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TRABANT ÉS TÁBLA 
 
 
 

Fürge kis Trabant futott erıteljes igyekezettel az országúton, 
kerülgette a kerékpárosokat, a szénásszekereket, sıt ügyesen 
elsuhant egy-egy fáradt autóbusz mellett is. Persze mindezt 
nem a maga jószántából tette, hanem vezetıje akaratából. 
Mivel pedig vezetıjének lelkét éppen jókedv hangolta föl, 
nótával is kedveskedtek egymásnak: a Trabant dudorászott, 
a vezetı fütyörészett. 

Egyébként utas nélkül ült a vezetı a fürge kis Trabant-
ban, ennélfogva mit sem tarthatott attól, hogy valaki mellette 
esetleg méltatlankodva fogja be a fülét, mert hamisnak talál-
ja a hangot. 

Az út sík egyenesét ezekben a percekben kevés kanyar 
zavarta, a fürge kis Trabantot bátran neki lehetett ereszteni. 
Az út peremén csík irányított minden vezetıt, lehetıleg ne 
rohanjon az árokba, s onnan át ne ugorjon a kukoricaföldre. 
Úgy tetszett, hogy a szélesen elterpeszkedı kukoricaföldek 
felnyúlnak még a távolban kéklı hegysor oldalára is, egy 
lusta viző csatorna mellett azonban egy éles barázdával ab-
bamaradt a kukoricaföld, helyette sárga tökvirágok tárták 
tölcséreiket a nap felé, majd hasonlóan sárga repcetábla kö-
vetkezett, s aztán, változatosság kedvéért, virágos, tarka rét. 

Törtetett tehát a fürge kis Trabant, szorgalmasan és sze-
líden rázta borítólemezeit. A szelíd remegés váratlanul bosz-
szús köhögésbe ment át. 

– Nocsak – hagyta abba önfeledt dudorászását a Trabant 
gazdája –, csak nem prüszkölsz, Trabika? Kifogyott a leves, 
avagy romlik a gyújtásod? 

Amikor ugyanis meghitt kettesben gurultak, beszélgetni 



szoktak egymással. A gazda szemrehányóan ráncolta szem-
öldökét, a motor megemberelte magát, igyekezett életre kap-
ni. Abbahagyta a krákogást, megadón törtetett tovább. Mint 
a jó diák, akarta felmondani a leckét még a hasfájás kitörése 
elıtt. 

A gazda már-már megsimogatta szeretettel a szerelvény-
falat, amikor szeme egy babkarón akadt meg. Igen, egy bab-
karón, amely távol minden babföldtıl, az út szélén peckesen 
önállósította magát. Ábrázata is volt a hosszú, vékony bab-
karónak, mégpedig egy ingdoboz feneke. Rajta pedig gondo-
san vetett piros betőkkel ez a sokatmondó figyelmeztetés: 

 

 
 
A vezetı lassította az autóját, kétszer is elolvasta a rejté-

lyes szöveget, majd jókedvően dudált vissza a táblára, felele-
tül mintegy. 

– Különös reklám – dünnyögte –, ezzel még nem talál-
koztam. 

De aztán rögtön el is felejtette a babkarót és az ismeret-
len Ferit, aki pompás fickó (lehet, hogy csokoládéreklám), 
mert a kiszélesbült útkeresztezıdés mellett végre megállha-
tott, ott kéklett-piroslott ugyanis a töltıállomás. Az állomás 
mestere elıbújt üveges házából, tisztázta a kívánalmakat, s 
közölte, hogy nagy szerencséje van a Trabantnak, benzinhi-
ány miatt éppen a végsıket hörögte. A gazda kilépett a ko-
csiból, megropogtatta csontjait, fizetett, s tekintete e pilla-
natban egy újabb babkaróra tévedt. Alig húszméternyire tőz-
te valami titokzatos reklámszakember a karót a töltıállomás-
tól. Azon is volt egy dobozfedél, s rajta most nem piros, ha-
nem kék betőkkel: 



 

 
 
Két felkiáltójellel. Lehet, hogy újfajta üdítı ital? 
– Micsoda tábla ez? – kérdezte a Trabant ura a töltıál-

lomás fınökétıl. 
– Nem tudom, uram – vont vállat a fınök, és ügyesen 

csúsztatta zsebébe a borravalót –, valaki csak az imént bigy-
gyeszthette ide, az elıbb még nem láttam! 

– Különös reklám – húzta föl ismét kesztyőjét a Trabant 
vezetıje, mert csak kesztyőben szeretett vezetni, aztán vállá-
ra csatolta a biztonsági övet, kioldotta a féket, benyomta a 
gázt. A Trabant lelkes örömmel nyelte az új táplálékot, és 
szikráztatta a pihegı gyújtást. Kecskeként ugrott elıre. A 
Trabant gazdája a Torreádor-indulóra gyújtott, hogy ı is 
gyújtson valamit, ámde még végére sem ért a Carmen-
csábítónak, a kıvetkezı kanyarban újra eléje állott egy 
nyurga babkaró. A karón egy cipıdoboz feneke fehérlett, 
rajta zölddel a tiszteletre méltó önvallomás: 

 

 
 
Három felkiáltójellel! 
A babkaró mellett azonban már emberi alak is állott. 
A kerékgumik sikoltó jajszót hallattak, setét csíkot húz-

tak a betonra, ahogy a Trabant gazdája levette lábát a gázpe-
dálról, és átváltott a fékre. Ki a kuplung, be a kézifék is. A 



fürge kis Trabant már-már erısen örvendett, hogy jóllakva 
iramodhat végre, most aztán hirtelen meg kellett torpannia. 
Gazdája lecsavarta az ablakot, kiszólt: 

– Te vagy az a híres Feri? 
Pompás Feri a babkaróval együtt ugrott közelebb. 
– Én! 
Kék farmert viselt, fehér rövid harisnyáját csattogó talpú 

szandálba bújtatta. A farmernadrág alja divatosan ki volt 
rojtozva, oldaltarisznyája is kék vászonból épült, kissé 
kopottaska volt, de büszkén viselte a Columbia University, 
azaz a Columbia Egyetem betőit. Ez azonban korántsem je-
lentette azt, mintha a tarisznya tulajdonosa Amerika tudo-
mányos mezeirıl került volna a Bakony erdıs aljára, mert 
kissé szegedi tájszólással beszélt, szavainak e hangjába be-
lekeveredett az ö, igen ízesen. S noha nyurgasága nem vete-
kedett a babkaróéval, a fiú mégis hajlékonynak tetszett; a 
Trabant vezetıjének lélektani vizsgálódása szerint a Pompás 
Feri nevezető útonálló kissé éhes is volt. Félhosszú barna 
haja nem lógott le egészen a nyakába, azonkívül meg is volt 
fésülve, a kócosság inkább a szél munkájának volt köszön-
hetı. Szeme is barnán pillogott, szája sarka azt árulta el, 
hogy szívesen szokott mosolyogni, és a leleményes humor 
sem áll távol tıle. Ebben a pillanatban azonban nem a hu-
morba való feledkezés állapota volt az elsıdleges. Röviden: 
komoly tárgyalásra készült. 

Belevaló fickónak látszott. Sárga ingén kék szegélyő, pi-
ros kockák virítottak. 

Fogta a babkarót rendületlenül. Megismételte: 
– Én vagyok az a Feri. Nem tetszene elvinni egy dara-

big? 
– Lehet, hogy tetszem. Mennyi az a darab? 
– Amennyi belöfér. 
– Mennyi férjen belé? 
– Mondjuk Pápa, Gyır, esetleg Sopron vagy Kıszeg. 



– Csak nem akarsz disszidálni? 
– Mire lenne az neköm jó? – tágult még kerekebbre 

Pompás Feri szeme, ha ugyan lehetett a jelenleginél még 
kerekebb. 

– Akkor hát röppenj mellém, pompázatos fickó! 
Nem kellett kétszer biztatni a babkarós útonállót. Gya-

korlott készséggel huppant be az elsı ülésre, zárta össze ma-
gán a biztonsági övet, mintha örökké csak ezt gyakorolta 
volna. Mikor elkészült, illedelmesen folytatta: 

– Köszönöm szépen. A nevem Tatár Ferenc, a Kun-
Tatárokból, mert van a falunkban Szıke-Tatár is meg Feke-
te-Tatár. 

– Nagyon elszaporodtak nálatok a tatárok – vélte a Tra-
bant gazdája –, törökök nincsenek? 

– Van két Török nevő is. 
– Hogyan okoskodtad ki ezt az útjelzést a babkaróval? 
– Az újságból. Olvastam nemrég, hogy egy bizonyos te-

xasi Fred ilyen módon állítgatta meg az autósokat, s kéredz-
kedett föl utasnak. Gondoltam, kipróbálom magam is. De a 
bácsi az elsı, aki megállott. Hárman már kineveltek. 

– Mikor indultál el? 
– Egy hete. Rögtön évzárás után. Tudok tréfás verset 

mondani, ha unatkozni tetszik, némelyiket magam faragtam, 
tudok hallgatni, ha valaki ideges, megtolom az autót, ha el-
akad, és húztam már ki szöget a kipukkant gumiból. 

– Hány hét még a világ? 
– Édesapám elengedett, majd visszavárnak, ha eleget lát-

tam az országból. 
Egy ideig csend következett. Az autó gazdája nem dú-

dolt tovább, Pompás Feri pedig úgy vélte, csak akkor szól-
jon, ha kérdezik. A Trabant gazdája egy idı múlva folytatta: 

– Sajnos, nem sokáig cipelhetlek, legfeljebb Pápáig, ott 
megpihenek ma este. Hadd mutatkozzam be én is, ha már 
annyi mindenféle nevedet tudom: Remek Endre a nevem. 



Kun-Tatár Ferenc, a Pompás Feri némileg elkomorult, 
mint mindig, valahányszor emlékezete tavának, tudománya 
barlangjának mélyére tévedt. Hüvelyk- s középsı ujját rá-
szorította csukott szemére, önmagából indukált áramot. 

Az áram meg is forgatta az emlékezet tóvizének turbiná-
it, mert Pompás Feri hirtelen felkapta a fejét, mint aki ponto-
san rátalált a helyes ösvényre. 

– Az írónak tetszik lenni? Nem mindennapi név, mondta 
az iskolai könyvtáros, és ettıl a névtıl olvastam két könyvet 
is! 

– Nem a névtıl olvastad a könyvet, hanem tılem – rán-
totta egyenesre magát Remek Endre, már amennyire ezt a 
kiegyenesedést a biztonsági öv megengedte –, nem a név ír, 
hanem a toll vagy az írógép. 

– De mindegyiket az ész mozgatja, meg a fantázia! – vá-
gott vissza Babkarós Ferenc, s e lángsugárként hegyibe talá-
ló megállapítással bizonyította, hogy valóban pompás fickó, 
érdemes útitárs. Remek Endrének, az írónak is tetszett a fele-
let, s egy ügyes kanyart írt le a kormánykerék segítségével, 
mintha egyúttal esze kerekét is forgatná, majd úgy döntött, 
hogy ezt a talpraesett feleletet meg is kell jutalmaznia. Vil-
lámfényő eszmetársítással így szólt: 

– Nyúlj hátra az ülésre, húzd át a táskát! 
Kun-Tatár Ferenc, azaz Babkarós-Pompás Feri készsé-

gesen lendített egy nagyot hátulról elıre a kövérre hizlalt, 
fekete útitáskán, ölébe ejtette, s várakozóan tekintett az íróra, 
vendéglátójára. 

Mert valóban vendéglátónak bizonyult, mégpedig való-
ban kellemesnek. 

– Kell valamit a táskával kapcsolatban mondanom is? – 
kérdezte az író, miközben állandóan elıre nézett az útra; fi-
gyelt erısen, mert az egyik hátrasuhanó jelzıtáblán már 
megjelent a vágtató szarvas rajza, jelezve, hogy bárhol s 
bármikor kiugorhat az erdıbıl ız, szarvas, avagy ballaghat 



keresztül malacaival együtt vaddisznó-família. Csak éppen 
medve nem. 

Sőrő tölgyerdık között iramlottak. 
Kun-Tatár Feri nem azért volt tapasztalt országúti kalan-

dor, hogy azonnal ne értsen a ravasz autósok nyelvén. 
– Köszönöm szépen! – tapogatta meg a táskát, mert éles 

kun elmével mindent megértett, s már csattantotta is ketté a 
fekete táska zárját. 

Bár a táska egy sikeres szerzı útiholmija volt, mégsem 
könyvek, ceruzák, tollak, papirosok uralkodtak a mélyén, 
még csak zsebírógép sem került elı, amiként pedig azt az 
ember egy Remek Endrétıl elvárhatta volna, hanem egymás 
fölé helyezett illatos rétegekben fıképp ennivaló. Az 
útiruházat, a borotva és a fogkefe lenn, az aljazatban pihent. 
Az ennivaló rétegeit azonban akár földtani metszetként is 
lehetett volna tanítani, amily illatos egymásfölöttiségben a 
szalámis zsömléket a sajtos kenyérszeletek, a piros színő 
körözöttes kifliket a sajtos hengerek, a sajtosakat a vajasak, a 
vajasakat a pogácsák, a pogácsákat az almás lepények követ-
ték, mindezeket narancsok zárták be, jobbról-balról kólás-
üvegektıl fegyverzetten. 

– Biztosítás mindennemő éhenhalás ellen – közölte Re-
mek Endre, a népszerő író –, ne csak gyönyörködj, hanem 
eméssz is! 

– Hol kezdjem? – kérdezte az útitárs, de már tömte is 
szájába a szalámis zsömlét, amelyhez egy zacskóban ková-
szos uborkát is talált. 

Feleletet nem is várt. Remek Endre nem csekély elégté-
tellel figyelte. 

– Majd figyelmeztetlek, ha a mérgezés tüneteit észlelem 
rajtad – mondta végül, amikor Pompás Feri becsattantotta a 
bicskát, majd tenyerébe ütötte a morzsákat, és gondosan ki-
szórta az ablakon. 

Éppen a hosszú erdı végére értek. 



– Tulajdonképpen minı foglalkozásra készülsz? Szakács 
leszel, elıevı avagy útonálló? – törte meg újólag a csöndet a 
vezér. 

– Mezıgazdász leszek – árulta el Pompás Feri. – Nem 
ettem meg az egészet. A felét meghagytam. Köszönöm szé-
pen! 

– Helyesnek tartom a mezıgazdászságot – bólintott a 
Trabant vezére. – Szükséges, hogy magad termeld meg ma-
gadnak az asztalodra valót. S ha már végére jutottunk a mor-
zsakészítésnek, szabad-e kérdeznem, kellemes utad volt-e 
eleddig? 

– Akár a bácsi neve: remek! Egy hét alatt beutaztam a fél 
Alföldet, a fél Dunántúlt. Tapasztalataim gazdagok, mint az 
Ezeregyéjszaka kincsesbarlangja, és olyan változatosak, 
akárcsak Grant kapitány gyermekeinek útja. 

– No nézd – bámult rá Remek Endre, az író –, de váloga-
tottan nyilatkozol, csak nem valami íróféle bujkál benned is, 
te gyerek? 

– Mellékfoglalkozásban író leszek – vallotta be Pompás 
Feri –, sok viszontagságon fogok keresztülmenni, s mindent 
megírok könyvben. 

– Mezıgazdászi mellékfoglalkozásként napi négy órában 
regényírás: utolérhetetlen terv! Kívánom, hogy sok sikert érj 
el mind az uborkatermesztésben, mind az írógépkoptatásban. 
Az igazi kalandregényhez azonban képek is szükségesek. Ki 
fog rajzolni? Azzal is te foglalkozol? 

– Azt az öcsém csinálja. Ötöse van rajzból. 
– Tudom, hogy nem illik egy babkarós vitéz családi kö-

rülményei felıl érdeklıdni, hiszen csak futóvendégem vagy 
(mit tudta Remek Endre még akkor!), hány testvéred van 
összesen? 

– Három. Unokatestvérem tizenkettı. 
– Tehát jut is, marad is a famíliában, ha netán elkallód-

nál. 



Kun-Tatár Feri meghökkent, ezt a telitalálatot nem várta. 
– Iskolakezdésre mindig összesereglünk – vigasztalta a 

vezért –, eddig még egyikünk sem kallódott el. Édesanyám 
nagyon megsiratna. 

Most került volna sor arra, hogy Remek Endre még me-
részebb kérdést tegyen föl, a Kun-Tatárék foglalkozására 
vonatkozót. Már éppen a helyes és tapintatos fogalmazáson 
forgatta elméjét, amikor a kocsi egy olajfolton s egy keresz-
tülfekvı ölfán megcsúszott, billent egyet, és belerohant az 
árokba. Abban a pillanatban elgurult a jobb elsı kereke is, 
önállósította magát. 

A csupasz tengely az árok puha földjébe fúródott. A ke-
rék egy ideig még gurult, aztán elpihent az is. 

Néhány pillanatig elfehéredve meredt mind a kettı egy-
másra, majd az árokra, a kerékre és az egész világra. 

– Ezt megúsztuk! – találta meg végül a szót Remek End-
re. 

De azért néhány percig még remegtek. 
– Ne tessék azt hinni, hogy én hoztam a bajt! – szólalt 

meg Pompás Feri is, mintha a kocsi vezére azt kívánta volna 
tıle, hogy kérjen bocsánatot. 

– Nem vagyok babonás – felelte Remek Endre, de azért 
korholó pillantását rávetette a vezetıülés fölött lingı-lengı 
posztómackóra. – Sajnos, beszállás elıtt elfelejtettem meg-
simogatni, cserbenhagyott a kabalám. 

Mintha a mellızött mackó csúfondárosan mosolygott 
volna, s ezt morogta volna: “Látod!” Ez azonban már nem 
változtatta meg a kellemetlen helyzetet s a bajt. A kaján 
mackó igazán megvédhette volna gazdája kocsiját! 

Mackó ide, mackó oda, ki kellett szállni, hogy alaposab-
ban körülszemléljék, hol történt hát a hiba. A csúszós olaj-
folt mellett hevert az ártatlannak tetszı fahasáb. Remek End-
re az út szélére tolta, s most végre szabályosan gondolkodni 
is tudott. Megtapogatta Pompás Feri vállát, hátát, koponyá-



ját: 
– Nem történt valami bajod, gyerek? 
Pompás Feri megrázta magát, próbára tette bırét s izma-

it. 
– Semmi. A bácsinak sem? 
Most ı tapogatta vissza Remek Endrét, a jeles írót Re-

mek Endre is rázott egyet karján, lábán, ide-oda forgatta a 
nyakát, s mivel ı sem érzett fájdalmat, nyilatkozott: 

– Semmi. 
A kiszállás egyébként nem volt egyszerő. Az autó félre-

billent, az ajtót nehezen lehetett kinyitni, sarka a földbe szú-
ródott. Pompás Feri visszagurította a kereket, 

– A javítómőhelyben tegnap rosszul csavarozták be, 
minden csavarja meglazult, azért hagyta el tengelyét a kerék 
– állapította meg a vezér –, és mennyit fizettem érte, még 
borravalóval is elláttam ıket! 

– Amellett még ki is lyukadt a gumi! – tapogatta meg 
Pompás Feri az árokparton heverı kereket, s egy drámai hıs 
szavaival mondta ki az ítéletet: – A baj nem jár egyedül. 

– Sose jó a nagy sietség! – állapította meg Remek Endre 
is, mert e baljós percben ı sem tudott saját leleményő szö-
veggel nyilatkozni. – Add közelébb a táskát, elıször eszünk, 
aztán gondolkozunk. 

– Közben! – felelte Pompás Feri. 
– Mit, közben? 
– Evés közben is lehet gondolkodni. 
Keserves falatozás volt, amellett azt lehetett volna hinni, 

hogy teljesen kiürült az országút, még egy tévelygı kerékpá-
ros sem mutatkozott, akivel üzenni lehetett volna. 

– Vagy ötszáz méternyire mögöttünk láttam egy erdész-
házat – lelte meg a vigasztalás szavát Pompás Feri –, elbal-
lagok oda, hátha akad segítség. 

– Tulajdonképpen holnapig ráérek – csattantotta be bics-
káját a kárvallott vezér –, csak holnap van dolgom Gyırött. 



Író-olvasó találkozó. 
– Olyanon én is részt vettem már, én voltam az olvasó – 

dobta az ülésre a maga Columbia tarisznyáját is az alvezér. – 
Most pedig elslattyogok az erdészházba. Tessék megvárni. 

Slattyogott. 
– Gondolod, hogy három kerékkel és egy lyukas gumival 

közben elrepülök? – hunyorgott Remek Endre, az író, mert a 
nap a szemébe sütött a fák közül. – Talán telefonálni is 
tudsz. 

– Van telefonjuk, láttam a drótját. 
– Jó szemed van, gyorsan figyeltél, hát csak slattyogj si-

etve! 
Miként lehet egyszerre sietni is, slattyogni is, azt a bab-

karó vitéze készséggel bemutatta. Csattogó talpveréssel öt 
perc sem telt belé, máris a tetthelyre ért. A patak fölött széles 
fahíd vezetett a házig, a ház meglehetısen messze épült a fák 
közé, a híd és a ház között hosszú, fiatal lucfenyısor illato-
zott. Az erdészházat kellemes liget övezte. A ház sárga volt, 
verandája zöld, ablakaiban piros muskátlik. A fasor bal olda-
lán veteményeskert tarkállott, jobb oldalán virágos pázsit 
párnája ért le a köves patakpartig. Táborhelynek látszott a 
pázsitos rétecske, már kéklett is rajta egy sátor. 

