, vendégeim vannak!
– És mikor mennek el? – nyafogta egyszerre a két lány.
– Szólok, ha már elmentek!
– Azt ígérted, mesélsz! – figyelmeztette bátyját az egyik csöppség.
– És? Még nincs vége a napnak. Majd mesélek, ha ráérek. Most mars vissza, az ágyatokba!
–  Már elmúlt három óra! – mutatott a faliórára a másik kicsi.
– Rendben van, nem kell visszafeküdnötök. De maradjatok még egy ideig veszteg! – állt fel s 

csukta rájuk az ajtót Dávid. – Hol is tartottunk?
– Ott, hogy Professzor szerint ha innen, tőletek… – ragadta meg Dávidot Karesz, s vonszolta 

volna ki, az erkélyre, de Professzor elébük állt.
– Éppen fordítva. Ha a mi erkélyünkről, a hatodik emeletről átvezetünk ide hozzátok a harmadik 

emeletre  egy  huzalt,  s  azon  a  sötétben  leeresztünk  egy  fényforrást,  azt  Bogáta  a  bagolyvár 
toronyszobája ablakából a Cet fején látja átbújni! – hadarta el egy szuszra.

–  Jól kitaláltuk, mi? – ült vissza az asztalhoz Karesz.
Dávid nem felelt. Első hallásra gyerekes ötletnek találta Professzorék tervét. Mi benne a hecc? 

Miért gondolják, hogy az új lány a keresett tizedik bolygónak hiszi majd azt a fényes valamit, amit a 
két  fiú  a  házak  közt  akar  közlekedtetni?  S  legfőképp  azt  nem  értette,  miféle  fényforrásra 
gondolhatnak.

Éppen meg akarta kérdezni, amikor a szomszéd szoba ajtaján újfent megcsikordult a kilincs. De 
még mielőtt a kicsik megnyithatták volna az ajtót, bátyjuk neki támasztotta a hátát.

– Nyugi,  mert  goromba  leszek!  –  szólt  át  a  falon,  majd  Kareszra  emelte  tekintetét.  – 
Megmagyaráznátok végre, mi szükség ehhez a baromsághoz az én horgászkészségemre?

– Ez neked baromság?! – hördült fel a megnyúlt éltornász. – Adj egy tekercs damilt, megfizetjük, 
s már itt se vagyunk!

– Damilt?  –  most  meg  Dávid  sértődött  meg,  mint  akinek  az  anyját  szidják.  –  Az öregapám 
horgászott  damillal,  ha  tudni  akarod!  Nekem  svéd  szilonom  van.  Vadonatúj!  S  mit  képzeltek 
egyáltalán, egy egész tekercs szilont feláldozni?!

Nem fejezte  be a  mondatot,  nehogy Kareszék félreértsék,  vagy pláne félremagyarázzák!  Azt 
hihetik, éppen Bogátától sajnálja a tekercs szilont. Pedig neki az is olyan lány, akár a többi, jár vagy 
tizenöt belőlük az osztályukba, de eddig még egyiken sem talált semmi megnézni valót.

Haragudni se haragudott rájuk különösebben. Általában nem.
Fésűs Icát, ha lehet, a többinél is kevésbé kedvelte.
A nagy szája, a trehánysága miatt. Topák Ági pedig a simulékonyságáért volt ellenszenves neki.
Az új lány? Amolyan se hús, se hal. Csendes, félrehúzódó, csak akkor szólal meg, ha kérdezik.
Miért éppen őt szúrta ki Karesz? Járatná inkább Icával a bolondját. Vagy Ágival. De ő Bogátára 

száll rá.
Karesz  dolga,  meg  Professzoré,  kiből  csinálnak  majmot,  kiből  nem.  De  az  ő méregdrága 

szilonjára ne számítsanak!
Meg is mondta nekik, kerek perec:
– Tőlem ugyan egy méter szilont sem kaptok. Se pénzért, se ingyen. Vegyetek mástól.
– Akkor legalább kölcsön adj, na! Nem örökbe kérjük, legfeljebb egy órára! – próbált a lelkére 

beszélni Professzor. –Aztán visszatekerheted a racsnidra. Nem esik baja, egy félkilós akármit csak 
elbír?

– Félkilósat?  –  szisszent  fel  önérzetében  megsértve  Dávid.  –  Akár  ötkilósat  is!  Egyszer 
megakasztottam tizenötös zsinórral egy ekkora potykát!

S mutatta a karján, mekkorát.
A fürdőszoba felől gyanús neszek szüremkedtek a szobába.
– Agyoncsapom  őket!  –  engedte  le  a  karját  Dávid,  s  visszaparancsolta  a  két  lányt  a 

fürdőszobából a saját szobájukba. Aztán, minden átmenet nélkül, azt kérdezte Professzortól:
– Hogyan gondoltad átvezetni a szilont a szobádból hozzám? Tűzoltólétrával?
– Nem kell ahhoz semmilyen létra! – vett elő a zakója zsebéből egy többszörösen összehajtott 

rajzlapot Professzor. Kiterítette az asztalon, feltérdelt a székén, s rábökött:



– Ez a pont itt az erkélyünk.
– Hallgassatok rám! – tolta félre a rajzlapot Dávid. – Mást mondok. Te, Professzor, kinyitod az 

ablakodat, s én innen az erkélyünkről fenekező ólommal halálpontosan bedobok a szobádba.
Professzor nem volt elragadtatva az ötlettől.
– És ha rosszul célzol?
– Ezt csak azért mondod, mert  még nem láttál dobni. Száz méterről beletalálok, a nád közepén 

egy zsebkendőnyi szabad víztükörbe! – hencegett Dávid.
– Sötétben  nem  kockáztathatunk,  eltéveszted  az  ablakot,  s  a  szomszédét  találod  el.  Az 

fellármázza a várost, s fuccs az egésznek! Én már mindent megterveztem, kiszámítottam – simította 
ki a rajzlapot Professzor, s föléhajolt. – A te dolgod, hogy ólmot köss a horgászzsinórod végére, s 
ledobd a  homokozóba.  Én is  lelógatok  az erkélyünkről  egy madzagot.  Karesz összeköti  őket  a 
végüknél,  s  én  a  madzaggal  felhúzom  a  zsinórodat  a  hatodik  emeletre,  ráhurkolom  az  erkély 
korlátjára, te pedig a másik végénél rögzíted.

Dávid kénytelen volt elismerni, Professzor ismét a legegyszerűbb megoldást választotta. Meg is 
mondja neki, ha nem hall ismét neszeket.

Ezúttal az erkélyükről.
Két  öles  lépéssel  az  erkély  ajtónál  termett.  Húgai  épp  abban  a  pillanatban  másztak  ki  a 

szobájukból az ablakon.
– Vissza! – kiáltott rájuk zordan. – Csak lányok ne volnának a világon! – toldotta meg, miután 

kulcsra zárta az erkélyajtót.
És már fele annyira sem berzenkedett a lelke, amiért Kareszék bolonddá akarják tenni Bogátát, 

mint akár negyedórával korábban. Hiszen az is lány! Ha volna bátyja, minden bizonnyal ugyanúgy 
halálra idegesítené, ahogyan őt a húgai.

– Elviszitek a szilont most? Mert akkor letekerem – kérdezte a két fiútól.
– Ráérsz vele, majd érte jövünk! – Karesz szája a füléig szaladt a boldogságtól.  A poharáért 

nyúlt. – Tölthetek magamnak még egy kicsit a kólából?
– Amennyit csak akarsz – biztatta Dávid. – Ha jólesik.

9.
Befejezvén a tárgyalást, Karesz elfelezte Professzorral a maradék italt, hosszan tartva az üveget a 

pohara fölött, amíg az üdítő utolsó cseppje is kicsorgott belőle, majd Dávid szavát vette, soha csak 
egy szót  sem árul  el  abból,  amiben  megegyeztek.  A lépcsőházban  váltak  el  nagy barátságban, 
búcsúzóul kezet ráztak, akár a felnőttek.

Visszatérve  a  lakásba  Dávid  az  üres  üveget  a  poharakkal  együtt  kivitte  a  konyhába  a 
mosogatóba, húgainak kiválasztott az éppen soros mesekönyvből egy se nem hosszú, se nem rövid 
mesét, s amikor a végére ért, bekapcsolta a televíziót. Egyelőre csak a monoszkópot mutatták, s 
hozzá zenét adtak, de a kicsiknek ennyi is elég volt. Elhelyezkedtek a díványon, s áhítattal lesték, 
mikor jelenik meg a képernyőn a bemondónő, hogy felolvassa a híreket, s ismertesse a délutáni 
műsort.

Megszabadulva  az ikrektől,  Dávid sokáig matatott  a  szekrénye  aljában,  míg  végül  a  tartalék 
felszerelést rejtő táskájában az egyik használaton kívüli orsóra tekerve megtalálta a régi szilont. Két 
éve horgászott vele utoljára csukára, s be is szakadt a forgó alatt. Nemcsak az ólom maradt a kövek 
közt a horoggal, de vagy tizenöt méter zsinór is.

Ezt adja Karesznak, határozta el. Ha nem rövidebb hatvan méternél. Kicsit vesztett a színéből, de 
amire a lökött éltornásznak kell, arra jó.

Mindjárt le is mérte; nyolcvankilenc méter volt. Több, mint hitte.
Ettől mindjárt jobb kedvre hangolódott. Feltekerte a szilont egy tartalék dobra, a zsebébe dugta, a 

törött úszókat, kicsorbult fogaskerekeket pedig visszarakta a táskájába.
Kint már szürkült, amikor elkezdte írni a házi dolgozatot irodalomból.
A bevezetést röviden elintézte. Aztán, mielőtt még belekezdett volna a tárgyalásba, betoppant a 

bátyja.  Civilben volt,  s örömmel újságolta:  az eltávozásról  már  új  helyére,  a szomszéd kisváros 
laktanyájába tér majd vissza.



Ahonnan akár másnaponként hazaugorhat, hacsak nincs szolgálatban. Busszal negyedóra az út.
A kicsik azon nyomban rácsimpaszkodtak, s le sem szálltak róla, amíg nem mesélt nekik. Ezalatt 

Dávid  is  kikínlódott  még  vagy  öt  mondatot  magából,  aztán  becsukta  a  dolgozatfüzetet.  Majd 
befejezi másnap reggel a fogalmazást.

Anyjuk nagy fia tiszteletére palacsintát sütött. Az ikreket fél kilenckor ágyba parancsolták, de a 
fiúk szobájában még éjfélkor is égett a villany.

Aminek az lett  a következménye,  hogy Dávid későn ébredt.  A fürdőszobában csak amolyan 
macskamosakodást  rendezett,  az  álmosságot  dörzsölte  ki  a  szeméből.  Háromnegyed  nyolcig  a 
konyhaasztalon körmölte a dolgozatát,  akkor a füzetet  begyűrte a zsebébe,  s irány az iskola! A 
befejező öt mondatot már becsöngetés után az ablakmélyedésben biggyesztette a se füle, se farka 
értekezés alá.

Karesz, ha lehet, még nála is kevesebb fontosságot tulajdonított a felmérő dolgozatnak. Órán a 
pad alatt fejezte be. Így aznap már nem került szóba a horgászzsinór.

Feri negyvennyolc óra eltávozást kapott,  egész nap ki sem mozdult otthonról. Délig aludt, az 
ikrek költötték fel, amikor tanítás után hazaértek. Bátyjuk ebédet készített nekik, félórát beszélgetett 
velük, aztán aludni küldte őket, maga pedig Dáviddal kiült az erkélyre.

A  felhők  mögül  rövidebb-hosszabb  időre  már  elő-előkukkantott  a  nap,  de  a  félórás-órás 
esőszüneteket  leszámítva  továbbra  is  barátságtalan  volt  az  idő.  Horgászni,  lemenni  az  utcára 
kószálni dőreség lett volna. A testvérek beszélgetéssel ütötték agyon az időt.

Jóllehet  Feri évekkel volt  idősebb öccsénél,  Dávid nem egyszerűen csak a testőrét  tisztelte a 
bátyjában,  aki megvédte a nagyok molesztálásától,  de igazi jó barátot tudhatott benne. Feri sem 
nézte le az öccsét, magával egyenrangúnak tekintette, s beavatta minden titkába. Ezért aztán az öccs 
is őszinte volt hozzá.

Utoljára negyedéve látták egymást, most mégis rengeteg megbeszélnivalójuk akadt.
Úgy mellékesen  szóba  került  a Bogáta  megviccelésére  kiagyalt  terv  is,  de  Dávid  ügyelt  rá, 

semmi olyasmit ne mondjon, amivel hallgatást fogadott szavát megszegné.
Estére kiderült, túlzott óvatossága felesleges volt.
Karesz  és  Professzor  vacsora  előtt  csengettek  be  hozzájuk.  Dávid  nyitott  ajtót.  Természetes 

mozdulattal  tessékelte  beljebb  a  két  fiút,  de  azok  megmakacsolták  magukat,  s  lecövekeltek  a 
lépcsőházban, mondván, megvárják Dávidot, amíg egy felöltőt kerít magára, s inkább lent, az utcán 
beszélgetnek.

Dávid nem váratta meg őket. Dzsekijébe bújt, beszólt anyjuknak a konyhába, hogy mindjárt jön, 
s elviharzott.

– Valami baj van? – szegezte a kérdést a bejárati ajtót támasztó Karesznak. – Kiöntött a holtág?
– Baj? Az csak lesz. Ha már visszament a bátyád.
– Nem ment. Mit akartok tőle?
– Szükségünk van rá! – ragadta meg Dávid mellén a dzsekit Karesz. – Meddig marad?
– Holnapig.
– S mikor jön legközelebb?
– Talán már holnapután. Vagy azután. Mostantól itt szolgál a szomszéd laktanyában!
– Nem  azt  mondtad  a  múltkor,  hogy  augusztus  huszadikán  ők  csinálták  a  Gellérthegyen  a 

tűzijátékot? – firtatta Professzor.
– Az egységük csinálta. Amelyben tegnapelőttig szolgált.
– Az baj. Nagy baj! – vakarta a tarkóját Karesz.
– Attól függ, kinek? – vonogatta a vállát Dávid. – Én kimondottan örülök neki.
– A bátyád pirotechnikus? – vette vissza a szót Professzor.
– Rádiós – válaszolta egykedvűen Dávid. – Nem árulnátok el, mit akartok tőle?
– Egy gyutacsot! – vágta rá Karesz.
– Vagy egy petárdát – így Professzor.
– Mit? – hüledezett Dávid.
– Akármit, amit Bogáta csillagnak hihet.
– Bolygónak! – pontosította Karesz szavait Professzor.



– Bolygónak? – nézett hol az egyikre, hol a másikra Dávid. – Már hogy nézhetne egy gyutacsot 
vagy akár petárdát bolygónak?

– Úgy, hogy az lenne a tizedik bolygó! Fület kötnénk rá, felszerelnénk a szilonra, begyújtanánk, 
s  elindítanánk Professzorék erkélyéről  a  tiétek  felé!  –  kalimpált  a karjával  Karesz.  –  Útközben 
szórná a szikrát, mint egy bolygó. Az volna az igazi, ha olyat hozna, amelyik még csóvát is húz 
maga után.

– Egy gyutacs. Vagy petárda? – hitetlenkedett Dávid.
– Akármi, amivel a bátyádék a tűzijátékot csinálják. Képzeld, amikor Bogáta meglátja a szikrázó 

üstököst a Cet fejében! – dörzsölte össze a tenyerét Karesz.
– Sok  eszetek  van,  mondhatom!  – húzta  el  a  szája  szélét  Dávid.  –  Mit  képzeltek,  hogyan 

hozhatna ki Feri a laktanyából egy gyutacsot? Még ha a régi helyén szolgálna! De már nem ott van, 
mondtam!