Kun-Tatár Feri harci slattyogása visszhangzott szinte. A 
veranda lépcsején zsemleszín vizsla emelte föl fejét; apró, 
korántsem dühös vakkantásokkal jelezte az idegen szagot. 
Magához nyúlni azonban nem engedett, hiába kísérelte meg 
Pompás Feri, hogy megsimogassa a zsemleszín vizsla tarkó-
ját, vagy kedveskedın birizgálja az álla alatti ráncokat. Ér-
tette a barátkozás módját. Az eb, inkább csak elvi okokból, 
mint gyakorlati céllal, tovább vakkantgatott, a háziak azon-
ban nem jelentkeztek. Pompás Feri körülbillegte az udvart, a 
verandán kitömött madarakat és mindenféle agancsokat lá-
tott, egy kunyhó mekkoraságú ketrecben mókus forgatott 
örökmozgó kereket, az udvaron tyúkok káráltak. Feri végre 



megunta. 
– Van itt valaki? – kiáltotta kétszer. 
A kutya felelt, ı is valakinek tartotta magát. 
– Valaki! – ismételte meg Feri harsányabban. 
Nyilván a fa tetején figyelı szarka volt a ház ügyeletes 

csengıje, mert cserrenésére nyikordult egy ajtó, a ház hirte-
len megelevenedett. A nyári konyha felıl elıkerült az 
erdészné, a cseresznyefáról pedig egy fiú s egy kislány má-
szott le. Pompás Feri illedelmesen köszönt. 

Aztán még illedelmesebben meg is magyarázta, miért 
jött. 

– Legjobb lenne addig is bevontatni ide a kocsit – javal-
lotta az erdészné, alighanem a két gyerek édesanyja –, mert a 
szerelık nem fognak egyhamar idefutni. Az országút szélén 
pedig a jó szerencsére várni teljesen reménytelen dolog. 

– Vontatni nem tudjuk, legfeljebb tolni – vakarta fejét 
Pompás Feri, az alvezér. 

– Majd mi is segítünk! – lelkendezett a cseresznyefáról 
alászállott fiú, mert kitört rajta a munka láza. 

Rohantak is a fasoron végig, keresztül a kishídon, Pom-
pás Feri alig bírta utolérni ıket, pedig nem is slattyogott 
már, hanem loholt. 

– Itt a segítség! – lihegett, s akkor vette észre, hogy ket-
ten lihegnek, mert nyomukba eredt a kutya is. 

A helyzet a kutyának tetszett a legjobban, mert az árok 
szélén szalámivéget és eldobott szalonnabırt zsákmányolt, a 
pillanat törtrésze alatt tőnt el a bendıjében. Segíteni azonban 
nem tudott. 

Négyen veselkedtek neki a kocsinak. Ebbıl három pár 
láb s három pár kéz tiszteletre méltó nyomóerıt képviselt, a 
kislányka inkább csak libegett, lengett, semmint nekifeszült 
volna. De három markos férfiú is meg tudta gyızni a félre-
billent Trabantot, hogy mozduljon el a holtpontról, s engedje 
emberi erıvel tovamozdítani magát. 



Feltaszították az útra az imént még oly fürge Trabantot, 
orrával visszafelé fordították, s az út jobb oldalán kacskarin-
góztak, szuszogtak vele a hídig, keresztül a hídon, a fenyı-
soron, s alig telt belé egy félóra, a kárvallott kocsi ott sunyta 
le szégyenlısen a szemét, azaz két lámpáját, a zöldségeskert 
tövében. 

Alaposan kimelegedtek az autómentésben. Kivéve az 
ebet. 

Remek Endre bemutatkozott, majd elárulta nevét Kun-
Tatár Ferenc is. 

– Más néven Pompás Feri ı, a kiváló útitárs! – tette hoz-
zá a kocsi gazdája, majd kéréssel folytatta: – Megengedné-e, 
hogy telefonáljak? 



– Szívesen megengedném – bólintott a háziasszony, mi-
közben a rántott csirke sercegı zsírjának kívánatos hangja s 
még varázsosabb illata sodort el minden egyéb illatot a nyári 
konyha felıl –, de ez csak üzemi telefon, az erdıgazdaság 
központjával van összekötve. Elıször betelefonál az ember 
az igazgatóságra, az átszól az autójavítóhoz, az autójavító az 
igazgatóságra, az igazgatóság pedig mihozzánk. Aztán vagy 
kijön a szerelıvállalat, vagy nem. 

– Ennél egyszerőbb csak a fénytávíró lehetett a régi ró-
maiak idejében, amikor a dombok tetején felvillanó tüzek 
jelezték a szöveget – vélte Remek Endre, az író –, de lehet 
az is, hogy teknısbékapostára kényszerülünk. Próbáljuk meg 
tehát! 

– Nem lehet megpróbálni – rázta a fejét a háziasszony –, 
szabad szombat van. 

– Még ez is! Minden ellenem esküdött ebben az erdı-
ben! 

– Várjuk meg a férjemet – indítványozta az erdészné –, 
pihenjék ki addig magukat. 

Remek Endre megrovó pillantást vetett a Trabantjára, 
mert szerinte a Trabant engedetlen viselkedése volt az oka a 
bajnak, a Trabant viszont úgy vélte, hogy gazdája kormány-
zott rosszul, ı az oka mindennek. 

– Sajnálom – fordult végül Remek Endre Kun-Tatár Feri 
felé –, összekuszáltuk az útitervedet. Most hát állhatsz ki 
megint az országútra egy új babkaróval! 

– Nem pöckölöm ki magam újra, bácsi – csikordult meg 
Pompás Feri kamaszos hangja –, mára elég volt az országút-
ból. Maradok, hogy segítsek. 

– Én állok ki az útra, bevitetem magam a városba – hatá-
rozta el magát az író. 

– Sose tessék az országútra kiállni – szólt közbe a házi-
asszony kedvesen, és málnaszörpöt tett az asztalra, hosszú 
poharakkal –, nemsokára megjön a férjem a motorkerékpár-



ján, mindent elintéz. 
Remek Endre fellélegzett. Gyorsan kiivott két pohár 

pezsgı málnaszörpöt, töltött az útitársnak is, de aztán megint 
csak letörten pillogott a Trabantjára. 

– És ezzel akartam a jövı héten családostul Bulgáriába 
menni – mondta megrovólag, mintha a Trabant tehetett vol-
na a bánat okáról. – Csak egy istennı, a Remény maradt meg 
itt a föld színén, a többi visszarepüle Olümposznak bércire. 
Ismeritek ezt a verset? 

Ez körkérdésnek tetszett. Az erdészék fia felelt: 
– Mi nem. A bácsi költı? 
– A bácsi író – kottyantott közbe Remek Endre helyett 

Pompás Feri. – Felolvasást fog tartani holnap egy zsúfolt 
elıadáson. Oda igyekszünk. 

Remek Endre füttyentett. Képe felderült, feledte a bajt. 
– Honnan tudod, hogy zsúfolt lesz a terem? 
– Hát, ha ott Remek Endre ad elı… 
– Nem vagy elveszett ember, Kun-Tatár Ferenc, hogy ily 

talpraesetten tudsz beszélni, s mindig feltalálod magad. Te is 
jössz? 

– Természetes! – bólintott Kun-Tatár Ferenc. – Együtt 
vezettük ároknak az autót, együtt mászunk ki a pocsolyából. 
Együtt vállaljuk a sikert is. Szavalni is tudok! 

– Micsoda pompás útitárs! – lelkesedett Remek Endre. – 
Amellett kiváló író ı is, mőveit egy cipıdobozra írja, s bab-
karóval ékesíti. 

Pompás Feri nem engedte magát a sorból kilövetni; a két 
gyerekhez fordult: 

– Benneteket hogy tiszteljünk? 
– Pádár Sándor a nevem – mutatkozott be az erdészék 

fia, a pirosalma képő, zömök s némileg össze-vissza karcolt 
gyerek –, a húgom meg Pádár Panni. Amerre itt ellátunk, az 
erdı mind édesapámhoz tartozik. Neki Pádár Pál a neve. 

– A körbemutatkozás kiválóan sikerült – bólintott Re-



mek Endre, a népszerő író –, csak még a négylábú családtag 
van hátra. Mi névre hallgatsz, jeles ebem? 

A vizsla pontosan tudta, hogy róla van szó, feltápászko-
dott, s orrát odanyomta kis gazdája cseresznyefoltos kezé-
hez. 

– Ez Szellı – felelte az ifjú tulajdonos –, olyan hosszú 
füle van, hogy akár masliba lehetne kötni. Még hosszabb a 
füle azonban Csöpinek, a tacskónak, de ı most apával járja 
az erdıt. 

– Mi végbıl? 
– Borzot keres, meg rókát. Kotorékkutya. 
– Hogyan bírja a futást az a Csöpi édesapád motorja mel-

lett apró lábaival? – tette föl az újabb kérdést Pompás Feri, 
mert az agya örökké dolgozott; felelet helyett azonban maga 
a házigazda érkezett a ház mögött kanyargó erdei útról dübö-
rögve alá. Ölében ült a tacsi, azaz Csöpi. Korántsem visel-
kedett oly szelíden, mint Szellı, mert már a gazdája ölében 
csaholt, amint pedig lesuttyant ebbıl a meleg ölbıl, úgy tet-
szett, rögtön három Csöpi is van belıle, nem egy, mert az 
ide-oda rohangászásban megsokszorozta önmagát. Minden-
kit külön megugatott, aztán megszagolt. Barátságot nem is 
kötött azonnal, félreült a háza elé, s dohogott még egy sort. 

Pádár Pál a levéldíszes zöld egyenruhát hordta, kalapja 
zsinórja mellıl két fácántollat húzott ki, az erdı alján lelte, a 
gyerekeknek hozta. Oldaltarisznyáját leoldotta a hátsó ülés-
rıl, Szellı megszagolta, számára azonban nem volt érdekes, 
mert csak iratok s térképek voltak benne. 

– Mi történt? – kérdezte Pádár Pál, ahogy meglátta a ne-
kibúsult kis Trabantot. 

Remek Endre neki is bemutatkozott, s elregélte balsze-
rencséjük okát. Pompás Feri szerint túlságosan egyszerően 
beszélt az író, holott egy írótól sokkal nagyobb drámai len-
dületet várna az ember; ı maga mindenesetre tragikusabb 
színeket kevert volna a palettán. Pádár Pál azonban így is 



elegendınek tartotta a szomorúságot, a történet nem kívánt 
komorabb ecsetelést. Körüljárta a beteget, megkopogtatta, 
hümmögött, s végül ı is arra a meggyızıdésre jutott, hogy 
vagy teherautót hívnak ki, amely aztán beszállítja Pápára 
vagy Gyırbe a sebesültet, vagy jöjjenek ki saját személyük-
ben a szerelık. 

– Ezt azonban kötve hiszem – fejezte be az orvosi látle-
letet. – A mentıangyalért szívesen bemotorozok a városba, 
csak ebédelek elébb. 

– És én ezzel akartam Bulgáriába menni! – kesergett újra 
s újra elıbukkanó gondolatán Remek Endre, az író. 

– Legalább három nap, míg megjavítják – véleményezte 
a házigazda, azaz Pádár Pál kerületvezetı erdész. 

Mert ez volt a hivatalos rangja. 
Megebédelt, aztán lóra pattant, illetve begyújtotta a mo-

tort. Azaz csak gyújtotta volna. A motor sem indult. Rúgta, 
rúgta, egyre elkeseredettebben rúgta, a gyújtó nem gyújtott, 
az indító nem indított. 

– Mi zajlik itt, ördögök lakodalma? – emelte vissza áll-
ványára a kerékpárt. – Kísértet játszik velünk? 

– Péter-Pált ünnepeljük – állapította meg Kun-Tatár, az-
az Pompás Feri –, a páros szent páratlanul játszik össze. 

– Az én nevem napján – savanyodott el Pádár Pál – ez az 
ajándékom a sorstól. Kiállok az útra, megállítok egy autót. 

– Majd én! – ajánlkozott Pompás Feri. – Kitőnı gyakor-
latom van az útonállásban. 

– Magam indulok – közölte a házigazda. – Tudom, hová 
forduljak, s a térképeket is postára kell adnom. 

Még bekapott egy süteményt, korholó pillantással illette 
makacskodó jármővét, s ment. Csöpi tacsi hátracsapott füllel 
merészkedett utána, aztán engedett a lebeszélésnek, vissza-
feküdt. 

Pádár Pál alakja eltőnt a híd mögött. 
 



 
Most pedig, mint mikor a pergı film hirtelen megáll forgá-
sában, a kép állóvá merevedik, s akár akarjuk, akár nem, 
néhány pillanatig vagy akár percig is kénytelenek vagyunk 
megelégedni a mozdulatlan képpel, s nem tehetünk egyebet, 
mint hogy alaposan szemügyre vesszük a szereplıket, elmé-
lázunk rajtuk. Emlékezetünknek orsóján visszasodorjuk az 
eddig történteket, s aztán törhetjük a fejünk, vagy akár ki is 
vethetjük kártyán: mi történik a következıkben? Ki marad 
meg a hısökbıl, ki hull el, mikor s hol lép be a következı 
tettestárs? 

Mert ebben a filmben – valljuk be bátran – eddig megle-
hetısen kevés történt. Egy ifjú útonálló a babkaró segítségé-
vel felkéredzkedik egy jeles író kevésbé jeles Trabantjára, s 
aztán együtt borulnak be az árokba. Szerencsére megússzák 
a bajt, s rögtön utána megebédelnek. (Ez legalább rendhagyó 
eset az országúti szerencsétlenségek történetében, mert a 
pórul járt autósok emésztırendszere ilyenkor általában resz-
ketni kezd, és az autós orvosilag étvágytalannak minısül.) 
Némi tőnıdés után a két utas segítséget kér az erdészházban, 
aminek következtében újabb két szereplı tőnik föl, egy ifjú 
ember meg a húga. A balszerencsés Trabant megpihen, s 
ugyanekkor fellép a két gyerek édesanyja is lisztes kötényé-
ben, majd az édesapa is befut egy szintén bicegı biciklivel. 
A személyek számát két kutya is szaporítja, reájuk is szük-
ségünk lesz még. Jelen van egy kereket hajtó mókus, egy 
csengıként mőködı szarka, több tyúk, kiscsirke, az ıket 
fentrıl ügyelı kánya, egy üres sátor, valamint – e pillanatban 
ık az új szereplık – egy aparóka, afféle Csalavér ügyetlen-
kedı fiával, Cselefendivel, mert a tévelygı aparóka éppen 
tyúkot lopni tanítaná gyermekét, ha a tacskó meg a vizsla 
egyszerre nem orrontaná meg, és csapot, papot, azaz árnyas 
kuckót és kacsacsontot ott nem hagyva, derőlátó csaholással 
utána nem vetné magát a két oktondi rókának. Vigasztalód-



junk azonban: egyelıre nem érik ıket utol, de nem is érhe-
tik, hiszen a rókafamíliára történetünknek még szüksége 
lesz, és újbóli fellépésük elıtt nem veszejthetjük el ıket, re-
gényünk alakjait. S noha legyekre és szúnyogokra e törté-
netben sincs egyáltalán szükség, sajnos, ık hívatlan és 
jegyzetlen is megjelennek, kellemetlen perceket okozván a 
jelenlevıknek. Elkergetésükben majd a gyújtandó tábortüzek 
fognak segíteni; egyelıre azonban még ne gyújtsunk tábor-
tüzet, egyfelıl, mert nincs az udvaron elegendı rızse, s más-
felıl is, régen volt esı, a tavalyi avar hamar meggyulladna. 
Jelen van még a színen két szép szavú sármány, egy má-
tyásmadár, számos fecske s általában az egész természet. Jól 
hallható a patak csobogó danája, az ég kékje alatt gyakorla-
tozó repülıgép, egy iskolai osztály menetindulója az ország-
út felıl, éppen a vakáció örömeit éneklik, végül igen messzi-
rıl, valamelyik bánya felıl háromszori robbantás hangja. 

A mozdulatlannak tetszı kép ebben a pillanatban éppen 
ezt mutatja. Aztán a forgás lendületre kap, minden mozog 
ismét, kivéve a Trabantot és a motorkerékpárt, valamint 
Csöpit, a tacskót, ı annyira elfáradt, hogy még csak nem is 
liheg. 

Ez tehát a pillanatnyi kép; hatvanad másodperc, zöld 
fényszőrıvel, nyolcados rekesznyílással. 

Ezt a fejezetet azzal fejezzük is be, amivel a következı 
kezdıdik, mert új szereplık lépnek be oldalról. 

 



 
 

MISI ÉS MAGDI 
 
 
 

Szellı, a vizsla felemeli a fejét, az új szagra morran egyet 
Csöpi is, a tacsi. A hídon – mert éppen elfér – vigyázva egy 
Zsiguli autó gurul be; kellemes, bár poros bordó ruhát visel. 
A Zsiguli egyúttal meg is adja a jelet, hogy hirtelen lázas 
mozgásba pattanjon a kép, erıssé csattanjon a hangosfilm 
hangja. A jeladó szarka hiába erılteti magát, cserregése el-
halkul a kitörı, kellemes lármában. Egyszerre négyen üvöl-
tenek: Pádár Sanyi, Pádár Panni és az autó nyitott ablakán 
keresztül Szerencsés Misi meg Szerencsés Magdi. Kissé 
tompított hangon, de hasonló vidám örvendezéssel Pádár 
Pálné, a háziasszony. Remek Endre, az író és Kun-Tatár Fe-
renc, a merész útonálló egyelıre a hallgatás köntösét öltötte 
magára, ez a hirtelen öröm nem az ı jóléti körüket tágítja. 

A Zsiguliból négyen szállnak ki. Elıször a vezetı, azaz 
Szerencsés Árpád útépítı mérnök, utána Szerencsés 
Árpádné, aki Emília névre hallgat, de ıt a Pádár gyerekek 
csak Mili néninek becézik – Pádár Pálné édesemnek hívja –, 
követi ıket némi tolakodás után Szerencsés Mihály, azaz 
Misi, aki már elsıs gimnazista, végül a kikászálódás sorát 
Szerencsés Magdolna fejezi be, de ez a név csak az iskolai 
értesítıjébe van bejegyezve, hiszen ı mindenkinek Magdi. 
(„Csak? – kérdezné Magdaléna méltatlankodva. – örüljetek, 
ha szóba állok veletek, mert én nyertem meg az iskolában a 
helyesírási versenyt, és ekkora díszdobozt kaptam jutalmul, 
és ennyi könyvet ráadásul!”) Magdi mamájának is van saját 
foglalkozása, földrajzot, történelmet, biológiát tanít egy bu-
dai iskolában. 

Ezzel elárultuk, hogy Pestrıl jöttek, illetve Budáról, még 



illetvébb a békásmegyeri lakótelep szürke beton-
dzsungelébıl. 

Idejövetelük oka és magyarázata: harmadik esztendeje 
már, hogy a Pádár Pálék pompás pázsitján vernek sátrat, a 
patak partja mellett. Illetve két sátrat, egy pirosat, egy kéket, 
de van még egy libegıs tetejő konyhasátruk is. Három esz-
tendıvel ezelıtt találták meg ezt a helyet, amikor még gya-
logszerrel, hátizsákosan bandukoltak erre, és az esı verte be 
ıket. 

Akkor barátkoztak meg. Igaz, hogy a patak a tavaszi ol-
vadáskor rendszerint kiönt, s ellepi a pázsitot, de ez a pázsit 
frissességének csak használ, zöld színe a smaragdéhoz lesz 
hasonló, a virágok is jobban fakadnak a pázsit peremén, s 
így mire Szerencsésék Pádárékat szerencséltetik, a pázsit 
már jelesül alkalmas mindenféle táborverésre. Néha csak 
maguk táboroznak Szerencsésék, máskor társak is akadnak, s 
ekkor sőrőn áll egymás mellett a sátor a Pádár-patak partján; 
olykor napokig üres a táborhely, majd újfent megtelik. Így 
megy ez egész nyáron át. Az elsı vendégek azonban mindig 
Szerencsés Árpádék. 

Szerencsés Misi évente váltogatja jövendı foglalkozása-
inak jegyzékét. Akart már autóversenyzı lenni, rakétautas és 
bányamérnök, sofır és állattenyésztı, hajóskapitány és Afri-
ka-kutató. Hogy ezidén mire adja a fejét, még titok. Lehet, 
hogy táncdalénekes lesz, bár hangja erre mostanában éppen 
nem alkalmas. Viszont szenvedélyesen tanul gitározni. 

Hogy Szerencsés Magdolna milyen hivatást választ: er-
rıl nem tudunk jelentést tenni. Tudniillik ı sem sejti még, s 
nem is foglalkozott vele. Pádár Panni – tavaly legalább ezt 
állította – vendég lesz, mert úgy látta, hogy mindig s minde-
nütt a vendégnek van a legpompásabb dolga. Pádár Sanyi 
azonban változatlanul, kitartóan mindig csakis erdész. Mint 
az apja. 

Ámbár… ezidén, tavasszal valahogy megingott. 



De ez önmaga számára is olyan titok még, hogy mi sem 
árulhatjuk el, tartozunk ezzel Pádár Sándor lelkületének. 

Ott tartottunk tehát, hogy a pillanatnyi állókép megele-
venedett, mindenki örvendett az érkezıknek a Pádár család-
ban – beleértve az ebeket is – ; az érkezık is örvendtek a rég 
nem látott háziaknak, örvendett a szarka is a cseresznyefa 
tetején, amiért végre szóhoz juthatott, s hallathatta hangját, 
és tán még a patak is zajosabban görgette az apró köveket, 
amelyekkel egész életében folyton foglalatoskodik, és sosem 
unja meg. 

A bányában valahol megint robbantottak. 
S ekkor még egy szereplı tőnt fel a színen. 
Egy tehén. 
Még ez hiányzott! Úgy is alig férnek már el az emberek, 

jármővek, ebek, baromfiak az udvaron. Ne haragudj, kedves 
olvasó, ha a képkeretet kissé ki kell tágítanunk, de a Hegyek 
Szelleme és a Barlangok Varázslója a megmondhatója, hogy 
ennyi kerék és láb számára már igazán szők ez a hely. Külö-
nösen, hogy az új jövevény egyszerre a négy lábát hozta. 
Talán másszunk fel egy távoli fára, s annak magasából ve-
gyük szemügyre a tarka társaságot! 

A szóban forgó tehén tehát reménykedve meresztgeti 
szemét a fahídon, rokonszenvesen bıg, mögötte várakozik 
borja is. Ez a fellépés összesen nyolc lábat jelent megint. 
Pádár Sanyi azt sem tudja, merre vesse pillantását, a vendé-
geknek örüljön-e, avagy a négylábúaknak kiáltson biztató 
szót Panni ad hangot: 

– Lilla! Lillácska! 
– Új tehenetek van? – érdeklıdik Szerencsés Misi, aki, 

úgy látszik, erısen beavatott a ház történetébe. 
– Nincs. A miénk az istállóban kérıdzik – feleli Pádár 

Sanyi. – Ez vendég tehén a borjával. A csordától minden 
este elmaradnak kissé, besétálnak hozzánk. Most azonban a 
sok embertıl illetıdtek meg, nem mernek közelébb jönni. És 



addig nem is tágítanak, míg cukrot nem kapnak. 
– Cukrot, tehénnek?! – ámuldozik Misi. – Cukrot lónak 

adnak. 
– Ez rendhagyó tehén. Tavaszi kihajtáskor egyszer beté-

vedt hozzánk, Panni meg tréfából cukorral kínálta. Elfogad-
ta, s többé nem tud róla lemondani. Aztán elhozta újszülött-
jét is bemutatni. Mi neveztük el a kicsikét Lillácskának. 

Lilla s Lillácska türelmesen várakozik, tudja, hogy sorra 
kerül. Panni kis köténye zsebében már ott rejlett a két koc-
kacukor. A tehén meg a borja óvatosan szimmantja be a cuk-
rot, majszolják. 

– Cukros tejet adnak – véli Szerencsés Magdi. Pádár 
Pálné pedig hozzáteszi: 

– Ez a kis Panni afféle varázsló, különös módón tud az 
állatok nyelvén, érti ıket, beszélni képes velük, akár a nagy-
apja. A nagyapához is minden négylábú és kétszárnyú isten-
teremtménye bizalmas, mintha egy tı fakasztotta volna ıket. 
Panni is sugdos a fülükbe, s megértik. Tenyerébıl esznek, 
akár négylábúak, akár a levegıbıl röppennek alá. Panni rá-
juk mosolyog, s kezesekké válnak. Már magam is úgy vé-
lem, nem is szülıotthonban jött a világra, hanem gólya köl-
tötte ki tojásból. 

Panni csak mosolyog. Egyáltalában, ı mindig mosolyog, 
vígan villogtatja gyöngyfogait a világra. Bizonyos, hogy két-
lábút, négylábút, földön járót, levegıben szállót testvérének 
tekint, de úgy érzi – megfogalmazni aligha tudná még –, 
hogy egy ı az erdıvel, mezıvel, fával, virággal, suhanó szel-
lıvel. Kicsi korától így van ez már. Ahogy a vén Ibos Máté, 
a juhász mondogatja a maga mesterségérıl: „Az igazi pász-
tornak születni kell, azt tanulni nem lehet!” 

Lilla meg Lillácska kap két gyengéd ütést a tomporára. 
Látogatásuk eredményes volt, elégedetten ballagnak vissza 
az útra, s bıgnek a csorda után. Ezzel ki is léptek képünk 
keretébıl. 



Irányozzuk tekintetünket a társaságra. Képünk keretén 
belül a társaság kettızött igyekezetbe lendül. Járásuk, moz-
gásuk szaporábbá válik. Gyorsított filmen kapkodja kezét-
lábát mindenki. Nem rendszertelenül azonban, hanem na-
gyon is okszerő szabályossággal. Ennek az összmunkának 
köszönhetı, hogy félóra múlva áll már a két sátor, szilárdan 
feszülnek zsinórjaik, élénk színfoltokat varázsolnak a sokfé-
le zöld közé. Melléjük gurítják a Zsigulit, kicsomagolják a 
hálózsákokat, fekvıhelyeket, párnákat, takarókat, az edé-
nyeket, a vászonszékeket és az összecsapható asztalt; van itt 
még hőtıdoboz is. Pohár, kancsó, vödör, könyv, térkép, 
lámpa, szúnyogháló, orvosság és mosogatórongy. 

Bátran vélhetnénk, hogy e pokoli mennyiségő tábori fel-



szerelési tárgyat nem is egy Zsiguli cipelte, hanem kettı. 
A mozgalomból a két Pádár csemete alaposan kiveszi ré-

szét, nélkülük itt semmi sem történhet. A közjáték utáni fel-
vonás során azonban két mozdulatlan szereplı is akad: Re-
mek Endre, az író és Kun-Tatár Ferenc, az útonálló. Szeré-
nyen a leghátsó kulissza, egy virágzó galagonyabokor mellé 
húzódnak. Hangjuk sem hallik, ami természetes is, hiszen a 
színmőíró ebben a jelenetben semmi szerepet nem írt részük-
re. Legszívesebben már itt sem lennének. 

Ezt azonban nem tehetik, hiszen változatlanul szüksé-
günk van még rájuk; ha a jelen mozgalomba nem is, a képbe 
pompásan beleillenek. Már csak azért sem tágíthatnak 
odább, mivel a félrecsapott orrú Trabant csupasz tengelyével 
és laza kerekével a patakparton várja jelenését, nélküle uta-
sai sem pattanhatnak tovább. Végül a trabantosok mégis 
megmozdulnak – ez minden lépésük s hangjuk ebben a kép-
sorban –, mégpedig a fekete táska felé lépegetnek. Az újon-
nan jöttek lelkes táplálkozása láttán ugyanis az ı étvágyuk 
ajtaja is kinyílott, ennélfogva újra nekiesnek a táska tartal-
mának. 

És ha te, kedves nézı, netán attól tartanál, hogy a táska 
élelmiszer-raktára megfogyatkozott, ettıl mit se tarts! Ami-
képp nehéz elképzelnünk, mi módon gyömöszölték Szeren-
csésék a bordó színő Zsiguliba a tábori holmi roppant töme-
gét a jégdoboztól kezdve a horgászbotig, azonképpen Remek 
Endrénének, az író feleségének is varázsló keze gyanítható a 
kifogyhatatlan táskában. 

Ha most filmképünkön felirat is megjelenhetne a tehén-
bıgés végeztével, ezt a feliratot ajánlanók: Minden bánatod-
ra legkitőnıbb orvosság: egyél! Minden keservedet megvi-
gasztalja egy feneketlen tarisznya! 

Biztató felirat, kétségkívül! Kun-Tatár Ferencet azonban 
aligha szükséges biztatni; ı minden idıben, minden helyen s 
minden körülmény között meg tud birkózni a felkínált fala-



tokkal. 
…Lassan alkony ereszkedik a tájra, a kép homályosul. 

Minden madárnak külön kottája van az esthajnal búcsúztatá-
sára; a vegyes dalárda kellemes fortéval kezdi, majd pianóba 
megy át, de ez a piano csivitelve, pityegve, cserregve, ko-
tyogva sokáig nem szőnik. Állandósul. Egy magányos füle-
müle önálló elıadásba kezd a hársfa tetején, nem törıdik a 
többiekkel. Mősora igen hosszú s változatos, még kora haj-
nalban is folytatni fogja. Ahol pedig már senki sem zavarja 
vonulásukat, egy bedılt híd szomszédságában, messzi a 
Pádár-tanyától, tucatnyi ız halad egymás nyomában a víz 
felé. A csalitosban ébredeznek szunnyadásukból a vaddisz-
nók, fel-felhörrennek, indulnak ık is, orrukkal maguk elıtt 
túrva a földet. A falevelek alatt elül a pille, a szúnyog még 
egy körjáratot indít, aztán pihenıre telepszik az ágak között 
ı is. Pádárék konyhájában viszont újra felizzik a parázs, frö-
csög a zsír, illatozik a hagyma; Szerencsésék is kis kondérba 
dobálják az esti menü, a paprikás krumpli anyagát. Kolbász-
szal persze. 

Sürög-forog lelkesen az emberiség, a kétszárnyúak nyu-
govóra térnek, a négylábúak újra élednek. Nincs megállás. 

Ez az erdı! 
A vacsoraillatok bővöletes fellebbenése közepette befut 

ismét Pádár Pál is, a házigazda. Jókedvően lépked a kis hí-
don. 

– A javítószolgálat vállalkozik rá – mondja –, hogy hol-
nap kiküldi az embereit. Az én motoromat helyben javítják 
meg. A posta is nyitva volt még. Legyen szerencsém, író úr, 
a vendégszobában. Mindketten elférnek. A vadászok szoktak 
benne megszállni. 

Az erdı mélyén hamarább szakad le a sötétség. Odaát a 
faluban, a kopasz domboldalakon, réteken, mezıkön még 
világos az ég alja, a nap a maga liláspiros takarója mögé 
csak most készül lenyugodni, hiszen alig vagyunk még túl a 



leghosszabb nappal s a legrövidebb éjszaka fordulóján. Va-
laha itt, az erdıszéli füves dombtetıkön is felizzottak a 
Szent Iván-éj magasra lobbanó tüzei, a piros zsarátnokot jó-
kedvő, merész legények ugrálták át, jeltüzeket gyújtottak 
szerte a pásztorok is. Remek Endre szomorkásan jegyezte 
meg: 

– Manapság még csak egy bátortalan kis lidérc sem 
akad! 

Szentjánosbogárkák villognak a sötét fák között, maguk-
kal cipelték a mécsest; képünk keretei között mindössze eny-
nyi a lidérc. 

Senki sem akar még lefeküdni. 
Miként a költı mondja: az est langyos, a szélfuvallat 

bársonyos, csipognak-cserregnek még a madarak. A faluból 
harang szava szól, az erdı főszeres illatokat lehel. Semmi 
más nem hiányzik a kép teljességéhez, mint néhány driád, 
najád a görög mitológiából, Pán a sípjával, incselkedı faun 
és maga a fıvadász, Diana istennı. A magyar mesevilágból 
a tündér, a tündérfi és a sellı. 

Kár, hogy az alkonyi sugarakkal díszített, költıi perzse-
léső percet a két édesanya prózai parancsa lendíti vissza a 
való világba. Mert miközben a poétikus lelkülető ábrándo-
zok holmi görög félisteneket és teljes fegyverzető istennıket 
idéznének a Pádár porta puha pázsitjára, az édesanyák 
edénymosogatni rendelik lánykáikat. 

Hát van bennük megértés az alkony festıi szépsége és 
hangbéli varázsa iránt? 

Pompás Feri ezzel rukkol elı: 
– Tábortüzet kellene gyújtani! 
Nyitott kaput dönget azonban, mert Szerencsés Misi rög-

tön válaszol: 
– Minden este gyújtunk, ha nem esik az esı. 
– Most pedig nem esik! 
– Akkor irány a rızsecsomó! – szólal meg az autója mel-



lıl Szerencsés édesapa. 
Képzeld most magad a Pádár és a Szerencsés család he-

lyébe, kedves olvasó. Mit cselekednél, ha tizenkét hónapi 
távollét után ismét közösen ülnétek körül egy friss tábortü-
zet, és a találkozás forró örömét élveznéd? Ilyenkor aligha 
elégedsz meg holmi költıi frázisokkal, erdısusogással, ma-
darak esti csevelyével, patak locsogásával s más hasonló 
hiábavalóságokkal, hanem magad is közbeszólnál, és meg-
eresztenéd beszélıkéd forrását. Ugyanakkor hegyeznéd a 
füled is, mit mondanak mások. Egyszerre szeretnéd elmon-
dani az év történetét, a sikereket s a kudarcokat, utaidat s 
olvasmányaidat, örömeidet, bosszúságaidat. Végül annyira 
belelendülsz közlendıid s kalandjaid elbeszélésébe, saját 
hangod örömébe, hogy beszélgetı társadat meg sem hallod, 
csak ennen hangod szépségében, gondolataid gazdag voltá-
ban, beszéded hatásos fogalmazásában gyönyörködsz. 

Mindezt természetesen egy szuszra. 
Hát itt aztán beszéltek! Egyszerre mindenki, kedvvel s 

megfékezhetetlenül. 
– Csönd! – teremtett végül rendet a legtekintélyesebb 

egyed, Szerencsés Árpád az élmények megbomlott kavargá-
sában. – Így senki se érti a másikat. Egyszerre csak egy szó-
nokoljon. Kezdi a legfiatalabb. 

A legfiatalabb az Szellı lenne, a vizsla, alig pár éves, de 
már igen tapasztalt, kitanult jószág. Nyilatkozni azonban 
nem óhajt. Boldogan nyúlik el annyi jó ember között, s rá-
gódva a kolbászvégek emlékein (mert a kolbászvég már csak 
emlék), kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy beszél-
jen. Az életkorban utána következı, a tacskó, az elsündör-
gött, nincs jelen. Nyilván ı sem volna hajlandó beszédet tar-
tani. Marad tehát Panni. 

– Te nyitod meg az értekezletet! – mutat rá az édesapja, s 
Panni nem kéreti magát, rögtön a közepén kezdi: 

– Kanyaróm volt és jó bizonyítványom, megtanultam 



úszni. 
Így kezdıdött hát egymás figyelmes meghallgatása. 

Csak néha-néha kottyantott közbe illetéktelen. Fıképp Sze-
rencsés Misi. Azt mondják, hogy a lányok kotnyelesek, és 
örökké csak cserfelnek. Hát hallgatnátok meg Szerencsés 
Mihályt! 
İt is meghallgatták, rendre mindenkit. Legvégül az apák 

következtek. 
Ennek ellenére aludni még mindig nem óhajtott senki. 
Mint már több ízben hangoztatjuk: az este langyos, a 

hold fényét szitaként szőrik át a falevelek, légy nem züm-
mög, madár nem pityeg, csak ırült bogarak és esti lepkék 
keringıznek a fény tágas udvarában, a szabadtéri színpadon. 
Új zenetársulat is jelentkezik, egy tücsökcsalád. Több szó-
lamban, hol halkkal, hol zajjal pirreg, csirreg, muzsikál hol 
innen, hol onnan. Autóduda hallik az út felıl, türelmetlenül, 
nyilván egy lámpátlan, részeg biciklista jár szintén keringıt 
a betonon. 

Szerencsésék, Pádárék végeztek az elıadással. A beszéd 
némileg kifárasztotta a társaságot, s most önfeledten bámul-
nak a pattogó lángba. A hallottakat s a mondottakat emész-
tik. 

De nem sokáig. 
Magdi és Misi mamája – nemhiába tanárnı – rámutat 

Kun-Tatár Ferencre, s kibúvót nem ajánlva szól: 
– Rajtad a sor, Ferenc! 
Pompás Feri azonban nem is keres kibúvót. Csak a soron 

levı almás lepényt nyeli le – Misi tolta oda neki a félho-
mályban –, s azonnal hozzákezd. Mondja. Mivel azonban az 
ı történetét már ismerjük, fölösleges volna újra ismételni, s 
untatni vele a kedves olvasót. Remek Endre, az író azonban 
aligha lehet megelégedve a rögtönzött beszámolóval, mert 
máris ellenzi: 

– Az igazságon erıszak ugyan alig tétetett – veszi át a 



szót azonmód –, de a tálalás lapos. Kevés a szín benne. Át-
veszem a szót én, elmondom, ahogyan én láttam. Úgy kez-
dıdött, hogy egy cipıdoboz fenekét pillantottam meg az út 
szélén, babkaróra tőzve… 

Remek Endre kiselıadásának lényegesen nagyobb a si-
kere. Az író – ahogy mondani szokás – elemében van, hiszen 
hálás hallgatóság üli körül, s ez feszítıleg hat a húrokra. 
Jobban pattan az íj, röppen a nyíl. Már mindenki nevet, az is 
magához tért, aki szundítani próbált. Feszült figyelem reflek-
toroz vissza rá. Kicsit hozzátett az író az elbeszélés magvá-
hoz, ahol kellett, kicsit elvett belıle, amikor a lényeg nem 
volt elég zamatos. Bátran állíthatjuk, hogy kerek elıadásával 
oly sikert aratott, hogy akár önmagát is megirigyelhette vol-
na érte, ha nem lett volna azonos önmagával, Szellı kutya 
ijedten ugrott föl az ismertetés végén, nem tudván mire vélni 
a vékony, vastag kacajt, a tapsot, az elismerés különféle bol-
dog megnyilatkozásait. 

– És íme, kedves hallgatóközönség – fejezte be a történe-
tet –, eredmény három útféli babkaró, valamint egy árokba 
fordult Trabant. 

Nevetett ı is a balszerencséjén. 
– Pompás Feri Remek-történetét köszönjük – törölgette 

nevetı könnyét a házigazda –, nagyszerő mese volt. 
– Nem mese ez – hárította el magától a költészet gyanú-

ját Remek Endre, az író –, hanem gondosan megfogalmazott 
valóság. Az életbıl másolva. A mese – az valami más! A 
mesét az emberfia kitalálja. Amit elmondtam azonban, azt 
Kun-Tatár Ferenc maga alkotta. Én csak krónikás vagyok. 

Magdi és Misi egyszerre kiáltja – a két testvér sokszor 
gondol egyazon pillanatban egyet: 

– A bácsi mesélni is tud? 
– Az lenne a foglalkozásom – mosolygott az író –, abból 

élek, hogy kiagyalok valamit, aztán vagy elmondom, vagy 
leírom. Így élem világom. 



A társaság még éberebb lett, az álom szendere messzire 
kerülte. 

– Meséljen, bácsi, valami szépet! – szólal meg Pádár 
Panni két nyelet mogyorós csokoládé között. 

– Az iskolában érzem magam – állapítja meg Szerencsés 
anyuka, a tanárnı –, valódi író-olvasó találkozót tartunk. 

– Helyes – szól az író, zsebébe nyúl, s úgy tesz, mintha 
kéziratai között matatna, s elı is húz néhány ív papirost, kö-
zelebb húzódik a tőzhöz, majd a sötét égre néz – amelyet 
azonban a hold kékes fénnyel kezd elárasztani –, utána a 
földre mered, mintha ott keresné a betőket, majd így folytat-
ja: – Egy oroszlánról szól a történet, meg egy nyúlról. Mi-
velhogy erdıben vagyunk, illı az állatokról beszélnünk. 

 



 
 

DIDERGİ DÖRGİ 
 

avagy: Remek Endre meséje 
 
 

Az oroszlán kinn hevert a napon, ahelyett hogy bebújt volna 
hős barlangjába. Mégis fázott. Didergett. Reszketett. 

Az oroszlán félt. 
Hosszú sörénye úgy lógott nyakába, mint valami ázott 

gyapjúsál, állát kinyújtott mancsára fektette, karmait elfelej-
tette megköszörülni a kövön. Egyáltalában: az oroszlán nem 
csinált semmit, még csak a sánta gazella után sem iramodott, 
pedig tegnapelıtt már kinézte magának ebédre. 

Az oroszlán ugyanis tegnap óta egyfolytában félt. Alap-
jában véve pedig nem volt valami bugyuta oroszlán – Dörgı 
Mambunak hívták –, s még a két lábon járó ellenség durro-
gó-villámló puskáját sem tisztelte mind a tegnapi napig. Ar-
ról volt szó még tegnapelıtt is, hogy nemsokára ı veszi 
mancsába az uralkodói jogart, ı lesz a király a pusztában, a 
többi oroszlánok, gazellák, antilopok, zsiráfok, sivatagi ró-
kák, hiénák, nyulak és egerek fölött. 

Ragyogó uralkodói pálya fénylett elıtte. 
Ez a ragyogó pályafutás tegnap hirtelen megszakadt. 

Dörgı Mambu sokat ígérı életének büszke pálmafája ketté-
törött. 

Még a tegnapi reggel is nagyszerően kezdıdött pedig! 
Az éjszaka borzongató hidege gyorsan váltott melegre, ami-
kor Dörgı Mambu kilépett barlangja kapuján, s körülpillan-
tott reggelije érdekében, mert éhes volt. Vajon az antilopot, a 
gazellát vagy azt a rókát válassza-e, amely már napok óta 
bosszantgatta gúnyos vigyorával? Avagy kapjon be egy kó-
dorgó nyulat? Elordította magát széles jókedvében: 



– Hej! Halljátok, ti sivatagi népek, ti homokban porozók, 
füvet zabálok! Én vagyok a legszebb, legerısebb, legvité-
zebb köztetek, én vagyok a királyotok! S én a legéhesebb is! 

Akkorát kordult a gyomra, mintha egy ágyú morgott 
volna valahol, vagy legalábbis egy vadász puskája. 

Felállott a szikla tetejére. Szedte mindenki a lábát, futott, 
amerre csak tudott. Éhes oroszlánnal még a zsiráfnak sem 
szabad találkoznia. 

Igen, ez a bısz ordítás tegnap még érvényes volt, de 
egyúttal az utolsó is, amellyel megreszkettette a sivatag la-
kóit. Mert ahogy elbıdítette magát, és le akart szállni a kilá-
tószikláról, abban a pillanatban – halljatok csudát! –, mellé-
telepedett egy hitványka kis nyúl, név szerint Szürke Kanál. 
Dörgı Mambu eddig figyelemre se méltatta. És ez a kis nyúl 
bizalmasan fektette rá lábát Dörgı Mambu hatalmas man-
csára, s felnézett az oroszlánra: 

– Mit mondasz? – kérdezte Szürke Kanál a sivatagi 
nagyúrtól. – Nem hallok jól. Homok ment a fülembe. Légy 
szíves, ismételd meg, amit ordítottál. 

Dörgı Mambunak még a lélegzete is elállott. Ilyen szé-
gyen még nem történt meg vele. Nyilván valami rendkívüli 
nyúl merészkedett melléje, hogy ennyire szemtelenül visel-
kedik. 

– Azt mondtam, mindıtöket megeszlek! – bömbölte még 
hangosabban. 

– Hogy mindnyájatokat szeretlek? – ismételte Szürke 
Kanál. – Ez valóban szép tıled. Tulajdonképpen ki vagy te? 
A látásom ugyanis újabban erısen megromlott, elvakított a 
nap. 

– Én vagyok Dörgı Mambu, az oroszlán – dörögte az 
oroszlán, de már kissé rekedten és döbbenten, annyira meg-
lepte a kis nyúl merészsége. 

– Azt mondod, te utazol csoroszlyán? – sajnálkozott a 
nyúl. – Hát olyan beteg vagy? 