– Csak körül kell nézzen, s itt is talál – bizakodott Professzor. – A zsebébe dugja, s kihozza. Nem 
nagy ügy.

– Nem hát. Csak ha észreveszik, kóterbe verik érte!
– Vigyáz rá, hogy ne vegyék észre! – szobit meg újra Karesz. – Miért majrézol úgy? Nem neked 

kell kihoznod a laktanyából a petárdát, a bátyádnak!
– De én ilyesmit soha nem kérnék tőle!
– Megkérhetjük mi is, ha gondolod! Csak hívd le, a többit bízd ránk.
– Éppen vacsorázik – bizonytalanodott el Dávid.
– Megvárjuk, amíg megvacsorázik! – jött lendületbe Karesz. – De ha mégis inkább te akarnál 

beszélni vele.
Dávid  nem  ígérte  biztosra.  Ám  késő  este,  amikor  már  régen  leoltották  a  villanyt,  mégis 

előhozakodott a dologgal.
Csak a lényeget mesélte el, a részleteket elhallgatta. Feri így is pompásan mulatott az ötleten.
– Én közöltem velük, rád ne számítsanak! – fejezte be kiszáradt torokkal mondókáját Dávid. – 

Nem fogsz nekik gyutacsot lopni, az tuti!
– Azt  nem!  –  helyeselt  öccsének  Feri.  –  És  nem is  ajánlok  semmilyen  gyutacsot,  petárdát. 

Felrobbanhat a kezetekben, s bennetek tesz kárt. Mást kellene kieszelni!
– Mást? – ámuldozott Dávid. – Kieszelni? Mire gondoltál?
– Például  egy lámpásra,  ami  nem robban fel,  nem szór  szikrát,  nem húz maga  után  csóvát, 

egyszerűen csak világít. Nem feltűnően, legföljebb olyan fénnyel, mint egy távoli csillag. S azt a 
lámpást közlekedtethetnétek a két ház között kifeszített zsinóron. Kapisgálod már, mire célzok?

– Nem nagyon – ismerte el az öccs.
–  Majd holnap lerajzolom, hogyan képzelem. Kár, hogy elkéstetek vele.
– Elkéstünk? – ámuldozott Dávid.
– Tegnap volt Bogáta napja. De lehet, hogy tegnapelőtt. Aznap, amikor elengedtek a laktanyából. 

Úgy lett volna igazán érdekes, ha a neve napján lepitek meg.
– Te honnan tudod, mikor van Bogáta napja? – fészkelődött a díványon Dávid. Nem egészen 

értette a bátyját.  Már az furcsa volt neki, hogy Feri, ahelyett,  hogy kinevette volna Professzorék 
infantilis tervét, mulatságosnak találta. Annyira, hogy még ő töri a fejét, milyen szerkentyű felelne 
meg a célra a legjobban. De hogy még azt is számon tartsa, mikor van Bogáta napja!

– Elárultad, milyen későn kelsz! – ásított egy nagyot Feri. –A rádióban a hatórás, majd a hétórás 
hírek után is minden reggel bemondják, milyen névnap van.

– S te a laktanyában hallgatod a rádiót? Reggel hatkor?
– Ha nem dugom be a fülem, kénytelen vagyok hallgatni.
– Azt mondod, tegnap bemondták.
– Vagy tegnapelőtt –  bizonytalanodott  el  Feri.  –  De  ne  búsulj,  nyolc  napig  érvényes.  Majd 

igyekszünk, hogy ne fussunk ki a nyolc napból.
Így  mondta:  igyekszünk,  erre  Dávid  határozottan  emlékezett  még  másnap  is.  További 

beszélgetésükből már csak hangfoszlányokat őrzött. Amint Feri elkezdett ásítozni, rá is ráragadt az 
álmosság. Felelgetett még, aztán már a nyelve sem mozdult.



10.
Amint a felhők végleg eltakarodtak az égről, a nyár is visszatért. A nap hét ágra sütött, mintha 

csak feledtetni akarná, hogy a naptár szeptembert mutat, délre a legfázósabbakról is lecsalogatta a 
pulóvert, a könnyű dzsekit. Délutánonként pedig a város alatt a szabad strandon nemcsak napozni 
feküdtek ki a homokra az emberek, de tíz percre, tizenötre a vízbe is bemerészkedtek.

A kiadós esőzéstől újra kivirult a határ. A gátoidalban lila foltokban pompázott a vasvirág, az 
ártér hajlataiban a méteres mácsonyakórók tövében kelyheit bontogatta a kikerics.

Dávid  is  hamar  elunta  magát  a  lakótelepi  két  és  fél  szoba  rabságában.  Ebéd  után  gyorsan 
elkészítette a leckéjét, megvárta, amíg a húgai felébrednek, mesélt nekik negyedórát, játszott velük 
további  félórát,  miközben  az  erkélyükről  az  utcát  figyelte,  jön-e  már  az  anyjuk?  S  amikor  az 
szatyrokkal-cekkerekkel felpakolva feltűnt a sarkon, kapta a horgászfelszerelését, s – Szia! – Szia! – 
rohant ki a holtágba.

Így is egyre kevesebb ideje maradt a zsinóráztatásra. A napok szinte észrevehetően rövidültek, 
mind korábban kezdett el sötétedni.

Nyáron nemegyszer sötétedés után is kint maradt pontyozni, a csuka ősszel is néha éjfélig rabolt, 
hogy  telezabálja  magát  fehér  húsú  keszeggel,  kárásszal,  mielőtt  a  szeméthalak  téli  vermeikbe 
húzódnának, de Dávid a pontyoknál és a csukáknál is többre értékelte bátyja társaságát. S amióta 
Feri  a  szomszédos  kisvárosban  töltötte  katonaideje  hátralévő  részét,  majdnem-hogy  naponta 
hazaruccant esténként, hogy másnap a hajnali busszal utazzon vissza.

Az se zavarta, hogy húgai is rászálltak Ferire, ki akarva sajátítani maguknak. A nagyfiú soha 
nem érkezett üres kézzel, egy tábla csokoládé, fél marék gesztenye, valamilyen vicik-vacak mindig 
lapult a zsebében. Ezeken az estéken Dávid kicsit fellélegezhetett,  mentesült a mese alól, amiért 
külön is hálás volt bátyjának.

Ám ha  Feri  csak  egyetlen  napra  is  elmaradt,  a  lányok  kettőzött  erőszakkal  követelték  óvó 
bácsijuktól a délutáni játékot, a mesét. S ilyenkor Dávid ismét alig várta, hogy szabaduljon tőlük.

Azon az emlékezetes délutánon is a holtág felé menekült, ki a városból, a keskeny aszfaltos úton, 
amikor a háta mögött felberregett egy kerékpár csengője.

Előbb arra gondolt, nem neki csengetnek. Egy kutya, netán macska tévedt az útra, azt hessegeti 
maga elől a sietős biciklista. Hanem mert a berregés tovább közeledett, lehúzódott az út legszélére.

A csengő  közvetlenül  a  háta  megett  hallgatott  el  nagy hirtelen,  ugyanabban  a  pillanatban  a 
váratlan fékezéstől felsírtak a gumik. A kerékpár az új lánnyal, Árkos Bogátával a nyergében egy 
vonalban állt meg a fiúval.

– El akarsz gázolni? – mordult rá közönségesen Dávid. – Hová robogsz ilyen eszeveszetten?
– Utánad! – válaszolta a kerékpár nyergéből a lány. – Nagyon sietsz?
– Mindjárt lemegy a nap. Ilyenkor kapnak a legjobban a halak! – hunyorgott a feléjük utolsó 

sugarait lövellő tüzes golyóba a fiú, s visszakanyarodva az útra, nem sok hajlandóságot mutatott a 
további társalgásra.

Ekkorra már az új lány is leszállt a kerékpárról, s maga előtt tolva a könnyű, kecses masinát, 
Dávidhoz igazította a lépteit.

– Én meg azt hittem, a halak olyanok, mint az öregek. A szemük éppen olyan üveges, mint a 
nagyon öregeké. Megfigyelted, milyen a nagyon-nagyon öregek szeme? – fűzte egymásba a szavait 
elgondolkozva a lány.

– Nem!
– Mint a halaké!
– Még soha eszembe nem jutott, hogy a halak szemét megbámuljam! – jelentette ki Dávid. – De 

ha igazad is volna, hogy jön ez a dolog ide?
– Úgy, hogy az öregek szürkületben látnak a legrosszabbul. Van egy nagynéném…
– A halak szürkületben is kitűnően látnak! Akkor látnak a legjobban! – vágott  a nagynéniről 

szóló történet elé fölöttébb magabiztosan Dávid.
– Így ismered őket?
– Igyekszik  az  ember!  –  húzta  ki  magát  csöppet  sem  szerényen  Dávid.  S  nyomban  utána 



hozzátette: – Mit is mondtál, hová mégy?
– Nem mondtam semmit – bizonytalanodott el a lány. – Csak azt, hogy utol akartalak érni.
– Nem volt  nehéz.  Ilyen  járgánnyal!  –  vetett  elismerő  pillantást  a  karcsú  versenykerékpárra 

Dávid. De mindjárt meg is bánta pillanatnyi  engedékenységét;  ez a hibbant csaj még azt hiheti, 
szívesen csacsog-cseveg vele. Pedig ha tudná, mennyire a terhére van, továbbállna.

– Csak nem akarsz elkísérni?
– Ha nem zavarlak.
– Jó, gyere. Látom, nagyon ráérsz! – adta be a derekát a fiú, s meglódult. – De szedd a lábad! 

Vagy ülj fel a csodabringádra!
Hanem a  lány,  Dávid  legnagyobb  csodálatára,  győzte  a  gyaloglóversenyt.  Még csak  nem is 

libegett, amikor az aszfaltos út végén fölkanyarodtak a töltésre. Ráadásul a csivitelést sem hagyta 
abba egy pillanatra sem.

– Szeretnék kérni tőled  valamit! – nézett a fiúra legcsábosabb mosolyával. – Nem nagy dolog, 
biztosan megteszed!

– Kérni, tőlem? – hőkölt vissza Dávid zavarodottan. Professzor és Karesz jutott az eszébe, s a 
hetven méter szilon, amit olyan nagylelkűen megígért nekik. Csak nem ez a lökött csaj is szilont 
akar tőle? Meg is kérdezte rögvest: – Mi kellene?

–  Egy giliszta – közölte természetes egyszerűséggel a lány. – Egy közönséges földigiliszta!
Dávidban  tovább  élt  a  gyanú:  szórakozik  vele.  Talán  bizony  összebeszélt  Kareszékkal… 

Ráförmedt hát, gorombán:
– Hülyülsz?
– Komoly!  –  állta  a  tekintetét  Bogáta.  –  Jelentkeztem  biológia-szakkörre,  s  Klári  néni  azt 

mondta, mindjárt az első foglalkozáson boncolni fogunk. Halat, békát, gilisztát.
Dávidot  mintha  mellbe  taszították  volna.  Bánta  már,  amiért  olyan  gorombán,  közönségesen 

támadt a lányra. Ha nem tartott volna tovább is a gondolattól, hogy Bogáta csak játszik vele, talán 
még bocsánatot is kér. De így csak csavart egyet a beszélgetésen:

– Én meg azt hittem, téged egyedül a csillagok érdekelnek!
– Á! – nevetett csilingelőn a lány. – A csillagok a hobbim. Én igazából…
Nem fejezte be a mondatot, csak miután a fiú kétszer is rászólt, sürgetőleg:
– Mit igazából? Nyögd már ki!
– Állatorvos szeretnék lenni! Tudom, nem lányoknak való foglalkozás, az apám meg a mamám 

is azt mondja. És nem felejtik el hozzátenni: majd kinövöm! De ha én nem akarom kinőni? Ugye, 
nem árulod el senkinek? Ha a lányok megtudnák az osztályban…

Dávid semmi kivetnivalót nem talált abban, ha egy lány állatorvos akar lenni. Meg is mondta 
Bogátának:

– Ne törődj velük,  az emberek flúgosak! A csajok is,  az osztályban.  Tudom, engem tartanak 
ütödöttnek, mett azt hiszik, csak a halak érdekelnek. Pedig, ha tudni akarod, berepülőpilóta leszek!

S akkorát domborított, hogy önkéntelenül is lelassított tőle.
– A halakat nem is szereted? – nézett rá némi csalódottsággal Bogáta.
– Egy kicsit  –  vallotta  meg Dávid.  –  Mert  nem fecsegnek összevissza,  mint  egyesek  – adta 

azonnal a magyarázatát is.
– Mint én. Ezt akartad mondani? – komolyodott el a lány.
– Most  miért  kaptad  fel  úgy a  vizet?  –  igazította  hozzá  lépteit  Dávid.  –  Én a  két  húgomra 

gondoltam, s nem rád. Hol vagy te azoktól, hallanád, mennyit tudnak karattyolni!
– Neked  vannak  testvéreid?  –  állt  meg  Bogáta  olyan  hírtelen,  hogy  Dávid  beleszaladt  a 

kerékpárjába. – Mekkorák?
– Egy bátyám! – mutatta a hüvelykujját a fiú. – ő most katona, de esténként hazajár. És két béka 

– nyitotta ki Ökölbe zárt ujjai közül a gyűrűsét és a kisujját. – Ikrek. Hétévesek lesznek februárban. 
Annyit brekegnek, mint egy egész… – Nagyot akart mondani, kereste a szavakat, végül kibökte: – 
egy egész holtág!

Kikerülte a kerékpárt, továbbindult.
– Amíg itthon volt a bátyám, ketten elbírtunk velük – sóhajtott nagyot, – Mióta magam vagyok, 



nem győzöm szuflával. Kiüldöznek a világból.
– A bátyád is fél tőlük?
– Feri? – kerekedett nagyra Dávid szeme. – Ő senkitől nem fél! Te nem ismered őt, csak rájuk 

néz,  és  elhallgatnak.  Még  fél  éve  van,  ki  kell  bírnom  valahogy  azt  a  félévet.  Képzelj  el  két 
nyivákoló kismacskát…

Bogáta elképzelte a két kicsit, előbb békának, aztán macskának, s mind a kétszer úgy találta, 
nagyon édesek lehetnek. S főleg szeretetreméltók.

– Én szívesen cserélnék veled – mondta némi töprengés után. – Egész nap csak játszanánk.
– És a csillagok! – figyelmeztette a fiú. – Tőlük az ablakon se nézhetnél ki.
– Kibírnám! Ha volna csak egy tesóm is, bánnám is a csillagokat! –  fogadkozott a lány,
– Mondd még egyszer, s neked adom őket! – állt meg a gát végében a fiú. – De aztán meg ne 

bándd…
Megérkeztek - Dávid lemutatott a nyugodt víztükörre:
– Látod, itt szoktam horgászni'!
A lány nézte  a nádat,  beljebb a vizet,  a vízen túl  a szigetet,  levette  szemüvegét,  megtörölte, 

visszatette az orrára, hunyorgott:
– A nádban?
– A nádon túl, a sarkantyúról!
– S hogyan jutsz be?
– Könnyen! Még a cipőm se sározom össze. Tudom, hova kell lépni, jössz utánam? Nem fogsz 

unatkozni, ha lesz kapás.
– Menjek? – bizonytalankodott a lány. – Ideadhatnád a gilisztát, és én…
– Hagyd azt a gilisztát! – szók rá Dávid. – Ki mondta neked, hogy van gilisztám?
– Nem is tudom – habozott Bogáta. – Ica, vagy Ági? Az biztos, hogy Klári néni említette: a 

vérbeli horgászoknak saját gilisztatenyészetük szokott lenni.
– Ő csak tudja. Klári néni mindent tud! – indult cl a nádban a kőgát felé Dávid. – Lehet, bogy én 

nem vagyok vérbeli horgász, de egy megveszekedett gilisztám sincs. Figyelted, hova léptem?
– Figyeltem!  – biccentett  Bogáta.  Kerékpárját  letámasztotta  a partoldalba,  s a kiálló köveken 

egyensúlyozva követte a fiút, át a nádon. – Akkor mivel horgászol? – folytatta a faggatózást már 
bent, a homokon.