A nagyúr már hápogott dühében: 
– Nem rettegsz, hogy megeszlek? Ki vagy te tulajdon-

képpen? 
Szürke Kanál összeszedte magát, úgy tetszett, ezt már 

megértette. Pillája se rebbent, pedig pislogni aztán remekül 
tudott. 

– Én vagyok országod Nagy Varázslója, csak a nyúl kön-
tösét öltöttem magamra. Egyáltalán nem félek tıled. Ha aka-
rod, téged is elvarázsollak. 

Pedig dehogy volt az árva, csöpp Szürke Kanál nagy va-
rázsló! Mindössze az történt vele az elıbb, hogy a sivatagi 
forgószél hirtelen felkerekedett, s egy porfelleg odafújta ıt 
egyenesen Dörgı Mambu mancsa elé. Mit cselekedjék 
ilyenkor egy védtelen kicsi nyulacska, ha van valamennyi 
esze? Vagy az oroszlán torkába dugja fejét ijedtében, vagy 
elıszedi jobbik eszét, a ravaszabbikat. Ijedtében lett hirtelen 
süket, rémültében vak, csak az esze maradt a helyén. Jobban 
reszketett ı Dörgı Mambunál is! 

Az oroszlán pedig valóban megijedt. Kölyök korában 
sokat hallott mesélni a sivatagi varázslókról, a rettenthetetlen 
álorcásokról, akik békává változtatják az elefántot, vízilóvá a 
szöcskét. Semmiképpen sem óhajtott békává törpülni, vagy 
vízilóvá dagadni. Halkabban kérdezte hát: 

– Engem mivé varázsolnál? 
– Sündisznóvá. Ha óhajtod, azonnal kezdhetjük, csak 

néhány szúrós tüske kell hozzá. Én tulajdonképpen a rettent-
hetetlen elefánt vagyok. 

Dörgı Mambu igazán megrémült. Az agyában kavargott 
már az ijedelem szorongása, a fel-feltámadó bátorság, de 
lehet az is, hogy csupán a kegyetlen éhség gyötörte, s a nap 
heve szurkálta kínzóan a fejét, végül szomjas is lett. Össze-
keveredett elıtte a szép világ. A gyomra reszketett. Rimán-
kodásra fogta a dolgot: 

– Ne varázsolj el! – kérlelte a nyulat. – Nem szeretnék 



sündisznó lenni, még csak hiéna sem. 
– Pedig az leszel – döntött Szürke Kanál –, esetleg gala-

csinhajtó bogár vagy égi madár. Fennen röpködhetsz, felül-
rıl nézheted a sivatagot. Ma azonban fáradt vagyok a va-
rázslathoz. Holnap visszatérek. De addig is, hogy el ne fe-
lejtsd az ittlétemet, emeld magasra a talpad, s nézz bele a 
napba! 

Dörgı Mambu már teljesen megzavarodott. Ha egy so-
vány nyúl így mer vele beszélni, az csak annak a bizonyítéka 
lehet, hogy ez a nyúl Nagy Varázsló, nagyobb még a kétlá-
búaknál is, akiknek harmadik lábuk is van, az a másik láb 
nagyot pukkan és véresen sebez. Engedelmesen emelte fel a 
talpát, s belehunyorított a napba. A szeme káprázott, fény-
gömböket látott. Szürke Kanál ebben a pillanatban hosszú 
kaktusztüskét ragadott, és ügyesen Dörgı Mambu talpa alá 
tette. Vastag, erıs tüske volt. Dörgı Mambu már nem látott, 
annyira elvakította a fény, s leengedte a talpát. 

Felordított. A tüske mélyen szúródott a talpába. 
– Ne kínozz, Varázsló! – nyöszörgött. 
– Látod – válaszolta nyugodtan Szürke Kanál –, ezzel 

kezdıdött a varázslás. Sündisznó leszel. Holnap kapod a 
többi tüskét, a hátadra is. 

– Neeem! – próbálta összeszedni magát az oroszlán. – 
Ne varázsolj el engem! 

– Ha nem akarsz sündisznóvá változni, tarts böjtöt mától 
kezdve. Kerüld az antilopot, a gazellát, az ızet s fıként a 
nyulat. Még a ravaszdi rókát se bántsd. Keress magadnak 
erdıt, egyél falevelet, idd a füvek harmatát, szagold a virá-
gokat. 

– De ettıl éhen pusztulok – kesergett Dörgı Mambu, és 
könnyek szőrıdtek szemébe. Megtörülte a pilláit, körülné-
zett. 

Szürke Kanál felpattant és gyorsan tovalépdelt, még mie-
lıtt Dörgı Mambu magához térne a kábulatból, és észreven-



né a csalást. Kanálfülét vitorlaként csapta föl, és eltőnt a fő 
között. 

Ámde Dörgı Mambu nem tért magához. Egyre csak az a 
gondolat gyötörte, hogy holnap sünné változik, s ettıl igen-
igen félt. Riadtan kapott egy főszálat a szájába, rágni kezdte. 
Falevelet kóstolt, egyik sem ízlett. Gyomra újból 
megkordult. A nap heve mind erısebben támadta. Antilo-
pok, gazellák futottak el elıtte könnyő lábakon, a távolban 
felbukkant egy zsiráfcsalád is. Kaján vigyorral ballagott el 
elıtte a róka; ı már hallott a varázslásról, surranó kígyó súg-
ta a fülébe. 

Dörgı Mambu késıbb egy datolyaszemmel próbálko-
zott, de az sem ízlett neki. A fagyökér sem. Visszabújt a bar-
langjába, megkísérelte az alvást. Nem ment: Nyúlcombbal 
álmodott, mikor végre elszundított. 

Ma reggel újra kilépett az ajtaja elé. Körülpillantott egy-
kori birodalmán, s borzadva rázkódott össze: a bokrok alatt, 
orrát a földön szántva, sétált egy kicsi sün. A minta. Az elı-
kép. 

Dörgı Mambu lehasalt a sziklára, s aggódva pillogott a 
távolba, mikor tőnik föl a Nagy Varázsló. 

És csak reszket és csak didereg és csak fél rendületlenül. 
Mert melyik oroszlán álma, hogy sündisznó legyen? 

Nézzetek holnap ti is körül, gyerekek, nem találkoztok-e 
vajon a sündisznóvá varázsolt Dörgı Mambuval? 

 
 

Remek Endre összehajtotta a papirost, zsebébe rejtette. Ed-
dig tartott a mese. A tőz lassan-lassan hamvába holt, s Panni 
találta meg az elsı szót: 

– Nagyon tanulságos történet volt, köszönjük szépen. 
– És az oroszlán azóta is fél a sündisznótól – folytatta a 

bátyja –, a tüske megszúrja az orrát. Nekünk is lakik egy 
sündisznónk a pincében, de az még nem volt oroszlán. 



– Azt is Panni dédelgeti – vette át a szót az édesanyjuk –, 
a sün még a Panni szavát is érti 

A csönd mind jobban követelte a maga uralmát. Több 
volt már a hamu, mint a parázs. Kormos üszkök füstölögtek. 

– Hol olvashatjuk a mesét? – kérdezte Szerencsés Mag-
di. 

– Még sehol – mosolygott Remek Endre, az író –, most 
találtam ki. 

– De hiszen olvasni tetszett! 
Remek Endre újra kihúzta zsebébıl a kéziratlapot. Elöl-

hátul megforgatta. Üres volt. 
– Íme, a bizonyság – mondta –, most ötlöttem ki, nektek. 
– Ez a jó fej! – kiáltotta elismerıen Szerencsés Misi. – 

Folyékonyan olvasott a bácsi a semmibıl. 
– Ez a mesterségem – mosolygott rendületlenül Remek 

Endre –, próbáljátok meg ti is. 
A parázs újra fellángolt, pedig nem is dobott száraz galy-

lyat rá senki, önmagától cselekedte. Azt lehetett hinni, hogy 
nem is a földi tőz lángja lobbant föl, hanem az elmékben 
szunnyadó géniusz vetett lobbot. 

Az elsı szót Pádár Sanyi lelte meg: 
– Én már írtam verset – dünnyögte kissé szégyenlısen –, 

fel is olvastam. 
– Errıl nem is tudtam – nyitotta kerekre a szemét a Sa-

nyi mamája –, titokban tartottad. 
– Rejtett szellemi tartalék! – bólintott Remek Endre. – 

Van még valaki, aki költı? 
Szerencsés Misi nyújtotta fel az ujját. 
– Én. Megírtam Robinsont, de a tanár úr azt mondta, 

hogy plagizáltam. Lemásoltam a történetet. Röviden. 
– Van tehát szellemi ırzınk is – nyugtázta az író –, ez 

sem szokatlan a világirodalom történetében. Csak példát kö-
vettél. 

Az arcok még szélesebbre derültek, pedig egyébként sem 



lehetett a társaságot szomorúnak nevezni. 
– Én még nem írtam le, amit kigondoltam – vette át a 

szót Kun-Tatár Feri –, annyi azonban bizonyos, hogy rend-
kívül szépet és érdekeset gondoltam ki. Csak nem tudom 
leírni. 

– Ilyen is volt már a világirodalomban – helyeselt Re-
mek Endre, aki, úgy látszik, mindenre tudott megfelelı ese-
tet találni –, mitıl se féljetek tehát. Vegyetek elı papírt és 
tollat, s holnap ti is fogjatok hozzá a világirodalom bástyái-
nak megtámadásához. 

– Versenyben vagy közösen? – dobta be a lelkesítı para-
zsat Szerencsés Árpád, az apa, hogy ı maga is ingerelje az új 
nemzedéket, s kutatva nézett körül. 

– Kalákában – döntötte el Remek Endre, az író. – Min-
denki kitalál egy fejezetet, rendkívüli mő születésének né-
zünk elébe. 

Misi elkiáltotta magát: 
– Indiánokról írunk és rablókról! 
– Láttatok már eleven indiánt meg rablót? – kérdezte 

igen halkan Remek Endre, az író. 
– Neem – vakarta meg fejét Misi –, de az ember könnyen 

elképzeli. 
– És ti, lányok? 
– Tündérekrıl – pirult el Magdi, de lehet, hogy csak a 

pillogó tőz lángja pirosította arcát. 
– Találkoztál már tündérrel? 
Most Magdin volt a tőnıdés sora. 
– Neem – vallotta ı is. 
– No lám! – söpörte le a szállongó hamupillét kabátjáról 

Remek Endre, az író. – Mindenki arról akar írni, akit soha 
nem látott. Olyat írjatok meg, akit és amit magatok láttatok, 
tapasztaltatok. Keressetek élményt. Avagy találjatok igazi 
indiánt… 

Pádár Pál elnevette magát. Pádár Pálné már rég otthagyta 



a tábortüzet, bement a házba, hogy ágyat vessen a két új 
vendégnek, a hold viszont felúszott az ég tetejére, a fák kö-
zül mosolygott az összébb-összébb hulló tábortőzre. Világí-
tás tekintetében átvette a tőz szerepét, csak kissé ezüstösebb 
fényt árasztott szerte a világra. Hővös lett az este, késıre 
járt. 

Ebben a pillanatban slattyogott be Csöpi, a tacskó. Orrá-
nak hegyén föld száradozott, lába sáros. Vakondtúrással baj-
lódott, borzot nem talált. Szégyellte magát. Úgy odalapult a 
vizsla oldalához, mintha egész este nem is tágított volna 
mellıle. Azt hitte, kirándulását senki nem vette észre. Pedig 
csak tapintatosan hallgattak a népek Csöpi csendes kudarcá-
ról, nem illik a vadászt bosszantani, ha nem sikerül a vállal-
kozása. Mindenkit érhet balszerencse. 

Sajnálhatta pedig, mert kimaradt a mesébıl. 
A parázs még tomvadt-tomvadt az összébb hulló hamu 

alatt, Pádár Sanyi egy vödör vízzel öntötte le. Sisteregve 
szállt keserő füstje az illó tábortőznek föl, a fák koronája 
felé. 

Másnap reggelre kelve már csak egy marék szürke por 
lett az esti tábortőz. Új lángok gyulladtak, s mintha valaki 
varázsgombot nyomott volna meg, a dolgok váratlanul fel-
gyorsultak. A mentıszolgálat reményen felüli lelkiismere-
tességgel, hamari módon küldte ki vontatókocsiját, s mire 
Szerencsésék szerencsésen felforralták a teavizet, s megdide-
regtek a patak vizében, Remek Endre Trabantját már fel is 
csúsztatták a teherautó fedélzetére, és megjavították Pádár 
Pál motorját is. A búcsú rövid volt, vidám s nem is túlságo-
san érzékeny. Kun-Tatár Feri a Trabant mellé kapaszkodott, 
s oly diadalmasan ült a rozzant tengelyen, mintha egyedül 
csakis ı rontotta volna el a kicsi kocsit, Remek Endre, az író 
pedig a sofır mellé telepedett. 

Még csak azt sem mondhatjuk, hogy elporoztak. A beton 
ugyanis annyira sima és portalan volt, hogy a szokásos köl-



tıi képet sem alkalmazhatjuk az eltávozás módjára és pilla-
natára. Kun-Tatár Feri az oldalzsákját lebegtette zsebkendı 
helyett – bár az is van neki –, Magdi pedig egy nagy lapule-
véllel integetett. És ezzel az író s eleven melléklete egyelıre 
ki is lép látóterünkbıl. 

A látótérben valami más jelenik meg. 
De egy egészen távoli látótérben. 



 
 

UTASTÉRBEN KÉT UTAS 
 
 
 

A repülıgép húszperces késéssel szállt le a földre. Nem en-
gedték földet érni hamarább, mert a repülıtéren valami elı-
kelı külhoni küldöttséget búcsúztattak zászlókkal és csatto-
gó zenekarral – lehet, hogy egy olajkirályt vagy egy eszkimó 
birodalom legfıbb jeges-emberét –, s míg azok föl nem 
szálltak, az egyszerő utasgépnek hatalmas köröket kellett 
leírnia a levegıégben. Utasai végül már alaposan unták a 
szabályos idıközökben elıbukkanó Dunát, a Pilis zöld hul-
lámait, az alföldi róna szegélyét és a rákosligeti kerteket. 
Végre az ünnepi repülıgép nekieredt a felhıvilágnak, a ki-
tartóan körözı masina pedig leszállhatott. Leszállását már 
egy másik gép is várta türelmetlenül. 

Nyolcvanszemélyes utasgép volt, valami hetvenen érkez-
tek rajta. Délután négy óra tíz percet mutatott a repülıtér 
várócsarnokának órája. 

Két repülıtéri autóbusz állott a gép lépcsıje mellé, és 
győjtötte magába az érkezıket. Ki-ki a kézitáskáját szoron-
gatta, a csomagtér poggyászát a teherkocsira rakták; a váró-
csarnok külsı erkélyén a várakozó rokonok, férjek, felesé-
gek, gyermekek és barátok, hivataltársak és közönyös érdek-
telenek integettek. Egy-egy hangfoszlány már az érkezık 
fülébe is eljutott: „anyúú, apúú, Pistaa, Zsuzsii!” – biztatták 
kósza szemmeresztgetésre a megjötteket. Volt, aki ragyogva 
visszaintett, volt, aki nem tehette, hiszen se rokona, se isme-
rıse nem tolongott a délutáni naptól öntözött erkélyen. 

Ilyen idegen, akit nem várt senki, több is akadt. Egyked-
vően léptek le a repülıtéri öreg autóbuszról a betonra, s en-
gedték sodortatni magukat befelé a többiekkel. Végül azon-



ban, mihelyst útleveleiket lepecsételték, és bıröndjeiket, tás-
káikat a szállítószalag felhozta a raktári mélybıl, fülön fog-
ták a poggyászt, hogy végre teljes joggal megérkezhessenek 
Pestre. 

A hetven utas közül mi csak kettıre ügyeljünk. Sok is 
lenne hetvenfelé figyelni, és együtt örvendezni annyi örven-
dezıvel, legyen elég nekünk csak kettı. Egy magas és egy 
némileg alacsonyabb fiatalember; huszonöt-huszonhat éve-
sek lehetnek, a feketehajúnak az arcát is barnára sütötte va-
lami távoli ország nyári napja, ı rövid fekete bajuszt is vi-
selt, a magasabbik, a szıke, afféle sápadt legény volt, sok 
idıt tölthetett szobában, árnyékban. A feketehajú khakiszín 
farmerba öltözött, a szıke meg kékbe. Öltözetükkel azonban 
egyáltalán nem különböztek a többi sok tucattól. A szıke 
egy napellenzıs fehér vászonsapkát csapott a fejére, attól 
tartott talán, hogy Pesten, napszálltakor agyát felforralja a 
nap. 

Nem együtt haladtak, külön-külön sodródtak tova, a kijá-
rati ajtó felé. Aki úgy érzi, hogy sok az elvámolnivalója, és 
ebbéli szándéka becsületes, a piros jelzéső ajtó felé tart; aki-
nek lelkiismeretét gond nem gyötri, és a vámmal sem akad 
dolga, a zöld lámpa irányában halad. 

Mindketten a zöld kijáratot választották. Az egyik ügye-
letes vámır szúrópróbaképpen felemelte a kezét, és intett a 
lehajtott fejjel ballagó szıkének. 

– Egy pillanatra, uram! 
A szıke nem értette, de megtorpant, és kíváncsian nézett 

a pénzügyek és vámeljárási tudományok ırére. A finánc két 
idegen nyelven ismételte meg szavait, s egyben jelezte is, 
hogy a táska tartalma megmutatandó. A zöld kapu tehát eb-
ben a pillanatban pirosnak bizonyult. 

A fehér sapkás szıke idegen nem háborodott föl, nem is 
tiltakozott. Az imbolyogva cipelt kövér bıröndöt engedel-
mesen nyitotta ketté, hogy a vámok ellenıre belepillanthas-



son. Neki magának kellett megmutatnia, mit hozott. Fellazí-
totta a duzzadt táska tartalmát, de nyilván igaza volt, amikor 
a zöld utat választotta, mert csak ruhák, fehérnemők, cipık, 
úszónadrágok, horgászszerszámok, békaembertalpak és bé-
kaszemüvegek bámultak vissza a pénzügyek kíváncsi ırére. 
Semmi más. 

– Balaton és Lukacs – magyarázta az utas igen elızéke-
nyen, aztán visszanyomta a kitüremlı holmikat a nagy hasú 
bıröndbe, majd megismételte: – Balaton, Lukacs. 

A vámeljárások szakférfia megértın bólintott. A külhoni 
utas a felszerelése szerint minden bizonnyal fürödni jött, 
aranyat, farmernadrágot, gyémántköveket nem rejtett titkos 
rekeszek közé. Kölcsönös szeretettel bólintottak egymás fe-
lé; a hivatalos ember új próbakoffer után érdeklıdött, a fehér 
sapkás idegen elégedetten kisétált. Titokban sajnálkozott is a 
vámır ezen az utason, hogy ily fiatal ember létére máris a 
Lukács fürdı meleg iszapjában kell hevertetnie reumáját. 
Micsoda ködös országból jöhetett! 

A fekete hajú, barna képő utas pedig eközben egykedvő 
arccal ballagott ki a zöld ajtón. Táskája iránt nem érdeklı-
dött itt már a kutya sem. A kutya, a tarka foltos szimatfoxi 
ugyanis már a megérkezéskor végigszaglászta a csomagokat, 
mert tanult mestersége a kábítószerek ellenırzése volt. S 
noha ezúttal is talált kábítószeres táskát, a fekete hajú utas 
bıröndjét simán átengedte. 

Jobban meg kellett volna pedig tapasztalni a fekete hajú 
fiatalember csomagját. Nem szagolni, hanem nézni. 

Csakhogy a fekete hajú már minden utasteret elhagyott, 
és most már mi akadálya sem volt annak, hogy belevesse 
magát a fıváros sőrőjébe. Bár egy kicsit remegett a szája 
széle akkor, amikor észrevette, hogy a szıke fiatalembert 
megállítja a vámır. 

Egyszerre értek ki az autók parkolóhelyére, lelépve a 
nagycsarnok lépcsejérıl. Úgy tetszett, ismerısen mozognak 



Budapest légi küszöbén, noha ez az útlevelükbıl nem volt 
kideríthetı. 

Külön-külön taxit választott a két utas, nyilván nem is 
ismerhették egymást, csak a puszta véletlen sodorta ıket 
egymás mellé. És amíg a két taxi egymás mögött fut, nem 
nehéz a szemmel tartásuk. Körülményesebbé válik azonban 
ebbéli feladatunk akkor, amikor a két kocsi útja az Üllıi 
úton hirtelen eltér egymástól. Még kancsalítva sem tudjuk 
tekintetünkkel egybefogni a kettıt, mert a fehér sapkás szıke 
jobbra kanyarodtat, s egy körúti szállodába hajtat, a fekete 
hajú pedig a hídon át Budára tart, Pestre rá sem néz. 

Egypár percig pihentessük szemünket, hunyjuk be, s 
azon gondolkodjunk, vajh miért kell nekünk ezt a két embert 
közös lencsevégre fognunk ahelyett, hogy most már útjukra 
bocsátanánk ıket, s engednénk, hogy kedvükre kószálhassa-
nak az alkonyi fényben nyüzsgı Pest-Budán. 

A türelmes hunyó azonban vegye le szemérıl a kezét, s 
nézzen megint a két ember után, vajon melyikük merre 
ment. 

Csodálkozásra jogunk lesz. Mert a két ember, aki az 
egész repülıúton, majd a repülıteret és az utascsarnokot el-
hagyva nem is vett egymásról tudomást, íme, együtt van. A 
szürke pesti alkony multával a Dunának partja, a budai he-
gyek éles gerince magára öltötte az est sötét köpenyét, és 
tízezernyi csillogó gombbal, csillagokkal, lámpákkal erısí-
tette magára. 

A pesti este takarója négy emberre borul – csak ezt a né-
gyet vegyük a sok millió mellett szemügyre. Kettıt közülük 
már ismerünk, kettıt még nem. 

Egy szállodai szobában ülnek, halkan suttognak. Az 
elıbb még azt is megvizsgálták, nincs-e esetleg falba építve 
titkos mikrofon, amely lehallgatókészülékbe vezet. De ilyen 
nem volt; békés, gyanútlan szállodában vagyunk. 

Mivel nincs mikrofon, sem titkos leadókészülék, mi sem 



hallgatózhatunk, s ezt nem engedi meg sem a tapintat, sem a 
jó modor. Titkaikat nem fürkészhetjük ki. Csak szemünket 
meresztgethetjük, s mint egy némafilm elıtt: mindent látunk, 
semmit sem hallunk. A régi némafilmekben a zongorista 
döngette a zongorát, ı varázsolta elénk a zenét, itt azonban, 
ahová most lesekszünk, legfeljebb az utca zaja, a megannyi 
autó, autóbusz pótolja a muzsikát. Illetlenség lenne közel 
dugni fülünket a társasághoz. Nem is engednék. Maguk hoz-
ták föl a sört is, a feketekávét is, amely mellett most tanács-
koznak. 

A szıkét már ismerjük – sapka most nincs a fején –, és 
jól emlékszünk a fekete hajúra is. A másik kettıvel még nem 
találkoztunk. Könnyő, nyári ruhájuk egyforma s jellegtelen: 
világosszürke nadrág, kihajtott nyakú ing, kék vászoncipı, 
rövid bajusz, napsütötte ábrázat, enyhén hajlott sasorr, für-
gén mozgó, beszédes kéz. S mivel minden tekintetben telje-
sen egyformák, aligha tévedünk, ha ikreknek nézzük ıket. 
Azok is. 

Az asztalon térképek, rajzok, fényképek, ceruzák, tiszta 
irkalapok, egy fényképezıgép, egy távcsı, még a kerevetre 
is jut belılük. Ha azt hinnéd, hogy valamiféle titkos szer-
szám is került elı a bıröndbıl, kézitáskákból, alaposan csa-
lódnál. Mindössze egy nagyító jár kézrıl-kézre, azon át né-
zegetik a térképek, rajzok finomabb vonásait, apró jeleit. 
Turistatérképek ezek, meg afféle várostérképek egy kissé 
elhasznált autótérkép társaságában; semmi rendkívüli ben-
nük. 

Hiába tartod közelébb füledet, oly halkan beszélnek, 
hogy még udvariatlanságod ellenére sem hallasz egy szót 
sem. 

Nem is akarjuk, hogy értsd, mit beszélnek. Mirıl szólna 
egyébként ez a történet!? 

Társalgásuk mélyen belenyúlt az éjszakába. De csak tár-
salogtak, vitatkoztak, hangjukat azonban ekkor sem emelték; 



mondhatnók: heves vitáikat is suttogó-halkra fogták. Semmit 
nem írtak, semmit nem jegyeztek, a térképekre egyetlen tin-
tapöttyöt sem ejtettek. Mintha azon igyekeztek volna, hogy 
mindent csak az eszükbe véssenek. 

Hogy milyen nyelven beszéltek? Azt sem tudhatjuk, hi-
szen hallgatóznunk nem szabad, illetlen is lenne. 

Jóval éjfél után oszlott szét a négyes. A szıke hajú ma-
radt, a többi három egyenként hagyta el a szobát, a folyosót, 
s osont el az éjjeli portás mellett. A portás nem is ügyelt rá-
juk, újságot olvasott. 

Ha egy lélekbúvár olvasni akart volna a Négyek arcából, 
annyit mindenesetre észrevehetett volna, hogy bizonyos 
nyugtalanság, kibékítetlenség vonásai megültek az ábrázato-
kon; mintha félbehagyták volna a tanácskozást, nem jutottak 
volna eredményre, valamiféle nyugodt befejezés hiányozha-
tott társalgásukból. 

Ezek még folytatni fogják! 
Folytatták is. Másnap délelıtt, forró melegben, perzselı 

napsütésben a Palatínus strandon. A legzsúfoltabb pázsit 
közepén. Tudni való ugyanis, hogy roppant tömegben leg-
észrevehetetlenebb az ember. Jobban meg lehet bújni egy 
zajos-lármás seregletben, mint egy mogyoróbokorban. 

De itt már aztán igazán nem hallhatunk semmit a beszéd-
jükbıl, még ha annyira udvariatlanok vagy tolakodók len-
nénk is. A Palatínus strand megafonja egyébként is túlhar-
sogta még magát a Dunán úszó hajók kürtszólamait is. Hol 
Pistikét kereste anyukája, hol Zsuzsika bıgött sírva a mega-
fon alatt, mert elvesztette szüleit, vagy szülei ıt, hol egy el-
vesztett fényképezıgép gazdája hirdette kétségbeesetten re-
ményét a becsületes megtaláló iránt, hol ádáz muzsikát 
bömbölt a rádió. Negyedóránként a hullámfürdı vize csap-
kodott-harsogott, s vele együtt kacagott, visított, üvöltött, 
bömbölt a hullám paskolta száz meg száz ember, gyerek, 
öreg és fiatal, egyszóval az az olajban fürdı szardíniásdo-



boz, amelyet a Palatínus strandnak hívnak. 
Ebben a vízi kataklizmában egyáltalán nem tőnt fel az a 

négy férfiú, aki úgy tett, mintha sakkozna. 
Láthatólag megegyeztek már. 
Néhai Herman Ottó, a nagy természettudós kutatásainak 

egy kedvelt szakaszában hosszan tanulmányozta a pókokat; 
természetüket, szokásaikat, fajtáikat, hálóik fonásának 
minémőségét, és pompás tanulmányt szerkesztett róluk, a 
mindenfajta pókokról. Herman Ottó szakértelme s tapaszta-
lata kellene ahhoz, hogy ennek a négy embernek hálószövési 
tudományát, mesterségük titkait érzékletesen tárhassuk eléd, 
írhassuk le számodra, kedves olvasó. Különösen az ragadta 
volna meg az ısz szakállú tudós figyelmét, hogy egyszerre 
hány hálót tud ez a négy ember szıni. Mert – csak úgy rájuk 
nézvést is – az a véleményünk, hogy nem egy hálót szıttek, 
hanem hármat is, négyet is. Hogyha egy háló eltépıdik vala-
hogy, rögtön készen álljon a másik. 

Ügyes pókoknak látszanak. Nem fogynak ki a hálóalko-
tásból. S mindezt úgy, mintha sakkoznának. Fejben azt is 
csupán! 

A nap melegét ık sem bírták – a füvön heverészve, 
sakkbábukat mozgatva, sokáig. Az ikrek a meleg medence 
felé tartottak, a kellemesen langyos víz lépcsıjére teleped-
tek, a hosszú szıke belevetette magát a zajosan tornyosuló 
hullámokba, a fekete hajú az úszómedencét választotta. 

De ott sem érezte magát különbül, mint egy hal az 
olajosdobozban. 

Ebédnél újra találkoztak a strand teraszán. 
Ha még van türelmed, kedves olvasó, hogy tekinteted 

kutató lézersugarával megkeresd ıket másnap Pest-Buda 
dzsungelében, alkalmat adunk erre is. Ahogy az elızı napot 
a könnyő szórakozással, napozással, vízben való paskolással 
töltötték – mert úszni nem lehetett abban a napolajos doboz-
ban –, úgy a mai nap a mővelıdésnek szentelıdött meg az 



áhítatnak. Múzeumokat látogattak s templomokat. Hosszan 
elálldogáltak egy-egy nekik tetszı múzeumi tárgy elıtt, el-
mélyedı tekintetük szakértelemrıl és mővelıdési vágyról 
tett tanúbizonyságot, halkan megbeszélték a látottakat, gon-
dosan lefordíttatták az ikerpárral a magyarázó feliratokat 
(eszerint az ikrek tudnak magyarul), szakértelmük és érdek-
lıdésük még mőtárgyak, régiségek elhelyezési módjára is 
kiterjedt, s végül még Aquincumba is kiutaztak helyiérdekő 
vasúttal a római múzeumba. Különösen a víziorgona kötötte 
le figyelmüket, amikor azonban ráeszméltek, hogy a mes-
termunka legnagyobb része pótlásként mostanában készült, 
elfordították róla a szemüket. 



A kicsi, bronz istenszobrocskákat azonban annál lelke-
sebb mőértelemmel szemlélték. 

Nyilván múzeumi szakemberek voltak, történészek, ré-
gészek netán, akik az út porát az elsı napon gondosan le-
mosván magukról, a kultúra karjai közé vetették magukat. 

Pesten nyáron is akad efféle látnivaló, mondhatnók, tö-
megével. 

Mindössze az tőnhetett volna föl az utánuk lopódzkodó-
nak, hogy a harmadik napon a négy barát – mert ezek után 
bízvást tarthatjuk ıket jó barátoknak – külön-külön, kettesé-
vel járta a maga útját. Talán nem óhajtották zavarni egymást 
a mély áhítatban, ám az is lehetséges, hogy annyira különbö-
zött a véleményük az egyes mőalkotásokról, amennyit békés 
úton egyeztetni már nem lehetett. Gondolhatnánk arra is, 
hogy elıbb-utóbb feltőnést keltenének, ha mindenütt négye-
sével jelennének meg, esetleg még négyes ikreknek vélhetné 
ıket valaki, s ebben az esetben már elıkerülne egy kíváncsi 
fényképész riporteri masinája is. 

Ennek puszta gondolatára is összeborzonganak. A fény-
képezıgép lencséjétıl óvja meg ıket a magasságos ég! 

És lényegében nem is a francia négyes nevő kellemes 
társastánc az, amit lejtenek. Fényképezni pedig ezt volna 
érdemes! 



 
 

REGÉNY ÉS RÉBUSZ 
 
 
 
– Fel, tollnokok! A regényírás megkezdıdik! – ezzel kö-

szöntötte másnap reggel a Szerencsés tábort az ifjú Pádár. 
Amióta iskolai eszét tudja, mindig büszkén gondolt arra, 

hogy Petıfi Sándor az ı nevét viseli – bár az idırend fordí-
tott, hiszen Petıfi kezdte, Pádár csak folytatta –, ezért már a 
puszta név is elılegezhette a majdani olvasók lelkesedését, 
azt, hogy Pádár Sándort egyéb hivatása mellett költınek is 
tisztelje az emberiség. Titokban költınek is képzelmezte 
magát. (Egy kis füzetet ırzött, csupa ilyen szavakkal, mint: 
képzelmez, bájdalár, lengetündér, tökvirány, kéjgáz és szel-
lemdús, és valahányszor magyar dolgozat írására került sor, 
még a korszerő közlekedésrıl szóló leckébe is belecsempé-
szett egy-egy bájtündért és szövétneket, Gál tanár úr nem kis 
keserőségére; egyedül az indóházat hagyta jóvá a tanár őr, 
mert ez mégis közlekedéssel vala kapcsolatos.) 

Kezdıdjék tehát a reggeli virány Pádár Sándor bájdalá-
val; mégse rohanjunk azonban csıstül – sıt gumicsıstül – az 
ébredezı táborba, hanem ecseteljük az ébredés mikéntjét. 
Ma így ébred, holnap úgy, fog még amúgy is ocsúdni a tá-
bor! 

Pádár Sanyi általában csıstül vágtat a táborba, azaz gu-
micsövestül. Hosszú, piros gumicsövet vonszol magával, a 
csı egyik végét a konyhai vízcsaphoz erısítik Pádárék, a 
másik végén Pádár Sándor van, mint egy fürge tőzoltó. Ezen 
a csövön friss, jó vizet eresztenek Pádárék a Szerencsés-féle 
fızıedényekbe, viszont a mosdóvíz a patakból merítıdik. 
Néha megtörténik, hogy az érdekeltek azt hiszik: nincs víz 
még a gumicsıben, Pádár Pálné azonban jóhiszemően máris 



rákapcsolta a vizet, s ilyenkor a csıbıl kitörı friss víz egy-
szerre csapja pofon az egész Szerencsés családot, beleértve a 
csıhordozót is, Pádár Sándort. 

Egy pillanat alatt lesz mindenki csuromvizes, máris lehet 
a pizsamákat szárítani a bokrok tetején. 

De lobog a tőz már a kis tábori tőzhelyen, érkezik a tej – 
a termelıszövetkezet sofırje helyezi nagy koppantással az 
országút szélére –, kellemes kakaóillat libben-lebben a lenge 
falevelek között, a harmattól lepett főországban. Pádár Pál 
ma gyalog indul neki erdejének, erdıtisztogatást megy el-
lenırizni a papodi völgybe. A tacskó utánalopózík, amikor 
azonban gazdája visszatekint, a tacskó a földre lapul. Így 
megy ez háromszor egymás után, a tacskó szeme remény-
kedve, alázatosan rebeg, szemöldökének világosbarna holdja 
a buzgalomtól szinte világít. 

Pádár Pál megszánja: 
– Na, gyere! 
A tacskó vakkant, lapultából felegyenesedik – ekkor is 

alig látszik ki a főbıl –, és a gazda lábához simul. Pontosan 
a bal lábhoz, ahogy tanulta. Oly engedelmes, hogy egyelıre 
sem jobbra, sem balra nem szagol. 

Pádár Panni takarít. Ez annyit jelent, hogy a nyitott ab-
laknál néha meg-megrázza a porrongyot. Hiába ily szorgos 
azonban, mert hagyta kifutni a tejet, holott a tej felügyelete 
is az ı tiszte ám! A kifutott tej ráég a tőzhelyre, a vizsla fel-
kapja az orrát, s méltatlankodva vonul odébb. 

Szerencsésék szellıztetnek. Szétraknak minden ágyne-
mőt, de náluk nem fut ki a tej, mert Magdi szigorú s feddı 
tekintettel ül a lábas mellett. Pádár Sanyi visszagömbölyíti a 
gumicsövet, a patakban már teljes erıvel csapkod valaki, a 
szarka pedig három idegen turistát jelez. Keresztülballagnak 
a patak hídján, és az útirányt keresik. 

Szükséges is, mert a zirci vonatban vették észre, hogy a 
Bakony térképe helyett a Vértesét hozták magukkal. 



Kulacsukat megtöltik, aztán elkezdenek szalonnázni. 
Az elsı szúnyog felzümmen, az elsı káposztalepke vé-

giglibben az udvaron. 
Ekkor kiáltja el magát immár harmadszor s erısen tü-

relmetlenül Pádár Sándor. 
– Fogjunk már hozzá ahhoz a regényhez! 
Szerencsés Árpád kukacokat ás. A hegyi tó felé van in-

dulóban – afféle völgyelzáró gát, Öt éve építették, s ponty-
ivadékokat zúdítottak belé –, ahhoz kellenek a kukacok, gi-
liszták. Szilárd meggyızıdése, hogy délre hallal örvendezte-
ti meg az egész családot, tán még Pádárékat is. 

– Menj csak, írjátok meg a Kıszívő ember fiait! – 
mosolyint Szerencsés apa a fia felé. 

Jókai, Mikszáth, Gárdonyi és Petıfi áldó szelleme segíts! 
A veranda asztalának négy oldalról dılnek neki. 
Nézik a papírt. Négyen nézik. Két toll kopog, alkotásra 

kész. 
– Együtt vagy külön? – vakarja meg fejét a toll tiszta vé-

gével Szerencsés Misi, mert egyelıre semmi sem jut az 
eszébe. 

– Külön! – dönti el Pádár Sándor. – Aztán majd összeol-
vassuk. 

– Hát jó! – sóhajtott Misi, s nekifeszült a viaszosvászon-
nal borított asztalnak, és összehúzott szemmel rótta a kockás 
papírra a betőket. 

Szerencsés Misinek vonalas papírja volt, az ı tolla aka-
dozott is. Megpöccintgette, újrakezdte. Az agyak tovább füs-
tölögtek, már-már látható módon. 

– Hogy csinálod? – ágaskodott Panni a bátyja felé, de a 
báty bal kezével teljesen körülkerítette az ívet, hogy egyetlen 
betőt se lehessen ellesni a mőbıl; magas fokú hévvel alko-
tott, lassan, el-eltőnıdve, a toll tiszta végét olykor szájában 
lóbálva, 

Szerencsés Misi önzetlenebbnek mutatkozott. Szélsebe-



sen dolgozott, ennélfogva írását el sem lehetett olvasni. 
A madarak – a sármányok, sárgarigók, pintyek, az óva-

tos kakukkok, a szarkák, a sőrőn kopogtató harkályok – ak-
kora lármát csaptak szerte az erdıben, hogy már csak egy 
irányító karmesteri pálca hiányzott a fellépéshez. Összhang-
zatban azonban nem volt hiány. Egy posványmaradékban 
két árva béka brekegett, ıket nem kérdezte senki. 

A vizsla újra bekapott egy dongót cuppogva. Úgy hang-
zott, mint: 

– Cél! 
Egy félóra telt el éppen. 
Az agytröszt két tagja végre felemelte fejét. Elgémbered-

tek a nagy munkában, ugrottak kettıt-hármat pihentetıül. 
Pádár Sándor a kockás papír aljára ért, Szerencsés Mihály 
már három oldalt fogyasztott. 

– Még csak az elején tartok – vallotta az, aki Petıfi Sán-
dornak adta nevét. 

– Én még nem tudom, mennyi lesz – felelte az, aki vi-
szont Vörösmarty Mihállyal volt drusza. 

– Az eleje így szól – tartotta magasra a papírt Pádár Sán-
dor, a házigazda ügybuzgó gyermeke – : “Két lovas porosz-
kál az arizonai síkságon, egyiknek lova pej, a másiké vasde-
res. A nyergekrıl skalpok lógnak, hátukon soklövető puska. 
Az egyiket Vén Fekete Sasnak hívják, a másikat Százlábú 
Frednek…” 

– Akkor ezek indiánok – nyugtázta Szerencsés Misi. – 
És most hallgasd az enyémet: “A szélvihar felkorbácsolta az 
óceán hullámait. Buffalo Bill, a kalózkapitány megrugdosta 
a félszemő kormányost, mert a Sötét Szerecsen nevő hajó 
nyikorgott-recsegett, örökké oldalra dılt. A zsákmányolt 
hajót a kalózhajó mögé kötötték, az árbocrúdhoz kötözött 
ellenség jajgatott. Keselyők keringtek a hullámok fölött, ál-
dozatra lesve. A legnagyobb rumoshordó kidılt, és a rum a 
tengerbe folyott.” 



– Ez is jó; kalóztörténet lesz – állapította meg Pádár Sa-
nyi –, de nem biztos, hogy egy kalózkapitányt Buffalo 
Billnek hívnak, mért az a prérik lovagja volt, és talán kese-
lyők sem szállongnak a tengeri hajó fölött. 

– Az én kapitányom neve azért is Buffalo Bill, és az én 
tengerem fölött igenis keringenek keselyők! – pattant föl 
sértıdve Szerencsés Mihály. – Különben is, az indiánoknál 
soha nem voltak vasderes lovak. 

Visszaadta. 
A két lány csak ennyit mondott: 
– Mind a kettı szép! 
– Igen érdekes lesz, de mikor jön a tündér? 
A nap már a fák fölött járt. Ez volt a fürdés ideje. 
A tollak, regények az asztalon maradtak indiánostul és 

kalózkapitányostul. A szellı felkapta Pádár Sándor elmemő-
vét, teljes lapjával nekicsapta a veranda oszlopának, és 
mintha a repülés tudományát Szerencsés Mihály regényének 
elsı fejezete is megirigyelte volna, egy alattomos szélnyo-
másra a magasba libbent, de nem a veranda oszlopának csa-
pódott, sem a kutyaólnak, hanem egyenesen, akár egy TU-
104-es repülıgép, pillanat alatt a magasba ívelt, két szárnyán 
röppent, rést talált a fák között, egyre magasabbra szökkent, 
végül eltőnt a levegıégben. 

Mire a két alkotó kibújt a patakból, megszárítkozott, és 
összehordta a száraz gallyakat az ebédfızéshez – bár Sze-
rencséséknek gázpalackjuk is van –, majd együttesen a ne-
vezetes asztalhoz ballagott, hogy újra elolvassa, most már 
tiszta fejjel, mit vetett papírra: Buffalo Bill, a félszemő kor-
mányos és az árbocrúdhoz kötözött török gályarab története 
az enyészeté lett, felrepült az égbe. 

Szétcibálta a szél. És senki nem vette észre! 
Szerencsés Misi a húgára támadt: 
– Miért nem vigyáztál! 
– Én? – méltatlankodott Magdi. – Tettél volna rá követ, 



vagy horgonyoztad volna le jobban a hajódat! 
– Nulla egy a káromra – szipogott Misi, s tekintetével 

keresni kezdte Sanyi regényét is, fel is fedezte a kutyaól tete-
jén, mert nem repült tovább –, kezdhetem újra az egészet, 
olyan pompásan kigondoltam pedig! Azt is elfelejtettem hir-
telen, milyen kincset akart Buffalo Bill a kék barlangban 
eldugni. 

És most lássátok, hogyan viselkedik egy önzetlen jó-
barát, egy igazi Winnetou, egy nemes lelkő indiánfınök a 
bakonyi prérin! 

Pádár Sándor – a csaknem Petıfi – lelkét mélyen meg-
rázta az alig pótolható veszteség. Leszedte hát a kutyaól tete-
jérıl a maga regényfejezetét, pedig még Nebraskába sem 
jutott vele, magasra emelte hát, és apró kockákra tépte. Be-
levágta az egészet a levegıbe. Némelyik szelet elrepült, né-
melyik a főre feküdt. 

– Ha te nem, akkor én sem! Újrakezdjük, együtt! – jelen-
tette ki, s mert semmiképpen sem szeretett volna meghatott-
nak látszani, az áldozatos lovag szerepét is kerülni óhajtotta, 
mit tehetett egyebet, átkarolta Szerencsés Misit, és a földre 
vágta. Egy pillanat múlva már gurultak is lefelé a vízparton. 
Egyetlen nyögés, egyetlen üvöltés nélkül, hangtalanul, zi-
hálva. 

Akkor kaptak észbe, amikor már csalán csípte ıket. 
A szél apró, kockás papírszeleteket ringatott. Fenn, a 

magasban, a fák fölött pedig, mint valami alaktalan papír-
sárkány, fel-alá himbálózott egy szétterített vonalas papiros. 
De sem vonalait, sem a vonalak között kékellı betőket nem 
lehetett látni ilyen mélyen lentrıl. 

Cipelte alkotója bánatát, a kalózkapitány el nem dugott 
kincseit. 