– Műcsalival, ezzel-azzal.
– S az milyen? A műcsali…
– Mindjárt megmutatom –  tanyázott le a kőrakás árnyékában a fiú. – Bontsd ki a hátizsákomat, 

találsz benne egy ponyvát. Terítsd le… kérlek szépen.
Bogáta szót fogadott, kibontotta a zsákot, elővette a ponyvát, szétrázta, s leterítette a homokra. S 

mindjárt rá is telepedett. Ezalatt Dávid kiszedte a tokjából a horgászbotot, darabjaiból összerakta, 
végigvezette  a zsinórt  a  gyűrűkön,  ólmot  kötött  a végére,  a fülekbe horgot  dugott,  kikeresett  a 
zsákból két befőttesüveget, s azokban kotorászott.

– Az a csali? – térdelt fel a ponyván a lány.
– Ühüm. Főtt  kukorica  és  tarhonya!  –  mutatta  a  tenyerén  az  üvegeket  Dávid.  –  Abban  a 

dobozban, ott alul tartom a sajtot és a paprikás kenyeret.  A műlegyeket, műgilisztákat, műszita-
kötőket a zsák zsebében találod. Egy szelencében.

Bogáta a zsák anyagán át kitapogatta a szelencét, kiemelte a zsebből, felkattintotta a fedelét, s 
gyönyörködve kiáltott fel:

– Milyen aranyosak!
–  S mennyivel gusztusosabbak az igaziaknál! – toldotta meg Dávid.
Bogáta két ujja közt felcsípett a szelencéből egy műgilisztát, s a tenyerére fektette. – Nem kár 

felboncolni? – kérdezte, a fiú felé mutatva.
– Van belőlük egy fél marékkal!
Főtt kukoricaszemet szúrt az öblös pontyozóhorogra, s jó hosszú előkét hagyva neki, belódította, 

egészen a nád tövébe.
– Fel akarod boncolni? – ment közelebb a lányhoz. – Inkább azt a nagyot. Adjak pengét?



– Ha volna egy éles késed.
– Csak aztán el ne vágd vele a kezed! – kotorta elő a zsák aljáról a kombinált horgászbicskáját 

Dávid. Volt azon minden, dugóhúzó, kupaknyitó, ár, kampós horogkiemelő, ha a csuka benyelné a 
horgot, reszelő, körömpiszkáló s egy hosszabb egyenes meg egy rövidebb, íves pengéjű kés.

A lány a hosszabb, egyenes pengét választotta. Éles volt, akár a borotva. Egyetlen nyisszantássaí 
kettémetszette vele a műcsalit.

Dávid nem figyelt oda, az úszót leste.
– Milyen? – szólt hátra a vállán át.
– Semmilyen – válaszolta csalódottan a lány. – Tömör gumi. Nem fognál nekem inkább mégis 

egy igazit?
– Itt, a víz mellett keresel te gilisztát? – ódzkodott a feladattól a fiú.
– Talán ott a tuskó alatt találsz!
Dávid a tuskót nézte, majd újra az úszót a nád mellett.

– Azt hiszem, rossz helyre dobtam! – fogta kézbe a bot végét. Felrántotta, mintha bevágna, aztán 
szép lassan felcsévézte a zsinórt.

Bogáta  nem  győzte  kivárni,  amíg  Dávid  kicseréli  a  horgon  a  kukoricaszemeket,  igazít  az 



előzéken, felszerel még egy sörétet nehezéknek a zsinór végérc, s körülményesen bedob. Felállt, a 
tuskóhoz ment, s maga piszkálta meg egy bottal alatta a homokot. Talált is egy akkora gilisztát, 
mint a mutatóujja.

– Nézd, mit leltem! – vitte boldogan a fiúhoz. Dávidon enyhe szédülés lett úrrá, elfordította a 
fejét.

A fiú nem volt finnyás természetű, de a hernyóktól, férgektől, rovaroktól undorodott.
– Szét akarod trancsírozni? – kérdezte, s a hangja remegett.
– Azért fogtam! – válaszolta diadalittasan a lány. – De ha akarod, átengedem, vágd szét te. Nem 

szívesen koszolnám össze a ruhámat.
Kiválasztott egy lapos követ, ráfektette a gilisztát, s a fiú kezébe nyomta a bicskát.
– Igyekezz, mert elmászik!
– Csak úgy, keresztbe, jó? – közelítette a kés pengéjét a tekergőző állathoz Dávid. – Nagyjából 

kettőbe vágom.
– iIkább hosszába – kérte a lány.
A csúf, kövér féreg araszolva iszkolt a kőlap széle felé. Dávid rátette a bal keze mutatóujját.
– Nyughass!
Ám a giliszta kicsúszott az ujjbegye alól.
– Mire vársz? Elszökik! – sürgette a lány.
A fiú a változatosság kedvéért ezúttal a bal keze nagyujját szorította a féregre, s ezzel egyidőben 

jobb kezével rácsapott a késsel.
Éles fájdalom hasított a nagyujjába, s abban a pillanatban elsötétült előtte a holtág. Arra eszmélt, 

hogy Bogáta két karját átkulcsolva a hóna alatt  a ponyva felé vonszolja a homokban. S közben 
szólongatja:

– Rosszul vagy? Ne beszélj, ha nehezedre esik! Maradj nyugton, hajtsd a fejed ide, a zsákra. Így 
ni! Most kigombolom a nyakadon, az ingedet… Nagyon elvágtad az ujjad? Mindjárt bekötöm a 
zsebkendőmmel, tiszta, ne félj!

11.
Szerencsés Dávid pontban negyed hétkor búcsúzott el Árkos Bogátától a városka szélső házainál 

azzal az ürüggyel, hogy a kerítések alatt indul tovább, mert úgy hamarabb ér a buszmegállóba. Az 
igazság persze az volt,  hogy nem akarta tovább kísértetni magát a lánnyal.  A végén még valaki 
meglátja őket, s Isten mentsen a szóbeszédtől!

Háromnegyed hétkor ért haza, miután jó nagy kerülőt tett az óvárosban. Egyedül. Feri nem jött a 
korai busszal, ahogy még egyszer sem érte el a korai járatot; hét óránál korábban nem szabadult a 
laktanyából.

Ha egyáltalán elszabadult.
Dávid a kirakatokat nézegette, aztán lefejtette ujjáról Bogáta zsebkendőjét, négybe hajtotta, s a 

zsebébe csúsztatta, majd megunva a céltalan csámhorgást, hazaindult.
Otthon Karesz és Professzor várta. Süteményt majszoltak, az ikrek kínálták meg őket.
– Már azt  hittük,  a holtágban alszol!  – állt  fel üdvözlésére  Karesz,  s  felnőtt  módján a kezét 

nyújtotta.  –  Fél  órája  ücsörgünk itt,  Professzor  épp  az  előbb  fogyott  ki  a  meséből,  ha  tovább 
odamaradsz, nekem kellett volna produkálnom magam! –  simogatta meg az egyik kicsi fejét.

– A buszmegállóban, szobroztam! – rakosgatta el horgászfelszerelését a szekrénye aljába, a polc 
mögé, a polc alá Dávid, miközben lopva hol Kareszra, hol meg Professzorra lesett. Rosszat sejtett.

– Mi meg azt hittük, a holtágban felejtődtetek – ismételte meg Karesz. Dávid felfigyelt a többes 
számra, de úgy tett, mintha nem értené a célzást.

– Mindent kifecsegtél neki? – folytatta a colos kosárlabdázó a faggatózást.
– A  halaknak?  –  adta  az  ártatlant  Dávid.  –  Annyira  nem  vagyok  bolond,  hogy  a  halakkal 

társalogjak!
S  közben  azon  gondolkozott:  honnan tudják  azok  ketten,  hogy Bogátával  volt  a  holtágban? 

Kifigyelték volna?
– Ne add a  hülyét,  Pecás!  – csukta  be az időközben anyjuk  után  a konyhába távozott  ikrek 



mögött az ajtót Karesz, mintha csak otthon volna. – A kémeink jelentettek!
Lackó leskelődött  hát utánuk, innen fúj a szél!  –  kapott észbe Dávid. – S amit látott-hallott, 

azonnal  továbbadta  Kareszéknak.  Na,  nem ingyen.  Megkérdezhetné,  mit  fizettek  a… semmiért. 
Mert ugyan mit láthatott a kis fürkész? Hacsak ott nem lapult a közelükben, amikor  ő elvágta az 
ujját.

– Gratulálok a kémeidhez – nyújtotta leereszkedön a kezét Karesznak. – Máskor, ha akarsz tőlem 
valamit, kérdezd meg. Nem kell érte fizetned. Mire vagytok hát kíváncsiak?

– Mit keresett Bogáta nálad, a holtágban – rukkolt elő a kérdéssel Professzor.
– Gilisztát!
– Gilisztát? – nyúlt meg Karesz ábrázata. –  Miféle gilisztát?
– Közönséges földigilisztát! Azt hiszem, így hívják. Professzor talán a latin nevét is tudja! – állta 

a két másik tekintetét Dávid.
– Egy  gilisztáért  ment  utánad!  Ezt  akarod  bemesélni,  nekünk?  –  Karesz  a  hasát  fogta  a 

nevetéstől. – Minek kellett volna neki az a giliszta?
– Hogy  biológia  szakkörön  felboncolja!  Klarissza  mama  küldte  hozzám,  ha  nem  hiszitek, 

kérdezzétek meg tőle! – kapott vérszemet Dávid. – Holnap mindjárt vele lesz az első óránk!
– Nem azért, hogy kiszedje belőled, mire készülünk? – szólt szigorúan Dávidra Professzor.
– Tudja, hogy készülünk valamire? – kérdezett vissza az. –Talán bizony elárultátok neki?
– Hogy beszélsz velünk?! – háborodott fel Karesz. – Belőlünk aztán egy szót sem szed ki. Senki!
– De belőlem igen, ugye? – kakaskodott Dávid. – Én vagyok az, aki összeadja magát mindenféle 

lányokkal!
Az utolsó mondatot olyan megvetéssel mondta, hogy Professzor azonnal visszakozott.
– Én egy pillanatig sem gondoltam komolyan… Mondtam is Karesznak…
– Csak ugrattunk! – bizonygatta a másik. – Béna az a csaj? Gilisztát boncol? Miért nem szed 

magának, a házuk mögött a virágoskertben?
– A  nagyokos  Klári  néni  találta  ki,  hogy  a  horgászoknak  saját  gilisztatenyészetük  van  – 

mentegette a lányt Dávid. – De nálam hiába próbálkozott, én műcsalival horgászom!
– Csak kerestél neki egy gilisztát a töltésoldalban? – kíváncsiskodott Professzor.
– Keresett ő magának!
– A helyedben én berendeznék egy gilisztatenyészetet – röhigcsélt tele szájjal Karesz.
– Az erkélyünkön, egy fazékban? Ti kertes házban laktok, rendezz be te! Ha annyira a szíveden 

viseled…
Karesz nem hagyta befejezni a mondatot, közbevágott:
– Kösz! Még gondolkozom rajta… – Majd minden átmenet nélkül lehalkította a hangját: – A 

bátyád?
– Megvan! – válaszolta Dávid – Mindjárt itthon lesz. Ha elengedik.
– Beszéltél vele a gyutacsról? Mit mondott?
– Azt, hogy ökörség. Megjósoltam, nem?
Kivárt, élvezte a hatást.  Majd amikor társai arcára kiült a csalódottság, folytatta:  –  De ha rá 

hallgattok… S titokzatosan felemelte a mutatóujját.
– Csupa fül vagyok – fészkelődött a kis sámlin Professzor. Hogy közel legyen az ikrekhez, egy 

kis sámliról mesélt nekik, s azóta sem ült át a díványra.
– Arra gondolt, hogy szerkeszthetnénk egy lárnpást – kezdte a homlokát ráncolva Dávid.
– Miféle lámpást? – húzta közelebb hozzá a székét Karesz, nehogy egy fél szóról is lemaradjon.
– Valamilyen égi lámpást. Egy gömböt, drótból, s bevonnánk fóliával, hogy csillogjon.'
– Gömböt,  drótból?  –  vakargatta  a  szakálla  helyét  Professzor,  ami  nála  a  szokásosnál  is 

intenzívebb gondolkozásra utalt. – S mivel világítanánk ki?
– Gondolom, apró égőkkel. Sorba kapcsolhatnánk például vagy fél tucat karácsonyfaégőt...
– És az égőket mivel táplálnánk? – tudakolta nagy komolyan Professzor.
–  Elemmel. Vagy mit tudom én. Annyira fontos ez az izé…?
– Annyira!  –  csapott  le  rá  Professzor.  –  Egy  elem kevés  fél  tucat  égőhöz.  Ha  meg  többet 

kapcsolsz össze, elmozdulnak, s kialszik a fény. Nem mondta a bátyád, milyen telepet képzel el?



– Nem  figyeltem  rá,  lehet,  hogy  mondta  –  vallotta  be  Dávid.  –  Majd  megkérdezitek  tőle, 
mindjárt itthon lesz!

De bizony aznap Feri  a  fél  nyolcas  buszt  sem érte  el.  A két  fiú  nem akart  tovább zavarni, 
elköszönt.

– Ha megjön a fél kilencessel, faggasd ki, jó? – kötötte Dávid lelkére Professzor. – S írasd le 
vele, amit nem értesz. Vagy még jobb, ha lerajzolja.

– Nem volna egyszerűbb, ha meg is csinálná? Készre? – kérdezte csöpp iróniával a hangjában 
Dávid, de társai nem érezték ki szavaiból a gúnyt. Professzor legalábbis kapva kapott az ötleten:

– Gondolod, megcsinálná? Csak úgy, szívességből?
– Ha szépen megkérjük – bizonytalanodott el Dávid.
– Kérd meg szépen! A nevünkben is. S előre köszönjük, igaz, Professzor? – hadarta Karesz.
– Mondd meg neki!
A lépcsőházban  botorkáltak  lefelé.  Karesz  előresietett,  hallani  lehetett,  amint  nyitja  az  ajtót, 

Professzor viszont sehogyan sem tudott elszakadni Dávidtól. Másodpercek óta rázták már egymás 
kezét, amikor végre kibökte:

– Nem baj, hogy összebarátkoztál Bogátával. Tulajdonképpen még hasznát is vehetjük.
– Bogátának? – képedt el Dávid.
– A barátságotoknak.  Meg kellene tudni tőle,  szerinte mikorra  várható az a bolygó vagy mi. 

Vagyishogy ő mikorra várja. Egészen pontosan. Hogy úgy indítsuk el azt a lampiont.
– Az égi lámpást – javította ki Professzort Dávid. – Megpróbálhatom éppen!

12.
A földszinti zsibongóban a hirdetőtáblán nyomtatott nagy betűs szöveg hívta fel az érdeklődők 

figyelmét a biológia-szakkor első foglalkozására. Az időpontot kétszer is aláhúzták: kezdés délután 
5 órakor, a félemeleten!