Mint egy lepedınyi fejtörıt, láthatatlan rébuszt, aminek 
most már sohasem lészen megfejtése. 

Vagy ki tudja? 



 
 

TÉRKÉP ÉS TUDÓS 
 
 
 

Úgy van megírva az Erdı Titkos Könyvében, hogy minden-
nap történjék valami különös. Alkonyatkor a déli szél meleg 
esıfelhıt hozott, cseperegni kezdett, nem volt érdemes tá-
bortüzet gyújtani, különben is, illik takarékoskodni a fával. 
Másnapra ébredve is az elsodródott kézirat fölött keseregtek 
az alkotók, és mert tegnap Szerencsés apának sem kedvezett 
a horgászszerencse, csak egy árva keszeget fogott, a szürke 
bánat ereszkedett a Pádár házra s a Szerencsés táborra. 

Amikor az ember a város porából-zajából, fáradt napjai-
ból hegyek közé, erdık alá, patakok mellé pihenni indul, és 
új hazát épít sátorvászonból, hogy három-négy hét alatt 
megkísérelje az új emberré válást: rendszerint azzal az elha-
tározással csomagolja össze holmijait, hagyja otthon gondja-
it, s indul neki egy háromhetes új életnek, hogy bármi jó 
vagy rossz történjék is vele, nem fog kibillenni a nyugalom 
egyensúlyából. Szívében szilárd a szándék, vidám képet 
vágni minden kényelmetlenséghez, ne győrjenek le bennün-
ket a bosszúságok, kacagjunk, hogyha ázunk, s repessünk az 
örömtıl, ha a nap tüze pirítja arcunk, és az ebédet akkor is 
hısként nyeljük le, ha a kozmaillat már az egész völgyet be-
töltötte. A tábori élet kristályvizébıl tehát csak tiszta örömet 
hörpöljünk, semmi mást. 

Fő nekünk zöldell, virág nekünk illatozik, a fa nekünk 
susog, a nap nekünk mosolyog – és az esı is nekünk zuhog. 

Nedves az erdı, a völgy, a fatörzs, a pázsit, a sátorban a 
könyv, a ruha, még tán a krumpli is. A krumpli, amit a két 
Szerencsés gyereknek minden esı, nyirok és fúvó szél elle-
nére is hámoznia kell, hacsak nem akarja az éhhalál küszö-



bét átlépni. Rázza a szél a konyhasátrat. Nem lobog a tőz-
hely lángja, mert gázpalack heve fızi az ebédet. 

Még a legfinomabb konyhai illatokat is földre veri az 
esı. Hol hullong a fellegek csöppje, hol megáll. 

Két rádió versenyez egymással. Az egyik a Pádárék 
konyhája felıl, a másik a Szerencsés-sátorból. Mind a kettı 
mást-mást cselekszik. Az egyik énekel, a másik szövegel. Az 
énekszó a Pádárék konyhájában muzsikába omlik, a szöveg-
bıl a Szerencsésék sátrában déli hírek lesznek. Hallván ezt, a 
konyhában is átváltanak hírekre. Most már egyetlen szólam-
ban zengenek a hírek az erdı alján. 

Vakáció van, Szerencsés apa csak fél füllel hallgatja a 
híreket, Szerencsés mama amúgy sem. Elújságolja a rádió, ki 
érkezett, ki búcsúzott, hol avattak, hol romboltak, hol ástak, 
hol termeltek, melyik folyó árad, melyik szántó szárad. És a 
többi. 

Érdekes hír ma csak egy akad. Ez: 
– Titokzatos betörık jártak az óbudai Aquincum-

múzeumban a hétfıi szünnapon, és magukkal vitték a múze-
um tizenkét istenszobrát, az ókori bronzmővészet nemrégen 
kiásott remekeit. A betörık semmiféle nyomot nem hagytak 
hátra, a lelakatolt vitrinek minden zárja érintetlen, a tárlók 
üvegei is sértetlenek, az ablakok épek, az ajtókat kettıs zár 
védi. A rejtélyes betörés – vagy lopás – ügyében a rendırség 
teljes apparátussal nyomoz. 

– Megint kicsempésznek az országból tizenkét mőkin-
cset! – kiáltott fel keserően Szerencsés Árpád a lakósátor 
mélyén, mert úgy érezte, hogy a múzeum kára az ı kára is, a 
haza vesztesége az ı vesztesége is. 

– Mekkora lehet egy ilyen istenszobor? – kérdezte Sze-
rencsés Misi, s közben már készítette gyomrát a kolbászos 
krumplilevesre, mákos tésztával a leves nyomában. 

– Tíz-tizenkét centiméter – vélte az apa. – Láttam a 
fényképüket tavasszal egy képes újságban, híres lelet volt. 



– Hogy lehet tizenkét bronzszobrot észrevétlenül zseb-
ben elvinni? Hisz az csörög! – szólt bele Magdi is a férfiak 
tőnıdésébe, mert ı tudott erre legkevésbé felelni. 

Talán késı estig is a titkon gondolkoztak volna, ha Sze-
rencsés Árpádné ki nem szól a konyhaponyva alól: 

– Kész az ebéd! 
E pillanatban itt, a patakparton s odabenn a házban, 

Pádár Páléknál is ez a jelszó volt a legfontosabb. 
Az esı délután is változatlanul szemerkélt. Nem kövér 

csöppekben már, de még mindig nem hagyta abba. A szürke 
ég alatt szürke a kedv, köddel bélelt a hangulat is. Sakkozik 
ilyenkor a férfiember, aki pedig leány, az kézimunkázik. 

Szerencsés Árpád esıköpenyt kerített a vállára, elıszedte 
horgászbotját, s mindenki döbbenetére útnak indult a tó felé. 

– Vélem, most harapnak igazában a halak! – húzta fejére 
a kalapot, és a nyitott ablakon keresztül Pádárék szobájába 
sandított, bárha magával tudná csábítani Pádár Pált is, az 
erdészt, egy kis fák alatti sétára. 

Pádár Pál azonban az íróasztala mellett ült, és vonalzó-
val, ceruzával, színes tollakkal szorgalmatoskodott. Jegyze-
teinek vastag kötegét vette elı, kirakta maga elé. – Felhasz-
nálom az esıs napot – szólt ki az alakon, mert szó nélkül is 
értett a Szerencsés Árpád tekintetébıl –, megcsinálom ezt a 
térképet, ellenırzım a felmérést. 

De többet nem mondott. Még a pipája is elaludt a tömér-
dek vonal húzogatásában, a csörgı papírnak színekkel való 
tarkítgatásában. 

Akit pedig mára éppen nem várt, az kora délután toppant 
be, mert kell, hogy minden egyes nap hozzon valami rendkí-
vülit ebben az esıs-erdıs világban. 

Az illetı autóbuszon érkezett. 
Esıköpenyét összehúzta magán, átfutott a kis hídon, is-

merıs tekintettel irányozta meg a verandát, sietve simogatta 
meg a feltápászkodó, farkát csóváló vizsla fejét, odaköszönt 



Panninak, ajtót nyitott lendületesen, s már benn is állt Pádár 
Pál asztala elıtt. 

– Isten hozott engem! – mondta derősen. 
– A professzor úr! – pattant föl a házigazda, és ceruzái 

szertegurultak az asztalon. – Micsoda meglepetés! 
A vendég hátrafésült, ıszes haja lobogott, miként a ké-

peskönyvekben a költıké. Tudós volta ellenére sem viselt 
szemüveget, már az elsı pillanatra is kedélyes, igen kelle-
mes szavú ember benyomását keltette. Szeme sarkának rán-
cai tréfás kedélyrıl tanúskodtak; soha nem lehetett tudni, 
hogy a következı pillanatban a humor forrását nyitja-e meg, 
avagy a komoly beszéd folyamát. Erdélyben született, a ha-
vasok alatt, Háromszék megyében. 

Nem árulunk el titkot vele, ha megnevezzük: Lázár 
László professzor ı, a régészeti tudomány és a történelem 
hírneves doktora. Valahol mindig felbukkan az országban – 
esetleg Európa valamely más országában, avagy a Kauká-
zusban vagy Mongóliában –, s valahol mindig eltőnik. Hol 
egyedül, hol tanítványaitól kísérve, hol egy avar vagy ısma-
gyar temetı kiásott gödreiben, hol elıadóterem emelvényén 
vagy muzsikás családi körben – mert szépen hegedül –, egy 
alkotóházban, akadémiai értekezleten, melynek ı adja meg 
savát-borsát, mőtárlaton vagy népi táncokban gyönyörköd-
ve: valamerre tehát örökké jelen van. Még vizsgáztat is az 
egyetemen. Rajongó tanítványai azt rebesgetik, hogy nem is 
egy Lázár László van, hanem legalább három. Mozgalmas 
életét könyvekben foglalja össze, ezek a könyvek rögtön el 
is fogynak. 

Egyszóval ez a nevezetes tudós csöpögteti most az esıt 
Pádár Pálék pádimentumára. 

S hogy senki se kételkedjék érkezésében, megismétli: 
– Megjöttem! 
Otthonosan telepedett le a házigazda mellé, viselkedésé-

bıl rögtön kiviláglott: nem elıször teszi lábát az erdészház-



ba. Pádár Pál szemmel láthatólag örvendett a tudós profesz-
szor jövetelének. Odatolta elébe a rajzokat. 

– Esıs idı van, dolgozhatom rajtuk – mondta. 
A professzor egy ideig figyelmesen szemlélte az ábrázo-

latot, amelyen körvonalak, mélységi, magassági pontok, szé-
lességek és hosszúságok tarkállottak négyféle színben. 

– Igen – bólintott aztán, s letette a rajzokat, amelyek 
egyszerre lehettek tervrajzok, helyszínrajzok, esetleg elkép-
zelések valamirıl –, az alapjuk honfoglalás elıtti, sok ké-
sıbbi ráépítéssel. Fapalánkkal kezdıdött, kıtömbökkel foly-
tatódott, faragott márvánnyal végzıdött. 

– Aztán a megsemmisülésbe süllyedt – tette hozzá az er-
dészmester. 

– Bennünket a legalsó és legfelsı réteg érdekel – tőnı-
dött a professzor –, a honfoglalás elıtti és a tizenhatodik 
századi. 

– Aligha lehet mindezt a maradványokból kiolvasni – 
húzta végig tenyerét fáradt szemén Pádár Pál –, itt aztán kı 
alig maradt kövön… 

– Majd ásatunk – folytatta a professzor. 
– Ezekbe a sziklákba? – aggályoskodott a házigazda – 

Csupa kı, tőzhányómaradvány, csupa szikla, imitt-amott 
üreg, csapadék mosta, kiázott, beomlott barlang. Hány ezer 
jobbágyot, szolgát kínozhattak a régi uraságok az ilyen vár 
felépítésével! 

– És hányszor fogták újra és újra neki! 
Még az is, akinek nem sok érzéke van a régiségekhez, 

akit a győjtés szenvedélye hidegen hagy, még az is arra kö-
vetkeztetne e diskurzus hallatán, hogy valamiféle vén erı-
dítmény méretei forognak szóban. Mégpedig nem is annyira 
a kövek halmaza, a mohával lepett, bokrok, falevelek közé 
süllyedt falmaradvány, a vár kútjának besüppedt gödre, az 
enyészetté vált kapukı az érdekes, hanem mindaz, ami netán 
alattuk rejtezik, maga a kiásható lelet. Amelyet, ha elıtalál-



nak, a történettudomány lépcsızetének jelentıs fokaként 
lehet felmutatni. 

Két esztendeje dolgozik már ezen a két ember. Tervüket 
dobra nem verték, gondolataikat egyelıre nem közölték sen-
kivel. Nem szeretnék ugyanis, ha felsülnének. A kövek egy-
elıre hallgatnak, nem beszélnek. A sejtelemnek még leghal-
ványabb rózsaszínje sem árulta el eleddig, mit rejt a vár-
domb alatti föld. 

Az történt ugyanis, hogy egy kora tavaszi reggelen Pádár 
Pálnak az volt a feladata, járja be a Hajagos-hegyet A hegy 
északi oldalát az elızı ısszel megszabadították gyertyánfa-
takarójától. Nem mindegyik erdész kedveli a gyertyánt, mert 
sőrő szaporodásában gyors léptekkel foglalja el a nemesebb 
fa helyét. Ahogy szakszerően mondani szokás, kopaszra, 
azaz tarra vágták az erdıt, még a tuskókat is kiemelték a gé-
pek gyökerestül, s most az újraültetés kezdetét kellett Pádár 
Pálnak eldöntenie. Ki volt már jelölve a megannyi barázda, 
hová ültetnek tölgyet, hová erdei fenyıt, a lejtısebb oldalra 
teraszokat is kell vonni az ásóval, hogy legyen hol 
megkapaszkodniok a facsemetéknek. 

Még rezdült a tavaszi szellı, de a szalonkák, a gébicsek, 
sármányok már megérkeztek, a kakukk is leste, tojását me-
lyik fészekbe csempéssze majd, és a harkályok újra elfoglal-
ták munkahelyüket, pergı kopogtatással vizsgálták a fák 
kérgeit. A patakparton felsárgállott a gólyahír, a salátabog-
lárka, újra zsendült a tisztások tavaszi füve. Kimerészkedett 
bábjából néhány káposztapille is. 

Pádár Pál egymaga ballagott hegyre föl, dombról le, s 
nagy gondban emésztette magát: honnan kerít annyi erdei 
munkást, amennyi majd gyors iramban újra tudja ültetni az 
erdıt. A csemetekert felé ment. A csemetekert gondozója, az 
öreg Száraz Máté ott szöszmötölt a kert sarkában, a vízszi-
vattyút javítgatta. Unokája a barna bozontú Bodri kutyát dö-
gönyözte, s azon igyekezett, hogy egy szakadt cipızsinórral 



valamiféle csillogó díszt akasszon Bodri nyakára. A kutya 
engedelmesen tőrte. Mátécska – az unoka – harmadszor fo-
gott neki, hogy felkösse a kutyaékszert, de a madzag mindig 
elszakadt. A dísz a földre pottyant. 

Pádár Pál felemelte. Már-már szórakozottan visszaadta 
volna Mátécskának, aki tán nagyapja sapkáját viselte, mert 
az a füléig esett, amikor feltőnt neki valami a leendı kutya-
ékszeren, s közelebb emelte szeméhez. Furcsa. Nemrég egy 
képes újságban látott hasonlót. A kutyaékszer rézbıl vagy 
bronzból lehetett, aranyként fénylett azonban, mert Mátécs-
ka kiszidolozta. Valamiféle régi boglár foglalatának látszott, 
a kı azonban hiányzott belıle. 

– Ezt honnan vetted? – kérdezte Pádár Pál a gyerektıl. 
Mátécska már nagy ember volt, ısszel készült elsı isko-

lába. Értelmesen felelt: 
– A kövek között, a várdomb oldalában. Van még több is 

ilyen. Karperec volt az egyik, édesanyám hordja. 
Pádár Pál nem szólt egyebet, csak annyit: 
– Hadd vigyem magammal ezt a díszt, Mátécska, cukrot 

kapsz érte. 
– És a Bodri csontot! – egyezett bele Mátécska, mert ra-

gadt már reá valamiféle tekintélytisztelet, s tudta, hogy 
Pádár Pállal és a többi erdésszel nem lehet ellenkezni, a re-
gula nem engedi, de viszont a kutyáját is szerfölött szerette. 

– És a Bodri csontot! – ismételte meg Pádár Pál. – De 
most gyere, mutasd meg, hol találtad. 

A kisgyerek futott elöl, Bodri követte nyomon, Pádár Pál 
mögöttük. Ahogy a várdomb oldalára értek – egy mélyedés-
be kellett aláereszkedniük, majd onnan újra föl, de most már 
lassabban –, a kutya elırerohant, farka zászlóként lebegett, a 
gyerek alig bírta követni. 

– Igazából Bodri találta meg – mondta Mátécska, s meg-
állt egy legördült szikla mellett –, mert borzot keresett, s ki-
kaparta a karperecet. 



Bodri, mintha tudta volna, hogy dicséretérıl van szó, 
megállt, hátranézett, lihegett. Értette a szót, igen értelmes 
kutya volt. 

– Keress, Bodri! – biztatta Pádár Pál, de a kutya félreér-
tette, s hol Pádár Pálra, hol Mátécskára ugrált. Úgy gondolta, 
hogy a kezdeti szaglálásokat elvégezte, szagláljanak most 
már a kétlábúak. 

Furcsa egy szikla volt, valami régi zápor vagy vízmosás, 
hólé gördíthette a völgy felé, de egy fatörzsön megakadha-
tott. Az a fatörzs régen elkorhadt már, gyökere sem maradt 
meg, a szikla alatt s oldalában új fák termettek, moha is lep-
te, alját avar borította puhán, végül úgy tőnt, mintha a szikla 
puha, párnás helyet keresett volna ki magának. Alatta sötét-
lett a borzlyuk, ebben keresgélt zsákmányt – vagy játszótár-
sat – magának az eb. 

Pádár Pál sokáig turkált a szikla alatt, mellett, körül az 
avarban, már a fekete humuszt kaparta, de új boglár, karpe-
rec vagy egyéb hasonló nem került élı. 

– Az iskolában is van – vallotta tovább Mátécska. – A 
gyerekek biztosítótőt is találtak. 

Pádár Pál másnap átsétált Száraz Mátéék házába – ott la-
kott az egész Száraz család a falu szélén, faragott fakerítéses, 
szép házban, gyermekestül, unokástul –, és megmutattatta 
magának a karperecet. Ifjú Száraz Máténé a varródobozából 
vette elı, mert csak vasárnap illesztette csuklójára. Szép, 
csillogó karperec volt, két vége össze sem ért, mert két kí-
gyófej volt; szembenézett a két kígyó egymással. Még a pik-
kelyük is látszott. Pádár Pál jól emlékezetébe véste a karkö-
tıt, a kígyófejeket. A kígyók farka egymásba sodródott. 

– Még ilyet is talált a gyerek – zörgette ki a dobozból 
Mátécska édesanyja a Bodri szaglászta maradékot, amely 
nem volt más, mint egy féltenyérnyi, futó szarvast mutató 
lapocska. Azt még nem fényezték ki. Zöld patina lepte be, 
finom cirádáit csak sejteni lehetett. Lábánál és szarvainál a 



kecses szarvasnak négy lyuk volt. 
– Ezzel varrhatták a ruhához – vélte ifjú Száraz Máténé –

, én nem akarom föltenni magamra. 
– Adja kölcsön – mondta igen határozott hangon Pádár 

Pál, és mivel felettesekkel nem ajánlatos ellenkezni, Száraz 
Máténé átnyújtotta a futó szarvas bronzkefét Pádár Pálnak. 

Pádár Pál hallomásból, újságból, képekrıl ismerte Lázár 
László professzor nevét. Három napjába került, amíg ki-
nyomozta a címét, pedig könnyő cím volt végül is: az Aka-
démia. 

Becsomagolta a boglárt, a futó szarvast, és lerajzolta a 
kígyókat. Levelet írt mellé. 

Harmadnap megérkezett Lázár László, a régész. Szemé-
lyesen. 

Így kezdıdött. Két éve ennek. A professzor elment az is-
kolába, összeszedte azt a néhány kincset még, amit a gyere-
kek a várdombon találtak. Nem is szerezte meg mindet, mert 
néhányat eldobáltak már. Amikor azonban kiteregették ıket 
maguk elé a Pádárék asztalán a fehér villanyfényben, a pro-
fesszor arcára kiült a nyomozó tudós kutatószenvedélyének 
pírja, s félretéve szokásos humorát, ekképp lelkesedett: 

– Fantasztikus! Még véletlenül sem jutott eszembe ez a 
környék. Igazán nagyon köszönöm. Ebbıl tudományos 
szenzáció lesz! 

– Ne nekem köszönje, professzor úr, hanem a kis Má-
técskának, elsıül pedig a kutyájának, 

– Mit kaptak a nagy felfedezık? 
– A gyerek csokoládét, a kutya csontot. 
– Holnap kolbászt rendelek neki, fél kilót. 
Másnap együttesen ballagtak föl a várdombra. Sőrő erdı, 

szúrós bokor, cserje, csúszós fő takarta a domboldalt, a hegy 
hosszú, keskeny gerincét Meredek gyalogösvény kanyargott 
a dombtetıre, ritkán vetıdött arra turista, gyerekek is inkább 
a közeli barlangokat keresték, nem a méla csöndbe burkoló-



zott, elhagyott tetıt. A meredek gyalogút még meredekebbé 
vált, fák gyökerét, bokrok ágát kellett megfogni, kövekbe 
kapaszkodni, hogy biztonságban jusson föl az ember. A ko-
csiút vagy a lovak ösvénye rég eltőnt az évszázadok vihará-
ban. Héjamadár körözött a fák koronája fölött, egy fészekal-
ja sármányfióka keservesen csipogott. Ha. az ember nem 
tudta volna, hogy ez mégiscsak várhegy, s ha a falvakban 
keringı mondák-mesék nem szóltak volna kincset ırzı li-
dércekrıl, szerelmesüket a várfalba falazó várurakról, kı-
hordásban görnyedı jobbágyokról, útonálló rablókról, szıke 
hajukat patakvízben mosó parasztlánykákról, errefelé mene-
külı királyokról – aligha sejtette volna valaki, hogy itt, az 
erdı legsötétebb mélyén várkastély állott valaha. 

A professzor persze tudott a vár létezésérıl, hiszen min-
denrıl tudott, ami az országban a történelemé volt. Csak a 
különleges leletekrıl nem tudott, nem is sejtette ıket, senki 
sem kutatott erre, az idık vihara rég szétsodorta a vár köveit, 
istállókat, házakat, présházakat épített belılük a nép. 

Négyszáz év alatt alapjáig lebontották. 
S íme, mit ırzött mégis magában! A hegy gyomrában! 
A kincses, ritka leletek eredetét a kis Mátécska déd-

mamája fejtette meg, amikor a professzor késıbb egy kis 
beszélgetésre az ı szobájába is benyitott. A dédmama már 
csak ült a kályha mellett – nyári melegben is főtöttek neki –, 
felemelte reszketı mutatóujját, összecsücsörítette százráncú 
ajkait, s így szólt: 

– A fejetlen huszár szórta szét a kincseket, s keresi most 
a fejével együtt. 