A  félemelet  tulajdonképpen  a  másfeledik  emeletet  jelentette.  Amikor,  évekkel  korábban  az 
iskolához új szárnyat építettek, s abban alakították ki a tornatermet, fölötte még két nagyobb

helyiséget képeztek, ki néhány kisebb kamrácskával, amiket a lépcsőházból az első és második 
emelet közötti pihenőről nyíló folyosón át lehetett megközelíteni.

Itt, az új szárny emeletén helyezték el a biológiai előadót a szertárral, míg a folyosó végében a 
könyvtár kapott egy tágasabb olvasótermet s egy pici irodát.

Dávidnak, amikor délben táskáját lóbálva átrohant a zsibongón, szemet szúrt a hirdetmény. Főleg 
az időpontot jegyezte meg jól.

Az utcán viharos szél fújt, a város központjából az új lakótelepre vezető nyílegyenes fasoron 
életveszélyes  volt  közlekedni.  Hullott  a gesztenye,  s  akit  egy nagyobb gumó fejen talált,  annak 
bizony púp nőhetett  a  kobakján.  Bogáta  mégis  a  fasort  választotta,  táskáját  lapjával  a  feje  fölé 
tartotta, s futva nekivágott a gesztenyésnek.

Dávid rövid habozás után a nyomába eredt, de hamarosan visszafogta lépteit. Eszébe jutott, nem 
rohanhat a lány után, még meglátják, s aztán magyarázkodhat.

Délután elpiszmogta az időt, kétszer annyit játszott a húgaival, mint amennyit máskor szokott, 
aztán,  amikor  hazament  a mamájuk,  orkándzsekijébe bújt, s horgászbot,  zsák,  felszerelés  nélkül 
nekivágott a városnak. Úgy okoskodott, ha öt órakor kezdik a szakkör, Klarissza mama aligha végzi 
be hat előtt. Hat óráig pedig még rengeteg ideje volt.

A kirakatokat  nézegette  szokása szerint,  a  sportboltba  be is  ment,  s  vett  egy vezetőgyűrűt  a 
horgászbotjára, aztán tovább sétált. De mert a szél beszemtelenkedett a gallérja alá, s kezdett fázni, 
bement  az  iskolába.  Felsétált  a  második  emeletre,  s  a  folyosón a  közszemlére  kitett  könyveket 
nézegette,  amikor  a  könyvtárszoba  ajtajából  rászólt  a  könyvtárosnő,  aki  hatodikig  az 
irodalomtanáruk is volt:

– Nicsak,  Dávid!  Ha  a  biológia-szakkörre  jöttél,  alaposan  elkéstél.  Ha  viszont  hozzánk,  a 
könyvtárba, úgy gyere talán beljebb. Itt nagyobb a választék. Nem akarsz beiratkozni?

– De. Majd egyszer. Most nincs rá időm! – szabadkozott Dávid. Aztán, hogyan, hogyan nem, 
mégis elindult a könyvtár felé. – Ma csak egy könyvet szeretnék kivenni.



– Semmi akadálya! – tessékelte beljebb a könyvtárosnő. – Mondd a címet és a szerzőt! – Aztán, 
észrevéve a fiú arcán a fintort, elnevette magát. – Egyiket sem tudod? Ne szégyenkezz, nem te vagy 
az egyetlen, aki elfelejti a könyv szerzője nevét. Miről szeretnél olvasni?

– A csillagokról! – mondta elszánással a fiú.
– Akkor vedd ki a Képes csillagvilágot! – emelt le a közeli állványról egy iskolakönyv nagyságú, 

kék fedelű, vaskosabb albumot a tanárnő. – Mennyi időre kéred?
– Egy napra csak! – nyúlt a könyvért Dávid. Majd, a könyvtárosnő megdöbbenését látva, sietve 

javította ki magát: – Egy hetet akartam mondani.
– Tíz napot írok a kölcsönzőlapra, jó? – egyezkedett a fiúval a tanárnő.
– Jó!
Miközben a könyvtár vezetője a könyvkölcsönzés fölöttébb időigényes adminisztrációját végezte 

– felírta egy kartonra Szerencsés Dávid nevét, a könyv címét, a kölcsönzés időpontját –, a fiú fél 
füllel  a  folyosói  neszekre  figyelt.  A  biológiai  előadó  felől  ajtónyílás  hallatszott,  aztán  pedig 
megszaporodó léptek összevissza zaja.

– Köszönöm!  –  kapta  fel  az  asztalról  az  albumot  Dávid,  s  meglódult  vele.  Az  ajtóból 
visszanézett. – Köszönöm, és… Kezét csókolom, tanárnő!

– Menj csak! – bólintott rá a könyvtárosnő. – Szervusz! Úgy hallom, vége a szakkörnek!
Dávid a folyosón a nagy lendülettől majd fellökte Bogátát. A lány az utolsó pillanatban tért ki 

előle.
– Hát te? – bámult rá kikerekedett szemmel. – Hogy kerülsz ide?
Dávidban benn szorult  a levegő.  A könyvvel  hadonászott,  a folyosó végébe,  a könyvtár  felé 

mutogatott.
– A könyvtárban voltál? Nem is tudtam, hogy te könyvtárba is jársz! – mondta elismerőleg, a 

szemüvegét igazgatva a lány. – Nekem is be kellene már iratkoznom!
– Anélkül is adnak ki könyvet! – legyintett fölényesen Dávid. – De ha gondolod, akár vissza is 

mehetünk!
– Majd máskor – mondta a lány, s könyöke hegyével a többiek után, a lépcső felé irányította a 

fiút.  –  Muti,  mit  vettél  ki?  –  nyúlt  a  könyvért.  –  A Képes  csillagvilágot! Téged  érdekelnek  a 
csillagok?

Dávid furcsán érezte magát; az új lány, noha már harmadik hete járnak iskolába, órákon csak 
akkor szólal meg, ha kérdezik,  s szünetekben is alig hallani a hangját.  Vele pedig, lám, milyen 
beszédes. Akárki azt hihetné, összetartoznak, de legalábbis régről ismerik egymást. Pedig…

– Egy berepülőpilótának el kell tudni igazodni az égen! – bökte ki, csak hogy mondjon valamit.
A  lány  aligha  figyelt  a  mondottak  értelmére,  különben  felkacag  ekkora  banalitás  hallatán. 

Visszaadta Dávidnak a könyvet, s közben beszélt, beszélt:
– Nekem  is  megvan  otthon.  És  más  csillagászati  könyveim  is  vannak!  Miért  nem  szóltál, 

odaadtam volna őket.
– Nem akartalak zavarni – mentegetőzött Dávid, amikor végre szóhoz jutott.
– Miért gondoltad, hogy zavarsz? – hajtotta fel a kabátja gallérját Bogáta, hátat fordítva a viharos 

szélnek. Vagy jó tíz métert tett meg így, hátrafelé lépkedve, miközben Dávidba fogódzkodott.
– Mit tudom én,  mikor  nézed a csillagokat?  – fordított  ügyesen a beszélgetés menetén a fiú, 

akiben egyre inkább eluralkodott az érzés: Bogáta semmiben nem különbözik a húgaitól. Beszél, 
cscverészik, nevetgél, hirtelen szembefordul vele, kérdez tőle valamit,  de a válaszra nem figyel, 
mondja  tovább  a  magáét.  Olyan  természetesen,  felszabadultan,  ahogyan  még  soha  nem  látta 
viselkedni az iskolában.

Az ő maflasága volna az oka? Neki kellene irányítani a beszélgetést, ehelyett hagyja, hogy a lány 
teledumálja a fejét mindenféle zöldséggel. A húgai is ezért nem szállnak le róla, mert hagyja magát. 
Más azt mondaná: elég! S továbbállna.

De ő a lelke mélyén sajnálja a húgait. A terhére vannak, fél tőlük, menekül előlük, de sajnálja 
őket. Olyan magányosak.

Bogáta is magányos. Ezért menekül a csillagjaihoz…
– Nem válaszoltál, mikor nézed a csillagokat? – figyelmeztette a lányt tapintatosan. – Csak azért 



kérdem, hogy biztosan ne zavarjalak, ha mégis kellene egy könyv. Vagy akármi.
– Este hét és kilenc között – válaszolta készséggel Bogáta. – Úgy igyekszem, hogy hétre készen 

legyen  a leckém.  Ha együtt  tanulunk a lányokkal,  hétre  akkor  is  végezni  szoktunk.  A mamám 
kilenckor  ágyba  parancsol,  de  ha  nem vagyok  álmos,  csak  a  villanyt  oltom le,  s  lábujjhegyen 
visszalopakodom az ablakhoz.

– Tegnap negyed kilenckor már nem égett a szobádban a villany! – szólta el magát Dávid.
Mindjárt, nyolc óra után, hogy elbúcsúzott Professzoroktól, kapta a dzsekijét, s leballagott az 

utcára. Feri elé indult a buszmegállóba, de mert közel fél órája volt még az érkezésig, csak úgy 
találomra nekivágott a városnak.

A bagolyvár előtt, Bogáta ablaka alatt kötött ki. A toronyszobában sötét volt, s a földszintről sem 
szűrődött ki fény. Talán televízióznak a hátsó helyiségben, gondolta a fiú, s körbejárta a házat.

Az öreg épületben korábban egy nagyon idős néni élt. Amikor meghalt, alház üresen maradt, bár 
lakni akkor is lakták; denevérek, kóbor macskák. Néha egy-egy csavargót is láttak besurranni az 
ajtaján.

A kissrácok,  amilyen  Dávid  is  volt  még  két-három éve,  azzal  ijesztgették  egymást,  hogy a 
bagolyvárban  kísértetek  tanyáznak.  Szeptemberben  Bogátát  is  próbálták  rémisztgetni  a 
kísértetekkel, boszorkányokkal, de a lány nem mutatta, hogy ijedős volna.

Bátorságát Dávid azóta a saját bőrén is megtapasztalta; Bogáta egy pillanatra sem vesztette el a 
fejét, amikor ő megvágta az ujját. Nem ijedt meg a vér láttán.

A  gilisztától  sem  undorodott,  lám,  puszta  kézzel  fogdosta  őket,  mielőtt  hazaindultak  a 
horgászatból, hogy legyen mit feltrancsíroznia a szakkörön.

Igazi hős, állapította meg magában Dávid már azon az estén, amikor a holtágból hazafelé jövet a 
kertek alatt letekerte sérült ujjáról a zsebkendőt, s elrejtette a zsebében.

Azóta meggyőződhetett róla, nemcsak bátor, de tapintatos is. Titoktartó. Senkinek nem mesélte 
el az osztályban, ami a holtágban történt. Ha elmondja a barátnőinek,  Icának, Áginak, azóta rajta 
nevet az osztály.

– Csak  azért  tudom,  hogy  sötét  volt  az  ablakod  tegnap  este,  mert  vissza  akartam  hozni  a 
zsebkendődet. Kösz! Kimostam, de kivasalni már nem volt érkezésem! – s a belső zsebéből kihúzta 
a gondosan négybe hajtott, pici kendőt.

– Majd  én  kivasalom!  –  nyúlt  érte  a  lány.  –  Hol  is  voltunk  tegnap?  Hát  persze,  a  mamám 
kolléganőjénél! Hogy az mennyit tud beszélni! – És sóhajtott. Majd gyorsan hozzátette: – Annus 
nénihez képest én kezdő vagyok!

Nemcsak bátor meg tapintatos. Humora is van! – állapította meg Dávid, miközben érezte: úgy 
illene, hogy tiltakozzék, bizonygatván, dehogyis beszél sokat Bogáta, ő elhallgatná.  Ám ehelyett 
inkább arról érdeklődött, hogyan sikerült a boncolás a szakkörön?

– Klári mama elhalasztotta – legyintett bosszúsan Bogáta. –  Jó, hogy mondod, csinálnom kell 
valamit a gilisztákkal. A szelencében, amit tőled kaptam, nem maradhatnak örökké. Nem akarod 
őket?

– Én?  Tudod,  hogy  műcsalival  horgászom!  De  talán,  te…  Berendezhetnél  egy 
gilisztatenyészetet.

– A kamrában, nem? A befőttek között? Mibe tegyem őket?
– Nem is bolondság, egy jó nagy befőttesüvegbe. Az üveg falán nem tudnak felmászni. S az 

egészet kirakhatod a kiskertetekbe!
– Mondasz valamit! – Bogáta elrakta a szelencét.
– Semmit  nem csináltatok  szakkörön?  – kérdezősködött  tovább Dávid.  –  Akkor miért  tartott 

olyan sokáig?
– Azért egy kecskebékát csak feltrancsíroztunk. Boncoltál már békát?
A fiú a fejét rázta. 
– Legközelebb  elmesélem,  milyen.  De  most  sietnem  kell,  mindjárt  hét  óra,  s  még  nem 

vacsoráztam. Emlékeztess, hogy el ne feledjem!

13.



Feri reggelre elkészült  a lámpással,  amely meglepően hasonlított  Dávid iskolás földgömbjére, 
azzal a különbséggel, hogy kontinensek helyett hat pávaszemnek álcázott, ovális nyílás volt rajta. 
Egy-egy, a sárgadinnyegerezdek mintájára gömbszeletekből összeragasztott fóliahéj északi és déli 
pólusán, négy pedig körben, egy képzeletbeli Egyenlítőn, egymástól egyforma távolságra. Minden 
pávaszemből  egy karácsonyfaégő  világított,  az  égőket  a  gömbbe  szerelt  három,  sorba  kapcsolt 
laposelem táplálta.

– Amikor én olyan idős lehettem, mint a húgaink most, a lakótelep helyén még öreg házak álltak, 
hatalmas kertekkel. Ezekben a kertekben mindenféle zöldséget termesztettek –  emlékezett a saját 
gyerekkorára a reggelinél Feri. – Még sütőtököt is! Abból lehetett igazi lámpást szerkeszteni, de 
még jobbat takarmánytökből.  De azért  már ki  kellett  menni a határba… Szemet fúrtunk, szájat, 
orrot  faragtunk  beléje,  s  gyertyát  gyújtottunk  a  kobakjában.  Egyetlen  baja  van  csak  az  ilyen 
töklámpásnak, az, hogy nehéz.

– Ez sem éppen könnyű – emelte fel Dávid a képzeletbeli Északi-sarkhoz erősített fülénél fogva 
a lámpást.

– Ha túl  könnyű volna,  a legenyhébb szellő  is  belekapna.  Szélcsendben pedig megtapadna a 
zsinóron.

– Így viszont fél perc alatt leszánkázik a hatodik emeletről – aggályoskodott az öccs.
– Kötünk a fogantyújára egy kísérőzsinórt, s azzal olyan sebességgel eresztitek lefelé, amilyennel 

akarjátok! – válaszolta Feri.
A  kísérőzsinór  hasznosságával  Karesz  és  Professzor  is  egyetértett,  sőt  Professzor  váltig 

bizonygatta,  ő  már  korábban  is  gondolt  rá,  hogyan  fékezzék  meg  a  fizika  törvényei  szerint 
menthetetlenül  felgyorsuló  lampion  (a  világ  minden  kincséért  sem  mondott  volna  lámpást) 
gyorsulását az égbolton.

Egyedül Dávid nem örült az ötletnek. Hiszen így a régi szilon mellett föl kellett áldoznia az újat 
is, hetven méter helyett összesen száznegyven métert.

Iskola  után  kipróbálták  az  égőket,  s  úgy  találták,  azok  jól  világítanak  még  nappal  is.  És 
bárhogyan  rázta  a  szerkentyűt  Karesz,  az  elemek  nem  csúsztak  el  egymástól.  Feri  szorosan 
összekötözte őket.

Azzal váltak el, hogy este hétkor találkoznak a homokozónál.
– Főpróbát tartunk. S haditanácsot! – titokzatoskodott Karesz  

Dávid már fél hétkor lent kószált az utcán, a másik két fiú percre pontosan érkezett. Karesz, miután 
üdvözölte  társait,  aggódó  arckifejezéssel  körbejárta  a  toronyházat,  megállt  a  fa  alatt,  fürkésző 
tekintettel  hosszan  bámult  a  színevesztett  lombba,  majd  visszatérve  a  padhoz,  megköszörülte  a 
torkát.

– A titkos haditanácsot megnyitom! – mondta izgalomtól túlfűtött hangon. – A pontos idő hét óra 
tízenhárom  perc  tizenhét  másodperc…  Most  már  húsz…  Állítsátok  be  az  órátokat!  Megvan? 
Professzor,  meddig  piszmogsz  még?  Ismertetem  a  haditervet:  Az  akció  napja  szeptember 
huszonegyedike…

– Ne adjunk fedőnevet neki? – akasztotta meg a szónokot begyakorolt szövegében Dávid.
– Fedőnevet? – csodálkozott rá Karesz. 
– Az akciókat mindig fedőnévvel titkosítják. Ez már szokás! – állította Dávid.
Karesz, kizökkenve szerepéből, Professzorra nézett, tőle remélve segítséget, de Professzor néma 

maradt. Nem helyeselt, nem is tiltakozott.
– Jó,  nem  bánom,  legyen!  –  adta  be  a  derekát  a  titkos  haditanács  előadója.  –  Válasszunk 

fedőnevet. Mire gondoltál?
– Például nevezhetnénk Égi Lámpás fedőnevű akciónak!
– Felesleges  nagyzolni!  –  szólalt  meg  végre  Professzor.  –  Szerintem  megteszi  a  Lampion 

fedőnév is.
– Az úgy túl snassz. Nem? – mondott ellent Dávid. Karesz, némi latolgatás után az Égi Lámpás 

fedőnevet fogadta el.
– Tehát – kezdte újra – az Égi Lámpás fedőnevű akció napja szeptember huszonegyedike, azaz 

holnap. Ideje: tizenkilenc óra harminc perc nulla másodperc. Felhőtlen idő esetén. Ha az ég mégis 



felhős volna…
Ezúttal Professzor szakította félbe:
– Fél hat előtt megnéztem a tévé kettőben a meteorológiai előrejelzést.
Karesz úgy meredt rá, mintha fel akarná nyársalni a tekintetével:
– Majd a végén elmeséled, mit láttál a tévében. Szeretném befejezni! Még egyszer mondom: ha 

az ég felhős lesz, az akció napját huszonkettedikére halasztjuk. Vagy azutánra. A lényeg: az első 
tiszta estére. Minden egyéb változatlan, gyülekező a homokozónál hat óra ötvenöt perckor. Létszám 
ellenőrzés, utána Dávid felmegy a lakásukba a harmadik emeletre, Professzor, te a szalagházba, a 
hatodikra. Pontban hétkor Dávid kinyitja az erkélyük ajtaját, s ólomnehezékkel ledob hetven méter 
szilont a homokozóba. Közben Professzor is leereszt tizenöt méter cukorspárgát. Ha senki nincs a 
közelben,  összekötöm a  szilon  meg  a  spárga  végét.  Professzor  felhúzza  a  szilont,  kifeszíti,  az 
erkélyük rácsára hurkolja. Amikor elkészül, füttyent egyet. Te, Dávid, válaszul kettőt. Én, ha vettem 
a  jelzéseket,  hármat.  S  eltűnök  a  homokozóból,  nehogy  valaki  gyanút  fogjon.  Sétálok  negyed 
nyolcig, akkor felmegyek Bogátáékhoz.

– Egyedül? Minek? – Ütközött meg Karesz szavain Dávid.
– Mi az, féltékeny vagy? – nevetett a szemébe önelégülten a haditerv ismertetője. – Akkor is bírj 

ki még két percet, szeretném befejezni.
– Dávidnak igaza  van  –  rugdosta  cipője  orrával  szórakozottan  a  homokot  Professzor.  –  Túl 

feltűnő lenne, ha egyedül mennél.
– Nem jöhettek velem, hiszen fél nyolckor el kell indítanotok a… bolygót.
– Professzor elindítja, elég egy ember! – kardoskodott Dávid. – Minek kellek hozzá még én is?
– Hogy beemeld az erkélyetekre, ha odaér. S levedd a szilonról, mielőtt bárkinek szemet szúr! – 

válaszolt Karesz helyett Professzor. – De ha Ágival menne, vagy Icával? A legjobb volna mind a 
kettővel egyszerre…

– Nem avathatjuk be őket a tervünkbe! – hárította el az ajánlatot Karesz.
– Mennek azok hívás nélkül is. Bogátától tudom, együtt szoktak tanulni – jutott Dávid eszébe.
– Na látjátok! – kiáltott fel Karesz. – Befejezhetem végre?
– Tőlünk? – vonogatta a vállát Professzor. – Ott tartottál, hogy…
– Hogy negyed nyolckor felmegyek a bagolyvárba. S ha Bogátáéknál minden rendben van, egy 

pillanatra kinyitom az ablakot. Ez a jel. Ha az ablak csukva marad, az akció lefújva. Ha az ablak 
megnyílik, Professzor pontban fél nyolckor beakasztja a lámpást a szilonba a vezetőfonállal, s szép 
lassan elkezdi ereszteni lefelé. Közben számol. Egy szám kimondva egy másodpercnyi idő, ahányat 
számol, annyiszor fél métert enged a kísérőzsinóron. Ezzel a sebességgel a hetven métert két perc 
húsz másodperc alatt teszi meg az az… izé. Ennyi idő kell ahhoz, hogy Bogáta észrevegye. Ha nem 
venné észre, én majd figyelmeztetem rá. Minden világos?

– Nem vagyunk dedósok! – morogta Dávid.
Professzor  abbahagyta  a  homokrugdosást,  s  az  órájára nézett.  Karesz  épp  negyedóráig 

magyarázta azt, amit ő három perc alatt elmondott Dávidéknál, ismertetve a tervet. Bár egyáltalán 
csoda, hogy el tudta mondani. Lám, a hülyeséghez van esze. Amit maga talált ki, a füttyentéseket, 
biztosan valamilyen kalandregényben olvasta. Azt pedig, hogy egy szám kimondva egy másodperc, 
nemhogy a dedósok, de már a bölcsődések is tudják. Mondani mégis csak annyit mondott:

– Öt perc alatt el lehetett volna intézni az egészet!
– Ha nem szóltok örökké közbe,  el is intézhettük volna! – védekezett  Karesz. – Akkor tehát 

megegyeztünk?!

14.
A tévé kettő meteorológusa ezúttal kivételesen nem tévedett; szeptember huszonegyedikén kora 

reggeltől késő estig egyetlen fia felhő sem zavarta a napsütést. Este pedig, alighogy besötétedett, 
sorra felparázslottak az égen a csillagok.

Dávid délután kiment a holtágba, több kapása is akadt, de rendre elügyetlenkedte őket. Az esze 
máshol járt. Hazaérve gyorsan elkészítette a leckéjét, fél hétkor összepakolta a füzeteit, könyveit, 
berakta őket a táskájába, s az ablakon résnyire elhúzott függöny mögül az utcát kémlelte. Közben 



háromszor ellenőrizte az óráját, összehasonlítva az évek óta halálpontos ébresztőórával, nehogy este 
elvétse az időt.

Háromnegyed hétkor már tűkön ült. Olyannyira izgult, hogy kiverte a verejték. Mégsem ment le 
a homokozóhoz idő előtt, megvárta, amíg a szemközti szalagházból előjön Professzor, s csak akkor 
indult.

– Tizenöt másodpercet késtél! – mordult rá zordan Karesz. –
Próbáljatok meg ezentúl mindent másodpercre pontosan csinálni!
Dávid  elengedte  a  füle  mellett  a  figyelmeztetést,  s  a  bagolyvárat  figyelte.  A  toronyszoba 

ablakából  fény  szűrődött  ki,  ami  egyértelműen  azt  jelentette,  Bogáta  otthon  van.  Ám  ilyen 
távolságról képtelen volt megítélni, mit csinál éppen, s főleg, hogy vannak-e nála.

Gondolataiból Karesz érdes hangja térítette magához:
– Megállapítom,  hogy  a  létszám  ellenőrzésen  mindenki  megjelent.  Kezdetét  veszi  az  akció. 

Foglaljátok el a helyeteket!



A  felszólításra  Professzor  némán  elindult  a  lépcsőházuk  felé,  s  Dávid  is  hátat  fordított 
Karesznak.  Valamivel  lassabban szedte a lábát,  mint  Professzor,  mégis  ő nyitotta  ki  elsőnek az 
erkélyajtót.



Másodpercre pontosan hét órakor. Társa szemközt a hatodik emeleten kerek egy percet késett.
Kareszt lent megüti a guta, ereszkedtek meg Dávid arcán a feszes vonások, miközben csöppnyi 

kárörömöt érzett. Gépiesen letekerte a tartalék dobtól az odakészített szilont, s az ólomnehezéknél 
fogva ledobta. Pontosan célzott,  s nem is hibázott,  a kanálban öntött,  ovális ólomdarab talán tíz 
centivel a hórihorgas kosárlabdázó cipője orra előtt fúródott a homokba.

Karesz  lehajolt  érte,  Professzorék  ablaka  alá  sétált  vele,  maga  után  húzva  a  szilont,  s 
matrózkötéssel ráhurkolta a cukorspárga végére, amit Professzor lógatott  ki a hatodik emeletről. 
Megrántotta a madzagot, s mint aki jól végezte a dolgát, elsétált az ablak alól.

Dávid,  maga  sem tudta,  miért,  elkezdett  számolni.  Száz-kilencvenháromnál  tartott,  amikor  a 
szemközti  ház erkélyéről felhangzott  a megbeszélt  füttyjel.  Ebből arra következtetett,  Professzor 
igencsak sokáig piszmogott a szilonvéggel, amíg oda tudta kötni az erkélyük rácsához.

Ami érthető is; a szilon könnyen kibújik a csomóból, gyakorlat híján nem mindenki tud bánni 
vele.

Vagy Professzort is elfogta az idegesség?
Lám, ő közben teljesen magához tért, a keze sem remeg már. Meghúzta a szilont, újracsomózta a 

végét az erkélyajtó kilincsén, s kettőt füttyentve jelzett.
Azon nyomban megérkezett a válasz lentről, Karesz hármas füttye.
Vajon  Karesz  is  ideges?  Aligha.  Tudja  a  dolgát,  miután  hármat  füttyentett,  sietős  léptekkel 

távozott a homokozó környékéről.
Dávid  órája  világító  számlapját  nézte:  a  mutatók  kínos  lassúsággal  másztak  előre.  Végre  a 

nagymutató  hetet,  a  kicsi  tizenötöt,  a  másodpercmutató  pedig  ötvenötöt  mutatott.  Még  öt 
másodperc, s Karesz becsenget a bagolyvárba…

A három lány a toronyszobában befejezte a tanulást,  s éppen eldöntötték,  hogy ország-várost 
játszanak, amikor a földszinten a bejárati ajtó fölött megszólalt a csengő.

Bogáta nem ismerte a játékot, azt sem tudta,  eszik-e vagy isszák azt a bizonyos ország-várost. 
Ági barátnője talán két perce kezdte el  magyarázni  a lényegét.  Nagy szakszerűséggel s roppant 
vehemenciával okította Bogátát:

– Behunyt szemmel rámutatsz a ceruzád hegyével egy betűre. Csináld, amit mondok! Így ni, h. 
Tehát  h-val kezdünk. Minden szót h-val,  mint  holló,  ne felejtsd el!  Ország,  város,  folyó,  hegy, 
gyümölcs,  ásvány,  férfinév,  női  név,  mi  van még?  Hát  persze,  állat.  A holló  nem ér.  Ebben a 
játékban nem, ha újra h-val kezdenénk, akkor igen. Megjegyezted?

Ekkor csengettek.
– Ki az ördög lehet az? – nézett fel a Bogáta számtanfüzetéből kitépett kockás lapból Fésűs Ica. 

Nem figyelt Ági magyarázatára, ország-városban verhetetlen volt.
– Meglepődnél,  ha  tényleg  az  ördög  volna!  –  fenyegette  meg  Bogáta  az  ujjával,  miközben 

papucsot húzott, s csoszogva megindult a lépcső felé. – Talán csak kísértet!
– Júj! A frászt hozzátok az emberre! – berzenkedett Ági.
A hideg futkosott a hátán, összébbhúzta hát magán a mellényét. Az ajtónyílást lent hosszadalmas 

pusmogás követte.
– Ki az? – kiáltott le Ica.
– Farkast emlegettetek, s a kertek alatt kullogott! – válaszolta visongva Bogáta. – Találjátok ki!
– Én kitalálom! – hallatszott fentről Ica hangja. – Karesz?
– Mondjam, hogy ördögöd van?
– Az ember mindig jobbat vár, és rosszabb jön! – nézett végig az ajtóban fölmagasló fiún Ági. – 

Talán bizony köszönnél?
– Bogátának már köszöntem – szabadkozott a jövevény.
– És nekünk? Mi szerinted kutyák vagyunk? Akkor legalább vakkants ránk!
– Jól van na, sziasztok! – adta meg magát Karesz. – Nem zavarlak benneteket? Mert akkor talán 

el is mehetek.
–  Nem tart  vissza  senki!  –  fordított  hátat  a  fiúnak Ági.  – Eddig  is  egészen  jól  megvoltunk 

nélküled.
– De még milyen jól! – forgatta a szemét Ica.



– Azért sem fogtok kiutálni, vegyétek tudomásul! Csak ha Bogáta mondja, hogy menjek el…
Nem fejezte be a mondatot.
– Mit kéreted itt magad? – ripakodott rá, megunva a dadogást, Ica. – Nyögd ki, maradni akarsz, 

vagy menni?
– Nem szeretnék Bogáta terhére lenni...
– Nem vagy a  terhemre  – nyugtatta  meg a lány.  – Éppen játszunk! – Visszaült  a helyére,  a 

díványra.
– Ország-várost? – csillant meg Karesz szeme.
– Azt. Beszállsz? – szorított maga mellett a díványon helyet Bogáta.
Karesz feléje indult, de még mielőtt leült volna az alacsony heverőre, tekintete az ablakra tévedt. 

Nyomban ráeszmélt, ülve nem lát ki. Inkább Ica mögé állt.
– Majd kibicelek, jó? – hajolt közelebb a borzas lányhoz, nem véve le a szemét az ablakról.
– Nekem te ne segíts! – húzódott el tőle Ica. – Vagy játszol, vagy...
– Milyen gyönyörű ma este az ég! – ment tovább Icától az íróasztalhoz Karesz.
– Csak nem a csillagok babonáztak meg téged is? – fészkelődött  a hokedlin  Ági.  A kemény 

deszkaalkalmatosság nyomta a fenekét.
– Az ám, elfeledkeztél a csillagokról! – fordult Bogátához a fiú.
A lány, tenyerével árnyékolva el a lapját a másik kettő elől, éppen ásványt keresett gondolatban, 

h betűvel.
–  A csillagok, köszönöm szépen, ma este meglesznek nélkülem! – Bogáta kihúzta az ásvány 

helyét, s a férfinév rubrikába beírta a Henriket.
– És ha az a bolygó, amelyiket keresel, éppen ma bukkan fel?
– Okvetetlenkedett tovább a fiú.
– Miért éppen ma bukkanna fel? – szólt rá rendreutasítón Ica. – Amikor olyan jól játszunk!
S ásványnak beírta a foszfátot.
– Én csak mondom. De ha nektek ennyire nem fontos –  motyorászott sértődottséget színlelve 

Karesz. – A távcsöveket sem vettétek elő?
– De be vagy sózva! – borította le a lapját az asztalra Ági. –Nem érted? Bogáta ma játszani akar. 