– Milyen fejetlen huszár? – kérdezte a professzor. 
– Volt a várban egy huszárgyerek, a legszebb az egész 

Bakonyban. Kiállott egyszer párbajra egy török vitézzel, és 
egyszerre vágták le egymás fejét a karddal. A török vitéz 
fejét hazavitette a szultán Konstantinápolyba, ott temettette a 
teste mellé, a huszárgyereknek azonban nem volt se királya, 



se császárja, nem volt, aki a fejét megtalálja, mert a feje el-
veszett. Azóta is vágtat sötét éjjel a huszár az erdıben ide-
oda, keresi a fejét meg ami kincs kihullott a zsebeibıl, azt is. 
Hát ez a boglárka is, amit Mátécska unokám megtalált, a 
huszár kincse volt. Jaj, csak érte ne jöjjön! 

Megreszketett az öregasszony, s ijedten pillogott az ab-
lakra, nem lesekszik-e be ottan a fejetlen huszár – fej nélkül, 
kincseit keresvén. 

… A fejetlen huszárt emlegette a professzor még akkor 
is, amikor ismét pihegve állottak meg a kusza bokrokkal, 
fagyökerekkel, gödrökkel és malomkınyi kövekkel tarkított 
dombtetın. Valahol a domb alján két ız futott nesztelen to-
va, a napsütötte köveken zöld-fekete csíkos gyíkok sütkérez-
tek, s tőntek el sebesen a lépések szokatlan levélzörgésében. 
Pockokat nyelt el villámgyorsan fészkük sötétje. Egy szarka 
ágról ágra ugrálva figyelt és jelzett. A völgybéli autóbusz 
durrogása fel sem hallatszott idáig. 

A vár a hosszan elnyúló hegygerinc tetejére épülhetett, 
nyomait legfeljebb szakértı fedezhette föl, az árkok eltőntek, 
a bástyáknak, a lakótoronynak nyoma sem maradt. Kövek 
hosszan elnyúló sora: ez volt a várfal. Az alap. Minden be-
omlott, bedőlt, minden ellepett a borostyán, az iszalag, a vi-
rágos fő, a hegyi gyep. 

– Soha ennyi borostyánt! – tőnıdött Lázár László, a pro-
fesszor. – Elmúlt eleink emlékét csak ez a borostyánszınyeg 
takarja. Jót és rosszat, dicsıséget s gyávaságot, mindent el-
fed már. 

Botja hegyével találomra piszkálta a köveket, Pádár Pál 
is segített neki, de úgyis sejtette a professzor, hogy nem talál 
semmit. 

– A legalsó szint afféle pogányvár volt – állapította meg 
egy idı múlva –, arra épültek rá késıbb az egyre magasodó 
szintek. A legalsóhoz volna érdemes hozzájutni. 

– Nehéz – vélte Pádár Pál –, kı és szikla. A humusz se-



kély. 
– Semmi sem lehetetlen – folytatta a professzor, bár nem 

kedvelte a köves talajon kezdett kutatást; az Alföldön szere-
tett ásni, ásatni, ahol mély a homok, az anyaföld puha, ahol a 
föld megırizte az ısök nyomát. 

– Felmérem a maradványokat – ajánlotta az erdész azon 
a régi kiránduláson. – Kutatási engedélyt szerezni a profesz-
szor úrnak könnyő, s majd meglátjuk, mire jutunk a várral. 
 
 
… Ez történt hát ama tavaszi napon, két évvel ezelıtt, s az-
óta sokszor eszükbe jutott a vén vár bozótos dombja. Idejük 
azonban nem volt hozzá, hogy tüzetesebben szemügyre ve-
hessék; kéklı reményként ırizték magukban a vár szelleme-
it. Lázár László közben megjárta a délorosz pusztaságot ıs-
magyarok után kutatva, s hozzáfogott egy ezeréves magyar 
falu emlékeinek kiásásához is a Tisza közelében, és néhány 
kunhalmot is megkutatott az Alföldön. Pádár Pál munka-
rendjét pedig sőrőn szakították meg tanfolyamok, tanulmá-
nyi utak, egyszer még Finnországba is eljutott, fenyvesek 
tanulmányozására. Elkezdte egy régi terve valóra váltását is: 
bükkerdıt telepíteni a kivágott gyertyános helyén, hogy 
unokái majd újra az ıshonos fák illafát szívhassák magukba, 
hogy a szálbükkök szürke törzseiben, mint gótikus katedrális 
oszlopaiban gyönyörködhessenek az utódok Meg is vonatta 
az elsı száz barázdát a bükkcsemeték alá. 

Telt-múlt hát az idı, a várdomb kövei újra föltámasztá-
sának gondolatát csak szívükben ırizték. Mind a mostani 
nyárig. Csakhogy az idei tavaszon az arra mászkáló diákok 
újra leltek valamit. A lelet csekélynek tőnt, alig törıdtek ve-
le. Kicsiny, idıtıl megkeményedett agyagszobrocskát vetett 
ki a zápor, s gurított a gyalogösvényre. Néhány éles, hegyes 
lilásbarna kıdarabocska is hevert mellette, mint a nyílhe-
gyek. A diákok kézrıl kézre adták, tenyerükben csörgették, s 



mivel nem sokra tartották, otthagyták késıbb a Pádárék ud-
varán a széles uzsonnaasztalon. Nem voltak a kövek annyira 
laposak, kerekek, hogy a tavon kacsázni lehetett volna velük. 

Pádár Pál este látta meg, amikor hazatért. Panni lány ép-
pen le akarta már sodorni a köveket az asztalról, az agyag-
babát megpróbálta volna felöltöztetni, de az idomtalan babá-
ra nehezen tudott ráhúzni valami ruhát. Csúnyácska baba 
volt. Apja kikapta Panni kezébıl. 

– Hol szedted ezt? 
Látott már rajzokat hasonló agyagbabákról régi történe-

lemkönyvben, az éles, hegyes kis pattintott köveknek mását 
múzeumban is. 

– Gyerekek találták a várdombon, itthagyták – magya-
rázta Panni. 

– Karperecet, boglárt, csontokat? – reménykedett az apa. 
– Olyat nem, csak ezeket. Eldobták. 
– Nohát, ha eldobták, felemelem! – mosolygott Pádár 

Pál, de bosszankodott is, hogy íme, ha nem sietnek, illetékte-
len kutatók végül mégiscsak széthordanak mindent, ami még 
kincs lehet. – Ezek nyílhegyek obszidiánkıbıl – mondta. 

Élt benne valami sejtés, hogy az agyagszobrocska (még 
valami piros szín is maradt rajta) többet ér, mint a boglár 
meg a nyílhegy. Másnap vatta közé ágyazta, dobozba cso-
magolta, s postára vitte, elküldte a professzornak. Lázár 
László azonban éppen egy kongresszus vendége volt Lon-
donban, aztán áthajózott Svédországba, s csak három hét 
múlva felelt. Lelkendezve azonban: 

„A legeslegalsó réteg kincse került elı, egy ısanya-
szobor! – írta. – Aligha találunk másutt még ilyet az egész 
Dunántúlon! Legjobban szeretném kerítéssel vétetni körül a 
várat, senki se bóklásszon benne többé. Mihelyst tehetem, 
megyek!” 

Sajnos, még mindig nem indulhatott. Elıadásokat kellett 
tartania, hallgatóit levizsgáztatnia, kiállítást megnyitnia, sıt 



még egy vonósnégyesben is helyettesítenie kellett a másod-
hegedőst. Azt pedig megakadályozni, hogy a várdombot ki-
rándulók látogassák, bizony nem lehet. A várdomb alatt pi-
ros turistajelzés vezet, ha kissé kopottan is már; és gyakran 
cselleng ezen az úton ember. Nem számítva az erdei munká-
sokat! Ha pedig az erdészet mégis arra szánta volna rá ma-
gát, hogy tiltó táblát állítson a várdomb négy sarkára, ez 
csak olaj lett volna a kutatási szenvedély tüzére, még azok is 
megostromolnák a méla csöndbe és kusza növényzetbe bo-
rult dombot, akiknek egyébként eszébe sem jut a régészeti 
kutatás. Éjjel-nappal túrnák az erdıt, még tán a szomszédos 
dombokat is, hiszen csak a térképre kell pillantani: öt várro-
mot is jelez a környéken a térkép. 

Egy mőkedvelı régész akár bele is bolondulhatna ebbe. 
Nem kell tehát csodálkoznunk azon, hogy egy magáno-

san bolyongó szabadnapos sofır megint talált a kövek között 
valami rézkapcsot. Zöld patinával bevont, cifra mintázatú, 
féltenyérnyi kerek kapcsot. Horog is volt rajta. Zsebre vágta, 
hazaballagott vele. Két hétbe tellett, míg a kósza pletyka 
szárnya s a szomszédi irigység szellıje Pádár Pálék házába 
is belibbentette a hírt. Nem volt rest Pádár Pál, gyorsan be-
karikázott a harmadik faluba, a sofırék házába. Nyílt szóval 
kérdezte meg: 

– Hallom, valami rézkapcsot találtál. 
Rosszat sejtett a gépgyár sofırje, de híven felelt: 
– Találtam, persze, de elkérte a patikus. 
Pádár Pál a patika kellemes gyógyszerillatában kapott új 

feleletet: 
– A fiamnak adtam. A technikumban tanul, benn a vá-

rosban. 
A patikus fiát a harmadik tízpercben kapta el Pádár Pál, 

a gyerek az iskolaudvar kútja mellıl dobálta éppen alma-
csutkákkal az alsóbb osztálybélieket. De a fiú is továbbadta 
már a titokzatos ékszert. (Mire ide jutott az erdész, a zöld 



patinás kapocsból csillogó aranyékszer lett.) A szövetkezet 
szíjgyártójának a lánya, egy bizonyos Krisztina ajánlott fel a 
drága kincsért két sor indonéz bélyeget. 

Pádár Pál kerületvezetı erdész nyakig benne volt már a 
nyomozó munkában, világért sem hagyta volna abba. A 
parkban megtalálta a leányt, ötödmagával magnót hallgatott. 
Vadonatúj övet hordott, az aranycsat fogta össze. Édesapja 
szerelte föl neki. Lélegzete is elállott Pádár Pálnak, a lendü-
letes nyomozónak. Kipányvázta kétkerekő motorját, s mint 
egy lóról szállt cowboy indult a lány felé. 

– Ez az a csat, amit a patikus fiával cseréltél? Egy pilla-
natra, ha lennél szíves megmutatni! 

A szíjgyártóék Krisztinája annyira meglepıdött a várat-
lan kérésen és a szélsebesen érkezı erdészruhás ismeretlen 
kipirult képén, hogy minden ellenkezés nélkül nyújtotta át az 
ızbır derékövet. Végre! Végre kezében tarthatta az évezre-
des kincset Pádár Pál, végre megszemlélhette közelrıl az 
értékes leletet! 

Forgatta ide-oda, szeméhez közelítette, szemétıl távolí-
totta, s megpróbálta kibetőzni a bronzkorszakbeli ötvösmő-
vész kézjegyét. Az övkapcson bölényfej volt látható, a bö-
lényfejet két szó koszorúzta: Trade Mark, a nyaka alatt pe-
dig: Illinois. 

Egy farmernadrág elvesztett övének rézdísze volt, ké-
szült Észak-Amerikában, Illinois államban! Ránézvést is 
lehetett már vagy ötesztendıs. 

Pádár Pál csalódottan adta vissza a kincset a szíjgyártóék 
Krisztinájának, aki még most sem értette, mi célt szolgál ez 
a váratlan látogatás. Csak ennyit rebegett tétován, mert azért 
nem volt teljesen biztos a kincs törvényes származásában: 

– Nem lopott holmi, találták… 
Csalódott volt Pádár Pál, de azonképpen örült is, hogy 

csupán egy avítt farmernadrág elbitangolt tartozékát tartja a 
kezében s nem holmi rézkori törzsfınök totemállatát. 



Ámde gyötörte a bosszúság is, ráment a kutatásra az 
egész napja, néhány liter benzinje, és a tudomány mégsem 
haladt elıre. 

De már nevetett; önmagán derült, s mikor visszaadta a 
szíjgyártóék Krisztina lányának a farmercsatot, így szólt: 

– Persze hogy nem lopott jószág. Gazdája ismeretlen. 
Tartsd csak meg, viseld egészséggel. 

Krisztina fellélegzett, vállára akasztotta a tüneményes 
övet, mintha fegyverszíj lenne, s visszafordult a magnójá-
hoz. 

– Öngól! – dünnyögött Pádár Pál, amikor berúgta a ma-
sinát, s visszaporzott, haza. 

Ezt is közölte levélben a professzorral, ezt a 
túlbuzgalmat. 

Nem szégyellte bevallani kudarcát. Végül mégis az illi-
noisi rézlelet volt az oka annak, hogy a professzor a kutatás 
elsı sebességérıl közvetlen a negyedikre kapcsolt, s toppant 
be váratlanul a Pádár kastélyba. (Panni nevezte el kastély-
nak, mert a ház egyik sarkán a padláslépcsı valami toronyfé-
lébe van elhelyezve, s ez afféle kastélytorony képzetét kelti a 
gyanútlan vándorban. A torony ablakán nevezetes napokon 
zászlót is ki lehet dugni. Ilyen nevezetes nap minden szüle-
tésnap és kiváló vendégek érkezésének napja. Most éppen 
Szerencsések tiszteletére leng a zászló.) 

Így vallott a professzor: 
– Az a kis agyagszobor bármily hitványnak látszik is, 

mindennél többet ér. A láncszem kezdete! Megdılt vele egy 
régi elmélet, s új elmélet lép helyébe. Majd kidolgozom. Ta-
lálunk ott még különbet is. 

Odakünn már szürkült. Elállott az esı, mintha oszladoz-
tak volna is a felhık, minden kétszeresen frissé, elevenné 
vált. A tőzhelyek füstje felszökött, vele szöktek a légbe fi-
nom vacsoraillatok. S hogy a kavarodás még teljesebb le-
gyen, a kis hídon keresztül betöfögött egy autó. 



A Trabant! Remek Endre Trabantja! 



 
 

MESE ÉS MISZTIKUM 
 
 
 

Ahogy a királyokról szokták mondani hajdani újságjelenté-
sek: frissen és fiatalosan pattant ki kocsijából Remek Endre. 
Panni és Sanyi szaladt eléje. 

– Isten hozta a bácsit! Egyedül tetszett jönni? 
– Úgy bizony! Pompás Feri továbbtolatott. Ki van itt-

hon? 
– Mindenki és még Lázár bácsi is. 
– Milyen Lázár? 
– Aki mindenféle régiséget ás. A professzor úr. 
Remek Endre nagyot nézett. 
– Mit keres itt? Csak nem honfoglalásunk vitézeit? 
De a két gyerek jól tudta, hogy idegenek elıtt a várdomb 

titkairól nem szabad beszélni, az az apjuk dolga a pesti tanár 
úrral. Sándor vállat vont. 

– Nem tudjuk; apával beszélget. 
– Nem zavarom ıket, megvárom. 
Furdalta a kíváncsiság. Jó ismeretségben volt egymással 

a két ember, s Remek Endre tudta, Lázár László, a jeles ıs-
kutató ok nélkül nem tőnik föl e kicsiny haza semmiféle er-
dei vagy mezei virányán. Tán csak nem Attila sírját keresi? 

Nem kellett sokáig várnia, hogy megtudja, illetve, hogy 
mégsem tudjon meg semmit. Pedig Remek Endrében feléb-
redt a riporter, bár mostanában már ritkán írt újságba, s úgy 
vélte, valami érdekes hír föllebbenti a fátylát elıtte. Oda-
benn, a szobában a két ember végre felemelkedett, a teendı-
ket megbeszélték, s közben a házigazda ki is szólt a konyhá-
ba: a professzor itt marad éjszakára, jöhet a vacsora. 

Kiléptek a verandára, hogy sétát tegyenek a szürkület-



ben. Remek Endre mosolyogva emelkedett föl a fonott ka-
rosszékbıl. 

– Szervusz! – mondta. – Régen nem találkoztunk. A Ba-
konyba kellett jönnöm, hogy lássalak. 

Lázár László visszamosolygott. Szerette az írókat, költı-
ket, az írók is ıt, lényegében egy kosárba tartoztak. És mert 
székely esze volt Lázár Lászlónak, rögtön egy éles fordulat-
tal kezdte; mutatóujjával rábökött Remek Endre mellére. 

– És még mindig nem küldtél nekem kéziratot! 
A professzor ugyanis kéziratokat is győjtött; költık vers-

fogalmazványát, régi, neves írók leveleit, autogramokat, re-
gények nyomdai javítását, öreg kottákat. Két esztendeje kéri 
már Remek Endrét is, küldje el neki valami saját kéziratát, 
hadd tegye hírneves győjteményébe. 

Így felelt most neki Remek Endre: 
– Küldök, persze hogy küldök, ha elárulod, mit keresel 

errefelé. 
– Sétálok – nevette el magát Lázár László –, kedvem 

szottyant egy kis bakonyi sétára. 
Remek Endrében egyre jobban mocorgott az újságíró. 
– Nehéz elhinni, hogy Lázár László professzornak volna 

ideje puszta kedvtelésbıl fel s alá ballagdálni az országban! 
A professzor komolyra fogta a szót: 
– Keresek valamit, de arról még korai volna beszélni, 

jobb, ha el sem árulom. 
– Nekem sem? 
– Senkinek. Megtörténhet, hogy üres képzelıdés az 

egész. Nincs mit dobra vernem. 
Remek Endre még mindig kerülgette a zárt kaput: 
– Ígérd meg, ha írni lehet róla újságban, engem értesítesz 

elıször. Tízlapnyi eredeti kéziratot kapsz. 
– Rendben. Nem Attila sírja, annyi bizonyos. De hogy 

kerülsz te ide? 
– Ez nem olyan titok, mint a tiéd. Néhány nappal ezelıtt 



vendége voltam ennek a barátságos háznak, mert kissé elhaj-
lott elıttem az országút, s itt kötöttem ki. Hazafelé tartok, s 
beugrottam ebbe a barátságos házba, hogy csokoládéboltot 
nyithasson négy gyerek. 

Hóna alól négy csomagot rakott az asztalra, négy ponto-
san egyenlı csomagot, ahogy az illik egy gavallértól. 

Egyszerően érthetetlen, miként érezte meg a csokoládé-
szagot egyugyanazon pillanatban két leányzó s két fiatalem-
ber, de annyi bizonyos, hogy mintha felhıbıl szálltak volna 
alá, máris ott állottak a verandán, és vették kézbe illetmé-
nyüket. Hogy ilyenkor egy tacskó s egy vizsla is a vendég 
lába körül sündörög, az olyan természetes, mint amilyen 
természetes mozdulattal bontott ki az író még egy puha 
zacskót is, kolbásztól illatozót. Akkorákat cuppognak ilyen-
kor a kutyák, mint mikor békasereg cuppan a vízbe. 

– Ne sértse meg az író úr a házunkat – fordult Remek 
Endre felé Pádár Pál, a házigazda –, tartson velünk vacsorá-
ra. 

– Mi sem lenne számomra kellemetlenebb, mint ha meg-
sérteném a házat – felelte Remek Endre. 

Felragyogtak a csillagok, de még mindig esı utáni bor-
zongató szellı fújdogált a völgyben. A hővös este szárnyai 
alatt nem lehetett tábortüzet gyújtani. 

Még a veranda ablakait is becsukták volna, ha lett volna 
ablak a verandán. Ám vacsora után annyian zsúfolódtak ösz-
sze a veranda oszlopai között, hogy szinte kályhaként mele-
gíthették egymást az erdı alig langy melegében. A Szeren-
csés család is odatömörült. Alig fértek el, a két fiúnak már 
csak a kerek favágótuskó jutott ülıhelyül. 

Remek Endrében még mindig pislákolt valami remény, 
hogy szóra bírja a professzort. Úgy döntött azonban, hogy 
nem tesz föl már egyenes kérdést, hanem kerülı úton jut be 
a titkok házába. Ennélfogva így szólt, amikor már mindenki 
a vacsora emlékein elmélkedett, s készítette magát a holnapi 



reggeli kávé örömeire: 
– Hallottátok már, gyerekek, Krasznahorka várának re-

géjét? 
– Nem! – kiáltották egyszerre négyen, mert az írói kije-

lentés rögtön sokat ígért. 
Remek Endre egyet hörpintett feketekávéjából – Szeren-

csés Árpádné fızte a saját gáztőzhelyén –, és így kezdte: 
– Élt egyszer a gömöri hegyek rengetegében, a Pipityke 

nevő hegy alatt egy szegény juhász. Bebeknek hívták. Szor-
galmas, fiatal, fürge ember volt, messze még attól a kortól, 
amikor valaki már csak a kemence melegénél üldögél, s 
múltjáról elmélkedik. Felesége is hasonlóan szorgalmas asz-
szony volt, gyerekük volt pedig éppen hat. Történt egy virá-
gos májusi reggelen, hogy a juhász messzire kalandozott 
nyájával, a Szürke sziklák alá. Finom fő zsendült a réteken, 
csacsogtak a patakok, a fészekrakás mámorában röpködtek a 
madarak. Fogta Bebek juhász a maga furulyáját, s versenyt 
fújta a felhık énekeseivel. Néhány juha azonban igen mesz-
szire kódorgott, utánuk rohant a völgybe. Rohantában meg-
botlott egy kiálló kıben, de ügyet sem vetett rá. Összeterelte 
nyáját, s ahogy visszaballagott, megint csak megbotlott ab-
ban a kıben. Mérgesen rúgott rajta egyet, s ebben a pillanat-
ban a kı csak kifordul helyébıl s a juhász valami fényeset 
látott megcsillanni alatta. Lehajolt, piszkálta, hát egy arany-
pénz feküdt a füvön. Gurította lázasan odébb a követ, pisz-
kálta botjával, s mit emelt föl végül? Egy bırrel lekötött réz-
üstöt. Tépte le a fedıt, markolt az üst mélyébe, hát csak po-
tyogott szerte az aranypénz! Annyi sok méghozzá, hogy sző-
re ujjába be sem fért, noha ugyancsak gyömöszölte belé. Az 
üstöt is magához ölelte, s meg sem várva az alkonyt, terelte 
máris hazafelé nyáját. Otthon csak bebukott a küszöbön: 

– Asszony – kiáltotta –, teméntelen gazdagok lettünk! 
És szórta-vetette két kézzel az asztalra a pénzt. Egysze-

ribe csillogni-villogni kezdett a füstös konyha. Rögtön abba-



hagyta a juhászné a sajthengergetést, futott ki s be az ajtón 
izgatottan. Azt is elfelejtette, hogy meg kellene fejni a kecs-
két, a juhokat. Jajgatott s rémüldözött: 

– Mihez fogunk ennyi tenger pénzzel? Még azt hiszik, 
hogy loptuk, vagy meggyilkoltunk érte valakit. 