S ha nem haragszol meg érte, figyelmeztetlek: nem lehet úgy játszani, hogy neked az egész idő alatt 
be nem áll a szád! Gyere inkább, játssz te is velünk!

– Mit képzelsz rólam, én már kinőttem az ország-városból!
– Adta a sértődöttet a fiú.
– Ha inkább  távcsöveznél,  a  hetvenöt  milliméterest  az  íróasztal  fiókjában  találod!  –  biztatta 

Bogáta. – De ne ijedj meg, ha nagy a rendetlenség…
Karesz nem kérette magát tovább, az íróasztal fiókból a papírszalvéták, újságkivágások, otthoni 

füzetek alól előbányászta a távcsövet, s az ablakhoz hajolt vele.
– Meleg  van  itt  nagyon,  kiszellőztetek,  jó?  –  nyitotta  meg  feleletet  nem  várva  az  egyik 

ablaktáblát.
– Te  lázas  vagy!  –  szólt  rá  Ica.  –  Még hogy meleg  van!  Ideje  volna,  hogy bekapcsolják  a 

távfűtést!
– Mi kályhával fűtünk! – mentegetőzött Bogáta. – Ha tényleg fáztok, legközelebb befűtök.
– Karesz meg ránk nyitja az ablakot!
– Szellőztetni csak kell – babrált az ablakkilinccsel a fiú. –  De ha ti jobban szeretitek az állott 

levegőt, mint a frisset, csak szívjátok.
A lányok ezt a megjegyzést már nem méltatták válaszra, a találatokat számolták Össze. Ica az 

ásványon  kívül  minden  rubrikába  írt  h  betűvel  kezdődő szót,  Áginak két  üres  kockája  maradt, 
Bogátának is kettő, viszont egy szava megegyezett Ágiéval.

Így Ica nyert.
– Most te bökj egy betűre a tolladdal! – tolta Ági a nyertes ele a számtankönyvet.
Ica elfordította a fejét, s pózolva a könyv lapjára ejtette a tolla hegyét. Egy szóvégi g-t talált 

telibe.



– Akkor most g-vel írunk szavakat! – figyelmeztette Bogátát Ági. – Karesz, nem gondoltad meg 
magad?

– Játsszatok  csak,  én  addig  is  figyelek!  –  emelte  a  szeméhez  a  távcsövet  a  fiú,  miután  a 



percmutató  az  órája  számlapján  elérte  a  huszonkilencedik  rovátkát,  a  másodpercmutató  pedig 
vészes  gyorsasággal  újra  indult  körútjára.  Közben  számok.  Hetvenkettőnél  tartott,  amikor  a 
szalagház hatodik emeletéről az egyik erkélyről a két betonépület határolta szakadék fölött elindult 
egy pisla fény. Lassan, szinte araszolva haladt a levegőégen, aztán, amint eltávolodott a kivilágított 
ablakkockáktól, a ragyogása is felerősödött.

Karesz megborzongott a boldogságtól, szíve a torkában kalimpált.
– Figyelj, Bogáta! – nyöszörögte. – Ott valami fényeset látok!
– Káprázik  a  szeme,  ne törődj  vele!  –  szólta  le  a  fiút  Ica,  Bogotára  kacsintva.  De a  lány a 

füzetlappal a kezében felugrott a díványról, s az ablakhoz ment.
– Ott, látod? – hadonászott a távcsővel Karesz. – Az a csillogó valami, a két ház között!
A lány a távcső után kapott, amit azonban Karesz egy világért ki nem adott volna a kezéből. S 

mert  az  olvasószemüvegével  Bogáta  csak  foltokat  látott,  le  kellett  vennie  a  szemüvegét,  s 
megdörzsölnie a szemét.

– Aha! – hunyorgott. –Jé! – visított akkorát, hogy maga is megijedt tőle. – Éppen most bújik át a 
Cet fején!

Erre már Ica és Ági is felpattant az asztal mellől, s nekiesett a fiúnak:
– Muti nekem is! Hol van? – nyafogta pipiskedve Ági, s megpróbált átbújni Karesz hóna alatt.
– Ne hadonássz azzal a micsodával, mert úgy még kevesebbet látok! Nem hallod, állj kicsit félre! 

– rángatta a fiú zakója szárnyát Ica.
– Ott a két ház között! – dadogta Karesz elnehezülő nyelvvel, kiguvadt szemmel. A fényes pont 

ugyanis a távolság feléhez közeledve mind mélyebbre süllyedt, majd megállapodott a két betonvár 
között középen, a homokozó fölé tornyosuló fa tetejétől alig egy arasznyira.

Kardos Károly reménybéli élsportoló nem tartozott a gyors észjárású legények közé; általában 
nem meggondolásból,  hanem reflexszerüen cselekedett.  Most is  úgy érezte,  tennie  kell  valamit, 
eltüntetni az Égi Lámpást a lányok szeme elől, még mielőtt azok rájönnének a turpisságra. Ezért a 
sötétítőfüggönyhöz kapott, s egyetlen mozdulattal berántotta.

– Mit csinálsz?! – üvöltözött vele Ica. – Éppen, amikor megpillantottam!
S vissza  akarta  rángatni  a  sötétítőfüggönyt,  de  a  keze  beakadt  az  íróasztallámpa  zsinórjába, 

amitől a lámpa leborult a szőnyegre, magával rántva a feltornyozott könyvcsomóból vagy fél tucat 
könyvet.

– Vigyázz,  nehogy  felrobbanjon  az  égő!  –  taszigálta  hátrafelé  a  lányt  Karesz  az  asztaltól. 
Dulakodás közben a másik kettőt is odébb penderítette.

– Várjatok, kihúzom a dugót a konnektorból! – bújt be az asztal alá Ági. – így ni! – S elrakva a 
lámpát kéz alól, félrehúzta az ablakon a sötétítőfüggönyt.

Karesz  rémülten  bámult  a  sötétbe,  a  fénylő  pontot  kereste  a  fa  fölött,  a  fa  lombjában,  arra 
gondolva, talán tovább süllyedt, s most ott himbálózik az ágak közt. De bizony nem látott semmit.

Bogáta a függönyt igazgatta. Ági és Ica a csillagos eget kémlelte.
– Beleakadt a kezem a függönybe! – magyarázta nekik mentegetőzve a fiú. – Jobban el akartam 

húzni, hogy ti is lássátok. Én igazán… elhihetitek…
– Menj innen a két bal kezeddel, te… szerencsétlenség! – fakadt ki a kócos lány,  megunva a 

szemmeresztést. – örülj, hogy te láttad! És, persze, Bogáta is…
– Igen. Kár, hogy csak egy pillanatra, mielőtt eltűnt volna a fa fölött – rebegte átszellemült arccal 

a lány. – Igaztalanul szidjátok Kareszt – kélt kisvártatva a fiú védelmére. – Ha ő nem szól, nem 
pillanthatom meg. Úgyse láthattuk volna soká, még egy perc, s eltűnik a toronyház mögött…

– Az a fontos, hogy te láttad – ismételte meg Ica. – Milyen volt?
– Pontosan le tudnám rajzolni, milyen! – hunyta be a szemét a lány. – Középen egy fénylő pont, 

s körülötte halványabb villózás. Az volt az érzésem, kinyújtom a karom, s elérem. Ha a távcsövön 
át láthattam volna…

– Talán holnap újra előjön! – kiáltott fel izgatottan Ica. – S akkor mi is látjuk majd. Várjatok, 
mikor is pillantotta meg Karesz?

– Tizenkilenc óra harminc perc nulla másodperckor!  – vágta rá feltűnő gyorsasággal a fiú.  – 
Éppen azelőtt néztem meg az órámat! – fűzte hozzá sietve magyarázatképp.



– Holnap ismét meglessük! – ment vissza az asztalhoz Ági, hogy befejezze a játékot. De a másik 
két  lánynak már  nem volt  sok kedve az ország-városhoz.  Ica szedelőzködött  s  indult,  Ági,  mit 
tehetett mást, követte.

– Holnap gyertek korábban, hogy sötétedésig befejezzük a leckét! – kisérte le őket, Bogáta.
– Rám ne számítsatok, csak megint elrontanám a… játékotokat! – szabadkozott Karesz.
Megvárta, amíg a két lány elfordul a sarkon, s hanyatt-homlok rohant a homokozó partján álló 

magányos fához.

15.
Professzor fél nyolc előtt egy perccel avatott kézzel egymáshoz illesztett két drótvéget a lampion 

belsejében,  amitől  felizzottak  a  karácsonyfaégők,  a  szerkentyűt  felemelte  a  padlóról,  kivitte  az 
erkélyükre,  a  fülére  erősítette  a  vezetőfonalat,  ráakasztotta  a  kifeszített  zsinórra,  s  elkezdett 
hangosan számolni:

– Egy! – S engedett fél métert  a fonalon. – Kettő! Három! A fénylő test elvált  a korláttól,  s 
imbolyogva elindult a szakadék fölött.

Hatnál tartott a számolásban, amikor a csillogó celofán mögött egybemosódó égők ragyogása 
önálló fényforrásként kezdett el élni a két nagyház között megsűrűsödött sötétben.

– Hét! – engedett a fonalon újabb fél métert Professzor. – Nyolc! Kilenc!
Próbált egyenletes tempóban számolni, sőt, már arra is kiterjedt a figyelme, hogy oldva darabos 

mozdulatain, ne egyszerre engedjen félmétereket a vezetőzsinóron, hanem lassan, centiméterenként 
csúsztassa az ujjai között.

Elégedett  volt  magával.  Ezt  jól  kifundáltam,  nézett  a  “csillag”  után  a  magasból.  Profán 
gondolatok fordultak meg az agyában; a bibliai Teremtő érezhetett így, arrakor a mélységek fölött 
állva gyönyörködött élő és élettelen teremtményeiben. Nem sokáig…

– Tizenhat, tizenhét, tizennyolc – számolt tovább félhangosan, s közben az járt a fejében, azóta 
már Karesz is felfigyelhetett az égen az új csillagra, s szólt Bogátának.

Figyelmeztetnie kellett volna Kareszt, ne siesse el a dolgot. Ha a lány keze ügyében ott a távcső, 
lesz ideje hosszasan tanulmányozni az új fényforrást, s rájöhet, hogy nem valódi csillag.

A  gondolattól  szinte  önkéntelenül  elkezdett  hadarni,  miközben  egyre  gyorsabb  tempóban 
engedte a mind mélyebbre süllyedő lampion után a fonalat.

– Nyolcvankettő,  nyolcvanhárom,  nyolcvannégy… –  A  fonal  meglazult,  amiből  Professzor 
azonnal megértette: a szerkentyű megállt. Vagy inkább: leült. Fele útban, vagy alig valamivel túl a 
fele útján.

Megnyúlt a zsinór, túl nagy a hasa, lehúzza az alig félkilós szerkezetet. Pedig hogy bizonygatta 
Dávid: akár öt kilót is megbír! Megbírni megbír, csak éppen közben megnyúlik.

Mit lehet ilyenkor tenni? Feszíteni a zsinóron, kihúzni belőle a hasat, hogy a szerkezet simán 
leereszkedhessen Dávidék erkélyére. A vezetőfonalra nincs tovább szükség, elvágja hát…

Ezzel követte el a helyrehozhatatlan hibát. A vékony szilon ugyanis aláhullott, s közvetlenül a 
lampion alatt  ráhurkolódott  a magános fa ágaira.  Hiába húzott  Professzor métereket a megnyúlt 
zsinóron, a fához lehorgonyzott szerkentyű csak nem mozdult.

Pedig már Dávid is rángatta a túloldalról!
Talán  neki  sikerül!  Hogy  megkönnyítse  a  dolgát,  a  zsebkésével  a  vezetőzsinórt  is  levágta  a 

korlátról. Amitől a csillag menthetetlenül lezuhant az ágak közé.
Professzor megsemmisülten állt az erkélyükön a mélységesen mély sötétség fölött. A feje zúgott, 

szédülés  fogta  el.  Arra  gondolt,  a  bibliai  Gonosz  érezhetett  így,  mielőtt  a  tátongó  semmibe 
taszíttatott bűneiért.

Előbb megkapaszkodott az erkélyajtóba, majd betámolygott a szobájába, s lerogyott egy székre.

16.
Törék Lackó ötödik osztályos tanuló negyedszer kerülte meg a toronyházat, amikor elhaladva a 

homokozó  alatt,  a  Professzorok  erkélye  és  a  Pecás  Dávidék  ablaka  között  alig  negyedórája 
kifeszített huzalon örökké vizsla tekintetével észtevett egy világító micsodát. Zseblámpának nézte, s 



nem tudta mire vélni.
Professzor  megint  kisütött  valamit  a  pihent  agyával,  gondolta  egykedvűen.  Szerkesztett  egy 

zsinórliftet, aminek a segítségével bármit átküldhet Dávidnak; füzetet a kész leckével, könyvet, de 
akár egy kazettát is.

Elsőnek, lám, próbaképpen a zseblámpáját indította útnak.
Meg kell hagyni, elmés megoldás. Legalább olyan jó, mint a telefon. Magában gyorsan nevet is 

adott  neki:  tehertelefon!  Kár,  hogy csak  féloldalas  szerkezet,  Professzor  bármit  leküldhet  vele, 
vissza a telefon nem működik. Hacsak…

Hacsak az első küldeménnyel Professzor nem indított útnak egy másik zsinórt is, amivel a liftre 
bízott csomagot visszahúzhatja, így már oda-vissza működhet.

Ismerve Professzort, Lackó nem kételkedett, ha az iskola esze eddig nem jött volna rá a példátlan 
lehetőségre, hamarosan megteszi.  Talán bizony éppen a világító zseblámpa viszi a kísérőzsinórt, 
aminek a leszálló ágban még egy feladata van: szabályozza a küldemény mozgását. Ha nem tenné, a 
lift a háromemeletnyi szintkülönbség miatt annyira felgyorsulna, hogy átszáguldva a két ház között, 
Dávidék korlátjához csapódva menten összetörne.

Lackónak,  jóllehet  az  iskolában  leginkább  kettese  volt  számtanból,  sőt  negyedik  végén 
pótvizsgáznia kellett belőle, megvolt a magához való esze. Csak éppen nem arra használta, amire 
kellett volna. Ha kicsit összeszedné magát, hármas, de akár négyes is lehetne, ám akkor az egész 
délutánja rámegy a tanulásra.

Így meg szabad, akár a madár. A szülei késő estig dolgoznak, senki nem törődik vele, mit csinál 
napközben.  Fontos,  hogy  este  negyed  tizenegyre,  amikor  az  öregei  hullafáradtan  megjönnek  a 
munkából, ő már ágyban legyen.

Déltől este tízig szabad. Az utcát rója, s mindent meglát,  mindent meghall.  Azt is, amit nem 
kellene…

Nem kerülte el a figyelmét, hogy Kardos Karesz, Pecás Dávid és Professzor egy idő óta sülve-
főve együtt vannak. Azelőtt? Pecás senkivel nem barátkozott, csak a  halak érdekelték. Professzor 
megválogatta, kivel áll szóba, s ha valaki korábban azt mondja róla, képes lesz összeadni magát 
Karesszal, ő, Lackó kineveti a szerencsétlent. Karesz viszont…

Ő idejében figyelmeztette Dávidot, Karesz forral valamit ellene. Ellene, meg Bogáta ellen. Igaz, 
utána  Karesznak  is  elmondta:  látta,  Pecást  Bogátával,  a  holtágban.  Nem komiszságból,  hanem 
pénzért. Mert az üzlet az üzlet.

Karesz tíz pénzt adott a fülesért. Húszat igért, de aztán csak tízet adott. Dávid annyit se. Pecástól 
még soha egyetlen fillért nem sikerült kicsalnia.

Csak egy halat.
Összebeszéltek volna? Beárulták őt – egymásnak? Szép társaság!
Ezért nézik hát levegőnek. Pedig korábban, ha összefutottak az utcán, csak megkérdezték:
– Na, Lackó, mizújs?
Amihez Karesz még azt is hozzátette: öcsi. Valahogy így: – Mizújs, öcsi?
Egy hete se mizújs, se öcsi.
Valamit terveznek. Csak nem éppen őellene? Ahhoz korábban kellett volna felébredniük!
Karesz nem szívbajos, nincs tekintettel senkire-semmire. Ebben a teher-telefonban vagy liftben 

is  benne  van,  még  ha  az  a  bizonyos-zseblámpa  most  Professzortól  vándorol  át  a  levegőégen 
Dávidhoz.

Lehetetlen,  hogy  Karesz  kimaradjon  valamiből!  Előző  délután,  amikor  a  homokozónál 
hangoskodtak,  ő  vitte  a  prímet.  Lackó  a  sarok  mögül  figyelte  őket,  ám  megint  csak 
hangfoszlányokat  hallott,  meg  azt  látta,  hogy  mutogatnak.  Hol  Professzorék  erkélyére,  hol  a 
Dávidékéra.

És egymáséihoz igazítják az órájukat.
Akkor beszélték meg, honnan hová vezessen a zsinór, amit azóta már ki is feszítettek. A kisfiú 

lemaradt az akcióról, restellte is nagyon. Mire sötétedés után a homokozóhoz ért, a huzal már a 
levegőben volt.

Előbb tényleg azt hitte, telefonzsinór. Házi telefonul szolgál majd Dávid és Professzor között. 



Később továbbvezetik  Dávidéktól  Kareszékig;  a nagyfiú  egy utcára  lakott  Pecástól,  a  kertváros 
legszélén.

Lackó négyszer  is  megkerülte  a toronyházat  egymás után,  föl-le sétálgatva a kertváros felőli 
oldalon, de bizony ott semmilyen változást nem tapasztalt sem a földön, sem a levegőben.

Közben a két ház között megindult az égi lift, próbaküldeményként egy zseblámpával. Ami talán 
nem is zseblámpa, állapította meg később Lackó a fa alól, ahová behúzódott, hogy ne lássák. A 
zseblámpában egy égő van, azt a csecsemő is tudja, ebben több. Három, négy.  Vagy inkább  öt. 
Lehet hat is, ahogy közeledik, egyre jobban ki lehet venni őket…

Távolabbról minden bizonnyal egybeolvad a fényük, s úgy ragyognak…
Akár egy csillag!
Szakasztott olyan! Ha nem tudna a huzalról, csillagnak nézné. Hullócsillagnak.
Esetleg üstökösnek!
A csillogó-villogó üstökös a tömör hegyként fölmagasló toronyház s a szürkén-lustán elnyújtózó 

szalagház között egyre alább szállt, míg végül a nagy fa fölött megállapodott. Rángatózott egyet-
kettőt, Lackó kitalálta, az erkélyről vagy az ablakból rángatják a zsinórját, aztán hirtelen lebukott a 
homokozógödör partján álló öreg fa lombjába.

A kisgyerek eddig óvatosan közlekedett, többször is körbekémlelt, vigyázva, nem vették-e észre. 
Most  egyszerre  felhagyott  az  elővigyázatossággal,  kilépett  a  fa  árnyékából,  s  körbe-körbe 
szaladgált, hogy jobban lásson.

A  fényes  test  a  legmagasabbra  nőtt  ágak  egyikén  vergődött-rángatózott.  Aztán  lassan 
megnyugodott.

Le kellene szedni,  megnézni,  hazavinni!  – cikázott  át  a kislegény agyán,  miközben gépiesen 
elkezdte  kifűzni  a  cipőjét.  Hanem ekkor  léptek  hallatszottak,  s  egy ismerős  hang köszönt  rá  a 
járdáról:

– Nicsak, Lackó! Mit csinálsz ott?
A kisfiú nyomban felismerte a hang gazdáját. Pecás Dávid bátyja, a katonafiú Feri közeledett 

feléje, átvágva a gyepen.
– Szia, Feri! – motyogta, s abbahagyta a cipőfúzést. – Látod te is? Egy csillag van a fán!
– Csillag? – hőkölt vissza a nagyfiú. – Hogyan került oda?
– Lepottyant  az  égből.  Vagy  inkább… Szóval,  onnan  a  szalagház  felől  jött,  Professzorék 

ablakából. S fennakadt egy ágon.
– Na, ne fűzd az agyam, Lackó! – figyelmeztette félig komolyan, félig tréfásan Feri. – Hogyan 

akadhatott volna fenn egy csillag a fán?
– Úgy, hogy megnyúlt a zsinórja. Amin leengedték! – adta a magyarázatát a gyerek.
A katonafiú előbb felnézett a saját erkélyükre, onnan át a szalagház hatodik emeletére, végül a 

fára, s azonmód elfogta az idegesség.
– A mindenségit! Fogd a táskám! – nyomta kézitáskáját a gyerek markába, s lerúgta a cipőjét.
– Felmászol érte? – rakta le a fűbe a táskát Lackó.
– Nem hagyhatom ott éjszakára!
– Tartsak tolvajlétrát?
– Kösz, de nem bírnál el!
Megköpte a markát, s macskaügyességgel kúszott fel a repedezett törzsön. Elkapta a legalsó ágat, 

foltornászta magát rá. Ágról ágra lépkedett följebb, egyre följebb, mígnem kinyújtott karjával elérte 
a csillagot. Babrált rajta valamit, mire az kialudt.

– Hová tetted? – kérdezte Lackó, miután Feri a legalsó ágról páros lábbal leugrott a fűbe.
– A kabátom alá! – mutatta a fiú, szétnyitva a mellén a zakóját. – Hazaviszem, s kiteszem az 

erkélyünkre. Meglásd, éjszaka visszaszáll az égre!
Cipőjébe bújt, s mire Lackó magához térhetett volna, eltűnt a sötétben.
A kisgyerek, keserűséggel a szívében, ott maradt a fa alatt.  A sírás környékezte. Úgy érezte, 

meglopták. Azt a bizonyos csillagot a fán ő vette észre elsőnek. Feri csak lehozta, őt illette volna, 
nem a katonafiút.

Kár volt megmutatni neki! Ki kellett volna várni, amíg a környék elcsendesedik, s lepiszkálni 



valahogy a fáról. Vagy ledobálni, kaviccsal.
Hogy mit csinált volna vele, ha megkaparintja? Akadna, aki fizetne érte.
Nem is keveset! Most viszont se csillag, se pénz.
Amíg így morfondírozott magában, kitárult a közeli bagolyvár ajtaja, s Fésűs Ica, a karikalábú 

Ági és Kardos Karesz jöttek ki rajta. Nagy hanggal voltak, főleg a két lány. Karesz a kapuban elvált 
tőlük,  megvárta,  amíg  elfordulnak  a  sarkon,  s  akkor,  mintha  puskából  lőtték  volna  ki,  irány  a 
homokozó!

Lackónak  alig maradt  annyi  ideje,  hogy  behátráljon  előle  a  toronyház  árnyékába,  ahol  is  a 
sötétben valósággal egybeolvadt a bádog esőcsatornával.

Karesz percekig kerülgette a fát, az ágait bámulta, aztán a toronyháznak vette útját. Centikkel 
Lackó előtt húzott el, de annyira csak magával, a gondolataival volt elfoglalva, hogy észre sem vette 
az esőcsatornához lapuló kisgyereket.

Pecás  Dávidhoz  megy,  gondolta  Lackó.  Sokért  nem  adta  volna,  ha  szúnyoggá  változhat, 
felrepülhet a harmadik emeletre, s az erkélyről a kulcslyukon át besurranva a két szerencsés fiú 
szobájába, ott körülnézhet kicsit…

17.
Amikor percekkel hét óra előtt Dávid felment a lakásukba, a televízióban éppen a közkedvelt 

mesefilm  ki  tudja,  hányadik  folytatását  vetítették.  A  kicsik  észre  sem  vették,  hogy  bátyjuk 
visszatért. A fiú észrevétlenül átment a lakáson, s kilépett az erkélyre.

A szürkületben átellenben a szalagházban akkor gyúlt ki az első lámpa.
Fél nyolcra  teljesen  besötétedett.  A  szemközti  ablakok  mint  fénylő  kockák  ragyogtak  az 

éjszakában.  A  fiú  így  is  hamar  észrevette  a  feléje  közeledő  Égi  Lámpást,  amint  kecsesen, 
fennségesen szelte a levegőt ég és föld között. De mintha túlságosan is hirtelen süllyedt volna! Még 
néhány méter, s egy vonalba ér az erkélyükkel!

Sőt, már alájuk süllyedt, pedig az út felét sem tette még meg. Vagy ha igen, éppen csak túlhaladt 
rajta.

– A szilon! – kiáltott fel hangosan. – Megnyúlt az ázott szilon!
Észrevehette ezt Professzor is a túloldalon, mert rántott egyet a vezetéken. S húzott is valamit 

rajta, mert a lámpás egy egészen picit emelkedett.
Hogy a következő másodpercekben még mélyebbre merüljön.
Ő is a zsinórhoz kapott, s húzta, feszítette, mígnem az egyszerre elszakadt. A Lámpás pedig…
Az Égi Lámpás bukfencezett egyet a levegőben, s aláhullva, a játszótéri homokozó partján álló 

magános fa ágán kötött ki.
Le kell onnan szedni, volt Dávid első gondolata. Bármi áron, lerázni, ledobálni, különben kitör a 

botrány!
Lerobogott  a lépcsőn,  kifordult  a kapun, aztán a ház végében megtorpant.  Ismerős  hangokat 

hallott a fa alól. Gyorsan visszafordult, s ki tudja, hányadszor aznap, felrohant az emeletre.
Megvárja, amíg elcsendesedik a környék, gondolta, s kisompolygott  az erkélyre.  Hanem a fa 

lombjában hiába kereste az Égi Lámpást.
Ellopták, ez volt az első gondolata. Jobb esetben szétrázódott, elmozdultak a belsejében az égők. 

Talán el is törtek.
Bárcsak így volna!
Matatást hallott a lakásukban. Megfordult, és… Ferit pillantotta meg az erkélyajtóban, kezében 

az Égi Lámpással.
– Leesett? – kiáltotta megkönnyebbülten Dávid. – De jó, hogy te találtad meg!
– Felmásztam érte! – nyomta a tépett fóliából kidudorodó drótvázat öccse markába a katonafiú. 

Az elemek, az égők már nem voltak benne. – Tüntesd el, mielőtt bárki meglátná!
S leült a dívány szélérc, hogy befűzze a cipőjét.
Dávid  a  horgászzsákja  aljára  dugta  a  fölismerhetetlenségig  összelapított  szerkentyűt.  Alig 

egyenesedett fol, amikor csengettek az előszobaajtón.
Karesz támolygott be. A haja kócos volt, a tekintete enyhén zavaros. Egész testében reszketett, s 



amikor megszólalt, dadogott.
– A csi-csillag! – hadonászott nagy lapátkezével. – Fe-fenn-akadt a fá-fán. Lá-láttad?
Szánalmas  volt,  Dávid  azonnal  megsajnálta.  Meg  akarta  nyugtatni,  de  még  mielőtt  szóra 

nyithatta volna a száját, a hátuk mögött megszólalt a bátyja.
– Utánamásztál? – kérdezte hűvösen.
–  É-é-én? – bámult a katonáimra Karesz. – Má-má-másztam volna, de mi-mire oda-daértem, e-

e-e-elvitték!
– Megsüthetitek  a  tudományotokat!  –  legyintett  rájuk  Feri,  s  befordult  a  konyhába,  hogy 

megvacsorázzon.
Dávid még mindig erős indíttatást  érzett,  hogy megmondja az igazat.  Talán meg is teszi,  ha 

Karesz nem hadonászik oly vadul az orra előtt:
– Ne-em  mi  voltunk,  é-érted?  Akárki  akármit  is  mondana,  letagadjuk.  Én,  ha  ke-kell, 

megesküszöm,  nem  hallottam  semmilyen  csillagról,  Égi  Lámpásról,  bolygóról…  A  legjobban 
teszed te is, ha elfelejted, örökre!

S kihátrált az előszobaajtón.
– Tudod, mit? – nézett utána elkedvetlenedve Dávid. – Én már el is felejtettem. Veled együtt!
S becsukta mögötte az ajtót.

18.
Éjjel,percenként felriadt. Reggel korán kelt, lezuhanyozott, s már fél nyolckor az iskolakapu előtt 

szobrozott.  Kapunyitás után elsőnek rohant fel az osztályukba,  szerencsétlenségére,  mert  a duci, 
lepcses Ági, aki alig egy perccel utána érkezett, azonnal melléje telepedett.

– Ugye, kölcsönadod a számtanleckéd? – kereste elő a matematikafüzetét. – Az este megoldottuk 
a példákat Bogátáéknál, de aztán elhánytam a füzetlapot, amire leírtam. Képzeld – lehalkította a 
hangját, s egészen közel hajolt a fiúhoz –, Bogátáéknál láttuk a tizedik bolygót!

Dávidot mintha sokkolták volna,  úgy bámult  a lányra.  Előző este  idegességében Karesz egy 
szóval sem említette, láttak-e valamit a bagolyvár ablakából, s ha igen, mit. Ő sem kérdezte, abban 
reménykedve, Bogáta nem vette azonnal észre a fényes égi tüneményt, Karesznak pedig még nem 
volt  ideje szólni a lányoknak.  Így aztán nem történt  nagyobb baj, azon túl,  hogy  ők felsültek a 
találmányukkal. Erről viszont hármukon kívül csak Feri tud.

Vagy mások is látták volna az… esetet?
– Csodálatos volt! – áradozott a duci lány. – Én a végére értem csak az ablakhoz, amikor az a 

kelekótya Karesz izgalmában berántotta a sötétítőfüggönyt, a csóvája legvégét pillanthattam meg 
csupán, de így sem fogom elfelejteni soha! Bogáta viszont felismerte! Valóban a tizedik bolygó 
volt! Add már ide a megoldást!

– Diktálom, jó? – halászta elő a füzetét a táska aljáról Dávid. – Jól figyelj, mert nem mondom el 
kétszer!

– Diktálod? Annál jobb, úgy legalább tudunk beszélgetni! – pisiogott a fiú füzetébe a lány.  – 
Olyan sok? Nem lehetne kihagyni minden második sort, s a végeredményt leírni? Persze, te semmit 
nem tudsz! – vetett sajnálkozó pillantást a másikra. – Talán még azt sem, hogy Bogátából csillagász 
lesz!

– Tévedsz! – szólta le a locsifecsi lányt a beavatottak magasabbrendüségével Dávid. – Tévedsz – 
kezdte újra a mondatot azonnal, sokkal csendesebben –, ha azt hiszed, elég, ha minden második sort 
lemásolod!

– Mondtam már,  engem a  végeredmény  érdekel  csak  –  intézte  el  rövid  úton  Ági,  s  tovább 
cserregett. – Az se baj, ha rossz. Fő, hogy írjak valamit!

Nyílt az ajtó, s Karesz rontott be a terembe.
– Te el se mondod a barátodnak, mit láttunk Bogátánál tegnap este? – nézett fel rá a lány.
– Mikor mondtam volna el, éjszaka? – mordult gorombán a hosszúra nőtt fiú. – Te is jobban 

tennéd, ha tartanád a szád!
– Azt hittem, ti barátok vagytok!
– Nem érdekel,  mit  hittél!  –  ragadta  meg a  vállánál  a colos  izompacsirta,  s  kipenderítette  a 



padból. – Ha megengeded, leülnék a helyemre.
– Hülye  vagy!  –  öltötte  rá  a  nyelvét  Ági.  – Ki  gondolta  volna,  hogy nem vagytok  beszélő 

viszonyban?
S felkapva Dávid füzetét a padról, a saját helyére billegett vele.
Nagyszünetben az udvaron Bogáta megkereste Dávidot.
– Gyere el hozzánk ma este! – mondta neki kedvesen.
– Én? Éppen ma? Minek? – zavarodott meg a fiú.
– Titok! – tette az ujját a szájára a lány.
Hét óra előtt néhány perccel a bagolyvár ajtaja előtt Dávid valósággál beleszaladt Kareszba és 

Professzorba. Rövid magyarázkodás után kiderült, a colos fiút Ica hívta meg Bogátához, Professzort 
Ági.

Itt készül valami, fordult meg Dávid fejében. Valamiféle tetemrehívás? Ám még mielőtt szót 
váltottak volna, a sötétből kivált Ági és Ica,

Együtt  mentek fel a toronyszobába,  ahol Bogáta izgatottan várta őket. Hamarosan kiderült,  a 
három fiúnak nem kellett semmiféle számonkéréstől tartania; a bagolyvár lakója egyszerűen azért 
hívta meg őket, hogy több szem többet lát alapon együtt vigyázzák a csillag újbóli feltűnését.

De  hiába  lestek  az  eget  egész  este,  a  különös  égitest  csak  nem  mutatkozott  sem  a két 
betonmonstrum  között,  sem másutt.  S  a  rákövetkező  két  estén  sem.  Pedig  felváltva,  ketten  is 
figyelték, távcsővel a kezükben.

Harmadnap háromnegyed kilenc körül Icán erőt vett az álmosság, hiába próbálta visszatartani, 
akkorát ásított, majd elnyelte a többieket.

– Szerintem ideje hazamenni! – fészkelődött a székén Professzor is. – Hét óra óta lessük azt a 
csillagot, s csak nem akar előjönni. Mindjárt kilenc!

– Még egy negyedórát maradunk! – vette ki az ügyeletes Dávid kezéből a távcsövet Ági. – S ha 
addig  nem mutatkozik,  tényleg  hazamegyünk.  Csak  legalább  egyszer  tudtuk  volna  megfigyelni 
rendesen! – tört fel belőle a keserűség. – De ez a béna Karesz éppen akkor húzta be a függönyt!

– Véletlen volt, mondtam már! – mentegetőzött a reménybeli kosárlabdázó. – Az a fontos, hogy 
Bogáta látta. És persze én is. Bármikor tanúsíthatom.

Dávid ránézett, s ettől Karesz azonnal elhallgatott.
– Ha nálam van a fényképezőgépem, bizonyisten, lekapom! – állította Ági.
– Majd tizenegy év múlva újból megfigyeljük – vigasztalta a kedveszegett társaságot Bogáta. – 

Ne felejtsétek el, szeptember huszonegyedikén este fél nyolckor. A Cet fejében. Bárhol legyetek is!
– Azonnal beírom a noteszomba! – tapogatta végig a zsebeit grimaszkodva Karesz.
– Csak ne  bohóckodj,  ez  nem vicc!  –  szólt  rá  Ági,  mire  a  közel  száznyolcvan  centi  magas 

izomkolosszus abbahagyta a színészkedést.
– Akárhogyan is történt, Bogáta fölfedezett egy csillagot! – folytatta komolyan Ági. – S ez nem 

semmi.
– Nekem mondod? – horkant fel Karesz. – Ha elfelejtettétek volna, én vettem észre. Tőletek akár 

nyomtalanul eltűnhetett volna, mert nektek fontosabb volt az ország-város!
– Hiába te láttad meg, te is Bogátától  tudtad, hol nézd! – szállt vitába vele Ági. – Az övé a 

csillag!
– Meg ne egyétek már egymást! – szólt a két acsarkodóra Professzor. – Fontos, hogy Bogáta 

látta, s ezt Karesz is tanúsíthatja.
– Az ám, Bogáta! – kiáltott fel Ági. – Adtál már neki nevet?
– Eszembe nem jutott! – nevetett a toronyszoba lakója.
– Pedig ez a szokás! – bizonygatta Ica is. – Ha valaki felfedez valamit, egy tengert, hegyet vagy 

csillagot, neki kell elkeresztelnie!
– Elkeresztelhetnéd magadról! – dörmögte Professzor, kibámulva az ablakon. – Nem is hangzana 

rosszul:  a naprendszer bolygói:  a  Merkúr,  a Vénusz,  a Föld,  a Mars,  a Neptunusz,  a  Jupiter,  a 
Szaturnusz, az Uránusz, a Plútó és a Bogáta – sorolta, alig kiérezhető gúnnyal a hangjában.

– Mit képzelsz? – tiltakozott önérzetesen a lány. – Találjatok ki valami jobbat!
– Ha Bogáta nem tud dönteni, adjon nevet az új bolygónak Karesz – javasolta Ica.



– Ha  azt  reméled,  rólad  fogja  elnevezni,  tévedsz!  Vagy mégsem?  –  folytatta  a  gúnyolódást 
Professzor.

– Hogyisne! – ugrott neki Ági. – Akkor már inkább legyen…
– Égi Lámpás! – kotyogott közbe Dávid.
– Vagy Lampion? Nem gondoljátok? Így még jobban hangzik! – Professzor elemében volt.
Karesz jobbnak látta, ha lecsöndesíti:
– Hagyjuk végre Bogátára, keressen nevet neki ő!
– Ha nagyon muszáj, nevezzük el valamelyik régi hírességről. Mint a Marsot vagy a Vénuszt.
– Klasszikus hősre gondolsz? – sietett a segítségére előzékenyen Karesz.
– Antikot akartál mondani, ugye? – javította ki a colos fiút Professzor.
– Nem mindegy?
– Nem egészen!
– Mit szólnátok hozzá, ha Dávidra keresztelnénk? – kérdezte a világ legtermészetesebb hangján a 

lány.
– A tizedik  bolygót?  – kapta  fel  a  fejét  Karesz,  a láthatatlan  legyeket  hajtva magáról.  – Ezt 

komolyan gondolod?
– A legkomolyabban! – állta tekintetét a lány.
– Talán bizony Pecást is meg kellene kérdezned, mit szól hozzá – jutott Ica eszébe. – Mert ha ő 

nem akarja…
– Én? Miért ne? – nézett körül ártatlanul Dávid. – Ha Bogáta annyira ragaszkodik hozzá!

19.
Szerencsés  Dávid  emelt  fővel,  dagadó  mellel  utolsónak  lépett  ki  a  bagolyvár  kapuján. 

Leereszkedőn kezet rázott Professzorral, barátságosan hátba veregette Kareszt, fogai közt kipréselt 
egy kényszeredett “Sziasztok!”-ot Áginak és Icának, s határozott léptekkel elindult a toronyház felé.

Elégedett volt, mi több, boldog. S jókedvű, amilyennek az utolsó hónapokban senki nem látta.
Jókedvének több oka is volt.
Az első Feri, a bátyja, aki vagy másfél hete, mióta a szomszéd városka laktanyájába helyezték át, 

kétnaponta hazalátogatott, mentesítve öt a mesélés alól. S akit előző nap őrvezetővé léptettek elő, s 
felvarrhatta a vállapjára az első csontcsillagot.

Volt  öröm a családban,  Ferivel  madarat  lehetett  volna fogatni.  Kihasználva a ritka alkalmat, 
Dávid kipréselt belőle egy százast.

A jókedv másik oka ez a százas volt. Száz pénz, sokadikán! Csak az ismeri igazán az értékét, aki 
elsején  egész  hónapra  kétszáz  forint  zsebpénzt  kap  az  anyjától  uzsonnára,  mozira, 
horgászfelszerelésre.

Dávid megtapogatta a belső zsebében lapuló százast, megnyújtotta lépteit, s vidám fütyörészésbe 
kezdett.

Jókedvét csak fokozta a toronyszobában töltött két óra s Bogáta megkülönböztetett figyelme.
Ha őszinte  magához,  el  kell  ismernie,  Bogáta  kétségbevonhatatlan jóindulatát  is  közvetve  a 

bátyjának köszönheti, fűzte tovább gondolatait. Feri lebeszélhette volna, hogy segítsen Kareszéknak 
beugratni  Bogátát,  amihez kezdetben neki  nem volt  valami sok kedve,  a petárdarobbantgatástól 
pedig határozottan irtózott. Ám Feri a gyutacs, a petárda helyett kieszelte az Égi Lámpást, amelyről 
aztán Bogáta tényleg elhitte, hogy a tizedik bolygó.

Sikerült  beugratniok.  De  hogyan?  Karesz,  ahelyett  hogy  most  tele  szájjal  röhöghetne  rajta, 
hallgat, mint aki becsinált.

Fél, hogy valahonnan előkerül a Lámpás, és minden kitudódik. Professzor sem olyan magabiztos 
nagylegény, mint volt. Egész este nem mert Bogátára nézni, nyilván bűntudat gyötri.

Csak gyötörje;  ha nem vágja el a szilont nagy üggyel-bajjal talán mégis sikerül berángatni a 
Lámpást az erkélyükre. De Professzor, az Ész, pánikba esett.

Dávid harmadnapja egyfolytában Őszinte hálát érzett Feri iránt, amiért nem árulta el Karesznak, 
ő gyűjtötte be a tépedt-horpadt csillagot a fa tetejéből. Így legalább csendben vannak, Karesz is, 
Professzor is. Eszükbe sincs kikotyogni az Akciót, hiszen akkor ők válnának nevetségessé.



Az egész Égi Lámpás fedőnevű heccből ő került ki győztesen. Egyedül ő!
Gyöngéd bizsergést érzett a mellében, a szíve táján.
Rendes  lány  ez  a  Bogáta,  állapította  meg.  S nem is  annyira  csúnya.  Hogy térdtől  a  válláig 

deszka? Hát istenem, Köves Maca is milyen szúnyog volt. S hogy kigömbölyödött.
Az se baj, hogy szemüveges. Hiába szemüveges, benne mégis meglátta…
Hogy mit is látott  meg benne a lány? Dávid éppen hozzákészült,  hogy kielemezze magában, 

amikor a házukhoz közeledve furcsa hangokra lett figyelmes. Valaki ugyanazt a dallamol fütyülte, 
amelyet ő. Csak éppen hellyel-közzel megcifrázva, ám a cifrázás falsba csapott át.

Határozott mozdulattal jobbra átot csinált, s elindult megkeresni a fals fütty gazdáját. Néhány 
lépés után a fa alatt a homokozógödör melletti padon felismerte Törék Lackót.

– Te kontrázol, öcsi? – szólt rá leereszkedően nyájasan. – Jókedved van!
– Csak neked lehet? – vágott vissza éllel a kisfiú. – Találkoztam Feritekkel – tette hozzá fürgén, 

mintegy magyarázókig. – Nem is mondtad, hogy előlépett!
– Ez a világ rendje, Öcskös! – ereszkedett le a padra a kisfiú mellé Dávid. – Te pótvizsgát tettél 

matekból, s ötödikes lettél. A katonaságnál hat hónap egy év. Jó, mi? Feri letöltötte az első
hat hónapos évet, s őt is előléptették. Honvédból őrvezető lett, kapott egy csillagot.
Lackó  a  pótvizsga  felemlegetésére  összerázkódott,  de  ezt  Dávid  nem vette  észre.  A gyerek 

hangjában lappangó kétértelműséget sem:
– Csakhogy én tudom ám, honnan az a csillag!
– Honnan volna? A kantinban vette, miután 32 előléptetési parancsot felolvasták előttük. Tőle 

hallottam, nyomban lementek a kantinba, vettek egy üveg sört, s maguk varrták fel a csillagot a 
váll-lapjukra! – mesélte kedélyesen Dávid.

S mert a fiúcska percekig hallgatott, rákérdezett:
– Miért, te mire gondoltál?
– Én láttam, amikor leszedte a fáról! – kiáltott fel vádlón Lackó.
Dávid nevetett, jóízűen, hosszan. S atyáskodó hangon folytatta:
– Nem vagy te már olyan kisgyerek, Lackó, hogy mindenféle dajkamesét gondolj ki. A végén 

még kiröhögteted magad!
– Bízd ide, lesz, aki elhiszi! – hencegett a kissrác. – Például?
– Tudod te jól, minek mondjam?
– Ki vele! Ismered a szólást: aki á-t mond, mondjon bé-t is! – biztatta Dávid.
– Te akartad! – hagyta rá a gyerek. – Bogáta! Dávidban benn szorult a szusz. Ami vére volt, 

mind a fejébe szaladt. Amikor nagy sokára kinyitotta a száját, csak suttogni tudott:
– De én tudom, hogy te rendes fiú vagy, Lackó! Nem árulod el neki, ugye?
– Lehet róla beszélni – hajlott a kérésre a kislegény. – Se neki, se Karesznak, se Professzornak!
– Én is úgy gondoltam – bólogatott Dávid. – És nem kérem ingyért. Mennyi?
– Száz píz!
Szerencsés Dávidot néhány percen belül másodszor környékezte meg a guta. Megszédült, még 

jó, hogy ült, különben elvágódik, így is meg kellett hogy kapaszkodjon a pad támlájában.
Félórája  még…  Mit  félórája,  öt  perce  a  világ  legboldogabb  emberének  hihette  magát.  Az 

egyedüli győztesnek, a…
Rosszul számított. Ha valaki, ő a vesztes. Nemcsak a száz forint miatt.
Bár a száz forintot is nagyon bánta. Száz forint, sokadikán, amikor már egy hete nem volt egy 

fityingje sem! De nem tehet mást, oda kell adnia Lackónak, s akkor még mindig ő tartozik hálával a 
gyereknek.

A kislegény addig-addig leskelődött, hallgatózott, csapódott ide-oda, járt utána a holtágba, amíg 
a horgára nem akadt egy kapitális nagy hal.

Megkéri az árát!
Megtapogatta a zsebében a pénzt, s csak úgy, megszokásból, alkudni kezdett:
– Százat mondtál? Az sok. Nagyon sok. Negyven! Lackó megrázta a fejét.
– Száz!
– Legyen ötven. Fifti-fifti. Barátok vagyunk, nem? Jó, hatvan! A gyerek nem engedett:



– Száz, ha mondom!
Dávid elővette a zsebéből a ropogós, új százforintost, s a fiú markába nyomta. Mintha a fogát 

húzták volna, szisszent fel:
– Nesze!
Lackó a fény felé fordította a bankót, meggyűrte, megköpködte:
– Apád, anyád idejöjjön!
Eltette, aztán felállt, s elindult a kertváros felé. Vagy három lépés után visszafordult:
– Én mindig is tudtam, hogy veled lehet üzletelni!
– De egy szót se, senkinek, hallod-e?! – szólt utána Dávid, feltápászkodva a padról.
– Ne félj! – nyugtatta meg Lackó. – Hiszen én tudok hallgatni. Akár a hal…
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