– Megvesszük ezt az egész erdıt meg a három rétjét, hét 
falka juhot reá. Kastélyt építünk minden gyereknek. 

Aztán mind a hat gyereke markába egy-egy aranyat 
nyomott, hadd játsszanak egy kicsint. Másnap megint kibal-
lagott a juhász a legelıre, hátha találna vagy egy fél véka 
ezüstöt is, de ingyen emelgette a köveket, piszkálta a fák 
gyökereit, még csak egy cserépfazék sem került elı, nem-
hogy egy rézüst! Felhı kerekedett ezenközben a Pipityke 
fölött, fátyollal vonta be az ég alját, s lám, a félhomályban 
ismét megvillant valami különös fény. Egy fürge gyík arany-
zöld köpenyére hullott a napsugár; a gyíkra pedig Bebek 
hamari pillantása esett. Követi szemével a fényes köntöső 
gyíkot, hát a gyík ugyanott tőnik el, ahol tegnap az aranyat 
találta. A tegnapi szürke kı helyett azonban egy öklömnyi 
fényes kı hevert a földön, az alá osont a gyík. Nézte, forgat-
ta a juhász a csillogó követ, szőre ujjába dugta, s hazavitte 
azt is, hadd játszódjanak vele a gyerekei. 

Játszódtak is besötétedésig, s mivel más játékuk nem 
akadt, hát másnap reggel is gurigáztak vele a ház elıtt. Éjjel 
lámpásnak használták a követ, oly szépen világolt. 

Az egyik napon az esı egy régi ismerıst, afféle vándor-
kereskedıt vert be a tanyára. Ahogy a vándor az asztalhoz 
telepedett, s ráhullt a házra a sötétség, látta ám, hogy egyre 
jobban fényesedik-világít az asztalon felejtett kıdarab. Szik-
rázott szinte, mint az acélhoz vert kovakı. 

– Mid van neked, te juhász? – kérdezte ámulva. 
– Mécsesem. 
– Add nekem. Adok érte tíz dénárt. 
– Nem adom, a gyerekek játszanak vele. 



– Száz dénárt! 
Bebek juhász kevélyen mondta: 
– Gazdag vagyok én, nincs szükségem pénzre. 
A vándor félreértette. 
– Elhiszem, hogy gazdag vagy, mert hat gyereked van, s 

az a legnagyobb gazdagság, de ha ezret adnék? 
– Százezerért sem! 
Híre ment a világító kınek, a népek egyre többen jöttek 

nézni, bámulni, kölcsönbe kérni. Üzent az uraság is, küldjék 
el hozzá, föltekintené. 

Megijedt erre Bebek juhász. 
– Hallod-e, anyjuk – súgta este a feleségének, mikor már 

aludtak a gyermekek –, jön az uraság, erıszakkal viszi el a 
világító követ. Ha pedig az uraság megkívánta, akkor már 
nála nagyobb uraságnak adom. Fölviszem a királynak Budá-
ra! 

Így is történt. Felöltötte Bebek juhász az ünneplı ruháját, 
virágos szőrét, felhúzta legjobbik bocskorát, keréknyi gomo-
lyasajtot meg egy cipót tett az iszákjába, a kenyérbe süttette 
a követ, úgy ballagott föl a királyhoz magas Buda várába. 
Hét nap, hét éjjel folyton csak ment, ment. 

Nagy búsulásban volt éppen szegény Béla király, mert a 
tatárok az imént pusztították el az országát, mindenfelé csak 
romot látott a juhász, ahogy alájött a hegyekrıl, bánatot és 
gyászt. Éppen azon tanácskozott a király, hogy nincs pénze 
katonát fogadni, ha újra jön a tatár, amikor jelentette neki az 
udvari ajtónálló: egy cserzett képő, poros bocskorú juhász 
kér bebocsáttatást. Bólintott a király, jöjjön a juhász. 

– Uram, királyom – hullott térdre a juhász –, ajándékot 
hoztam neked Gömör-országból. 

És szedte elı a cipó belsejébıl a kincs-követ, a világítót. 
A maradék cipót és a sajtot is a király lába elé tette a juhász. 

– Köszönöm, jó juhászom, de annyira nem éhezem még, 
hogy a tiédet enném. 



– A követ vedd tılem, uram! 
Magasra emelte a fénylı követ a juhász, megforgatta, és 

olyan fényt vetett a kı, hogy az udvari méltóságok-szeme 
majd belevakult. 

– Gyémántkı! – kiáltott föl a király. – Hol találtad? 
– A juhok legelıjén, királyom, neked hoztam el. 
Vette át a követ a király, forgatja, emelinti. 
– Mit kérsz ezért a sugárzó kıért, te juhász? Ha ezt el-

adom, tíz sereg katonát fogadhatok érte. 
– Nincs nekem nagy kérésem, uram, királyom, könnyen 

teljesítheted. Mindössze annyit kérek tıled, adj egy kis föl-
det, hadd építhessek rajta a hat fiamnak egy-egy aklot, a he-
tediket pedig ennenmagamnak. 

– Ha csak ennyit kérsz – mosolygott jó Béla király –, 
menj haza, építsd fel azt a hét aklot. 

Szél szárnyán sietett haza a juhász, meg ne gondolja a 
király, és nem telt bele egy esztendı, már állott is a megany-
nyi családi akol: Torna, Berzéte, Csetnek, Sólyomkı, Szád-
vár és Pelsıc vára, hetediknek pedig az ı tulajdon akla: 
Krasznahorka. S ez az az akol, amely még ma is áll. 

 
 

Eddig tartott Remek Endre meséje. Annyira tetszett a Bebek 
juhász kincseirıl szóló elbeszélés a társaság aprajának-
nagyjának, hogy egy ideig mindnyájan hallgattak. A csendet 
elıször Szerencsés Magdi törte meg. Tapssal, összeverte 
tenyerét – kissé lila színő tenyér volt, mert az egyik bokron 
már szép, érett málnaszemeket talált –, s közölte a többiek 
nevében is: 

– Nagyon szép mese volt. 
A professzor vágott egyet a szemével, nevetett. 
– Értelek én téged, Endre. Ki akarod ugratni a nyulamat 

a bokorból, vajon engem is valami arany-zöld gyík ingerel-e 
titkos kincskutatásra? Nyuszi is, gyíkocska is egyszerre: ne-



hezen dolgozik össze a kettı. A mondavilágban azonban 
gyíkocska másutt is megjelent már. Lám, Selmecbánya 
aranybányáit is gyíkocska mutatta meg egykor; ı futott elöl, 
amikor egy hegyi pásztort a hegyoldalban heverı aranyrög-
höz vezetett. A pásztornak nem kellett tennie egyebet, mint 
hogy a rögöt felmutassa a királynak, és a király mindjárt 
ajándékozott egy bányát a derék juhásznak. Gyík zöldell az-
óta is Selmec címerében. Aligha hiszem azonban, hogy a 
Bakonyban is kis gyík mutatja nekünk az utat. 

– Csupa gyík, király meg juhász! – elégedetlenkedett 
Misi. – Valamirevaló rablóvezér nincs ezekben a mesékben? 

– Dehogynincs! – nyugtatta meg a professzor. – Hadd 
meséljek én is valami érdekeset a váromladékról, bár ez nem 
is mese, hanem igazság. Ennek a történetnek négy királya 
van, két nagy király és két kiskirály, aki egyúttal rablólovag 
is. De gyík nincs. Halljátok hát! Élt valaha, igazságos Má-
tyás királyunk idejében fenn, a Vág mentén, Trencsén vár-
megyében egy hírhedett família, a Podmanini 
Podmaniczkyaké. Egy szők sziklaszorost neveznek ott ma is 
Manini-hasadéknak, emellett állott Manin vára, Manin várá-
nak urai voltak a Podtnaniczkyak. Bıvérő, erıszakos, min-
den csínyre hajlamos emberek, szívesen törtek borsot nem-
csak a szomszéd várurak, hanem még a királyok orra alá is. 
Valamennyire békében maradtak, amíg Mátyás király élt, 
amint azonban a gyenge kező Dobzse László király ült a 
trónra, rögtön féktelenkedni kezdtek. 

Akkor virradt föl nekik igazában, amikor szegény Lajos 
király Mohácsnál belefulladt a Csele-patakba, és Magyaror-
szágnak két királya is lett egyszerre, Ferdinánd Bécsben, 
Szapolyai János meg Budán. Erısen kedvezett az országos 
zőrzavar az egymás hajába kapaszkodó uraknak, a 
Podmaniczkyak elöl jártak a fosztogatásban. S mindig ahhoz 
a királyhoz álltak, akitıl többet várhattak. Egyszer azonban 
rosszul számítottak, mert éppen Szapolyait pártolták, holott 



birtokuk, jószáguk Ferdinánd országrészében volt. Ki is 
akolbólította Ferdinánd ıket Vágvárból, Vágbesztercérıl, 
Zsolnáról, s hogy földönfutókká nem váltak, azt Szapolyai 
János királynak köszönhették. Ebben az idıben két testvér 
őzte a rablólovagságot, Podmaniczky János és Podmaniczky 
Rafael. János király azzal édesgette ıket magához, hogy a 
Fehér-Kárpátok alól elmenekült két dühös lovagot a Dunán-
túlon telepítette le. Kárpótolta ıket a Bakony erdeivel, Vár-
palotával, sok-sok jobbágyfaluval, gazdag jószágokkal. 
Egyik birtokukat éppen Bakonybél meg Zirc között kapták, a 
Gerence völgyében. Fölötte örvendeztek ennek a 
Podmaniczky urak; egyik oldalon a zirci ciszterciek, másik 
oldalukon a bakonybéli bencések apátsága virágzott, s nem 
kellett mást cselekedniük, mint hol a ciszter atyákat, hol a 
bencéseket zaklatni, fosztogatni, jószágukat elhajtani, job-
bágyalkat elkergetni, tanyáikat fölpörkölni. 

És hogy mindezt alkalmas helyrıl tegyék, rögtön építet-
tek is maguknak egy várat a Gerence völgyében, magas 
hegygerincen. Soha vár még ily gyorsan föl nem épült, s ily 
hamar el nem hamvadt. Tíz évig, ha kitartott. De e tíz év 
alatt több szenvedést okoztak a vár urai és a vár katonái, 
mint ha száz évig állott volna a vár. Útonállással kezdték, 
fosztogatással folytatták, senki és semmi sem maradt elıttük 
nyugton, biztonságban. 

Felhördültek a szerzetes atyák, megbosszankodának a 
szomszéd várurak, a kirabolt kalmárok, megkínzott pászto-
rok, a bedöntött várkapuk ırzıi. A királyi trónig kiáltottak. 

Jajszavuk elhallatszott az országgyőlésig is. Az egész 
Dunántúl reszketett már Jánostól meg Rafaeltıl. Törvény elé 
idézték ıket, nem mentek. Elítélték ıket távollétükben, de 
csak nevettek ezen is. Fosztogattak, zsaroltak tovább. 

A haragos országgyőlés végül úgy határozott, hogy le-
romboltatja a várat. Le is romboltatta, szét is dúlatta. Kövön 
kı alig maradt. Ami mégis maradt, széthordták a népek. 



Négyszáz éve annak, hogy az enyészetnek adták a várat. 
Csak a várkapu kulcsa maradt meg, négyszáz év hosszán ezt 
ırzötték a bakonybéli atyák. 

– S mi lett a Podmaniczkyakkal? – kérdezte Pádár Sanyi. 
– Mi lett? Amikor látták, hogy minden elveszett, Várpa-

lotára menekültek, s megadták magukat. Ferdinánd király-
hoz könyörögtek kegyelemért, Ferdinánd pedig megbocsá-
tott nekik, s újra garázdálkodhattak. Ez a vége, fuss el véle! 

– Ha én a király lettem volna, lenyakaztatom ıket! – ki-
áltott Pádár Sanyi –, vagy hadjáratot szervezek ellenük! 

– Nemcsak a Podmaniczkyak voltak akkor rablólovagok 
– legyintett a professzor –, majdnem mindegyik nagyúr halá-
szott a zavarosban, ezért volt könnyő dolga a töröknek. 

– A Kopaszhegy oldalában van egy nagy barlang is, a 
Zsiványbarlang – folytatta Sanyi –, a Sobri Jóska barlangja, 
Lehet, hogy onnan támadtak Podmaniczkyék katonái is. Ab-
ban a barlangban is találtunk már csontokat. 

Remek Endre újra felvette azonban a fonalat: 
– Ezt a históriát én is ismerem – fordult a professzor felé 

–, de hát ez nem a te váradra vonatkozik, hanem egy szom-
széd várra. 

Huncutul, várakozással teljesen pillogott a professzorra. 
Lázár László állta a nézést. 

– Igen, valamelyik szomszéd várra. Nézd – fordította 
komolyra a szót –, maradjunk abban, hogy nem nyilatkozha-
tom. Ködös remény az egész. Semmi biztosat nem tudunk. S 
noha tudom, hogy egy íróembernek, különösen, ha egyben 
újságíró is, az érdekes hírekrıl hallgatnia nehéz, mégis arra 
kérlek, csínján bánj velem, sıt csínján írj holmi erdei várak-
kal kapcsolatban is. 

– Rendben van – csillant föl Remek Endre szeme, mert a 
professzor kérését afféle fél engedélynek vehette már. 

Aznap nem is folytatta útját tovább. A vendégszobában 
neki is vetettek ágyat. 



Várromokról, leletekrıl, kincsekrıl és lidércfényrıl, ti-
tokról és titoktartásról nem esett többé szó. 

Csak Szerencsés Mihály, a sárga sátor hıse álmodott va-
lamiféle gyíkról, amely azonban egy teknısbéka lassúságá-
val mászott ferde tetejő juhaklok között, és barnaszénbányát 
talált. Kızúzó gépek ropogtatták kaviccsá a szenet. 

A ropogás nem szőnt, egyhangú kopogássá változott. 
Éjjel ismét megindult a csendes esı, az verte a sátrat. 
Nem valami üdítı, kellemes álom volt. 
Ó, ezek a vizes ébredések a csodálatos tábori életben! 
Remek Endre korán kelt, csak egy csésze üres teát kért, 

és robogott haza Pestre. Író-olvasó találkozója Remek End-
rének, nevéhez méltóan, csak remekül sikerülhetett, s most a 
siker és a hallgatóság megelégedése varázsolta Remek Endre 
számára napfényessé az esıtıl nedves országutat. De azért 
ferde tekintettel illette kóválygó léptő Trabantját, vajon rá-
bízhatja-e magát s családját egy bulgáriai utazás erejéig? 

Otthon telefonüzenet várta: „Küldd a novelládat soron 
kívül, a nyomda sürgısen kéziratot kéri” 

– Még ez is! – dünnyögte Remek Endre. – Nemhogy 
legalább egy napig pihenhetnék. 

Pesten is borús volt az idı, afféle országos esı szürkítet-
te aznap a hangulatot Tiszától Dunáig, Zalától Zemplénig. 

Remek Endre kért egy nagy csésze agytágító italt, azaz 
feketekávét, és szeretett volna valamiféle Pegazusra ülni, 
hogy az ihlet szárnyán repüljön a fellegekbe, s onnan ragad-
jon el egy témát. Egyelıre azonban semmi sem jutott az 
eszébe. Már a második csésze feketét itta, de van úgy egy író 
életében, hogy minél inkább vetni szeretne jó magot agya 
televényébe, az agytelevényt annál inkább szikkadtnak érzi. 
Szikkadozott tehát Remek Endre egész délelıtt; déltájban a 
telefonüzenet azonban megismétlıdött. Egyetlenegy téma 
kusza szálai szállongtak csupán elıtte, a tegnapi vármesék 
összebogozódott fonalai. Akárhogy próbált menekülni elıle, 



akarva-akaratlan, gondolata mindig a tegnapi estére, á társa-
ságra, a maga elbeszélésére, a professzor történetére és a 
professzor intı kérelmére tért vissza. Hessegette maga elıl, 
de nem sikerült elkergetnie az emléket és a témát. Mintha 
egy gunyoros szellemfi keringett volna körülötte, ördögbır-
be öltözött csábtündér, kísértı táncával. 

Remek Endre egyáltalán nem irodalmiasan ható szöveg-
ben tört ki. A szöveg rövid volt, s így hangzott: 

– Egye fene, maradjon! 
Ami annyit jelentett, hogy hajóját a bakonyi témánál 

horgonyozta le. Közölte tehát családjával, hogy nem kér 
ebédet, és a család ebben a pillanatban fellélegzett: a család-
fı munkához lát, nem hancúroztatja senki idegeit többé. 
Remek Endre csak éhgyomorral tudott írógép mellé ülni. 

Este hatkor végre kérte az ebédjét. A rövid, de klasszikus 
novella elkészült. írója meg volt vele elégedve. Színhelyül 
egy sötét erdıt választott, „valahol Magyarországon”, fısze-
replıjéül egy tudóst, aki középkori fafaragások lelıhelyeit 
keresi gótikus falusi templomban; szerepelt a novellában 
erdı és várrom, az ellenség megtévesztésére azonban nem 
patak csörgedezett Remek Endre novellájának erdejében, 
hanem maga a folyam, a Duna. De mint olyan ember, aki 
gazdaságosan bánik jószágával, azaz elbeszéléstémáival, 
ezúttal Pompás Ferit nem foglalta bele írásába; Pompás Feri 
alakját és a vele kapcsolatos írnivalót ínségesebb idıkre tette 
el, amikor majd semmi egyéb nem jut eszébe, és az irodalmi 
újság megint türelmetlenül követel egy új novellát. 

A mai novellát tehát Remek Endre még aznap, vacsora 
után elvitte az irodalmi kávéházba, és átadta az irodalmi lap 
szerkesztıjének. Harmadnap a novella meg is jelent. 

Az olvasók hamar el is felejtették volna a novellát – írt 
már Remek Endre ennél jobbat is, rosszabbat is –, ha a Rá-
dió egyik riporterének eszébe nem jut, hogy néhány írót és 
költıt íróasztaluk mőhelytitkai felıl faggasson – a nyári 



uborkaszezonban jobb téma neki sem jutott eszébe –, és a 
novella megjelenésének második napján arra kérte Remek 
Endrét is, nyilatkozzék azokon a bizonyos éteri hullámokon: 
mi késztette éppen ennek az elbeszélésnek megírására. 

És melyik író, költı, festı, szobrász, iparmővész, építı-
mérnök nem szól szívesen szellemi gyermeke felıl? Remek 
Endre is megszólalt. 

S ha már faggatták, örömében feledte azt is, mit ígért 
Lázár Lászlónak, a föld mélyét kutatgató professzornak né-
mely titkok megırzése tekintetében. Ha mindent nem árult is 
el, a rádióból a hallgatóság annyit mégis megtudott, hogy e 
kis honhaza valamely erdıségének mélyén, valamely hajdani 
várrom helyén valaki hírneves régész olyan leletre bukkan a 
közölt elbeszélés majdan megírandó második részében, hogy 
a lelet megpillantása megrázza az európai tudományos körö-
ket. 

– És van ennek valami valóságos alapja is – kérdezte 
Remek Endrét a rádióriporter –, avagy csak légbıl kapott 
ötlet, történet, tudományos fantázia az egész? 

Remek Endrét felháborította, hogy témáit, ötleteit afféle 
légbıl kapottnak jellemei a riporter; hogy fel sem tételezhetı 
róla: történeteinek valóságmagja lehet. Méltatlankodva felel-
te: 

– Persze hogy van! Tessék utánanézni! 
A kalapácsnyelet ezzel dobta el. Kár, hogy nem állott 

ebben a pillanatban mellette Lázár László, a régész, mert 
még kellı idıben lefogta volna kezét. 

A szó elhangzott. És nem igaz, hogy csak az írás marad 
meg, a szó ellenben elrepül. 

Voltak, akiknek fülében ez a rádióbeszélgetés egy pilla-
natnál tovább nem maradt meg. 

Voltak azonban, akik jól az agyukba rögzítették. A szür-
ke agykéreg – szokta mondogatni Remek Endrének egy má-
sik professzor barátja, a bonctan tanára –, a szürke agykéreg 



kitőnı humusz ám! Gazdagon termékeny, ha jól ápolják. 
Remek Endre még meghallgatta saját nyilatkozatát, ame-

lyet a riporter magnetofonra vett föl, és huszonnégy óra 
múlva a nagyvilágnak közzé is adott; meghallgatta tehát en-
nen szavait, aztán összecsomagolta csaliját, s végre elutazha-
tott a bolgár tengerpartra. 

Korántse higgyük azonban, hogy a Remek Endre elbe-
szélésével kapcsolatos események hullámai nem győrőztek 
tovább! Remek Endre bedobott egy követ a tó tiszta vizébe, 
s aztán, mint ki jól végezte dolgát, elkerekezett. A hullám-
győrőket s a tó felkavart vizét azonban itthon hagyta az ol-
vasóközönségnek. 

És magának Lázár Lászlónak, a régészeti tudomány pro-
fesszorának. 

A professzor harmadnap maga is visszautazott Pestre, 
nem maradhatott napokig Pádárék vendége. Meg kellett be-
szélnie a kutatás dolgát, pénzt kellett szereznie a költségek-
re, s hivatalos engedély nélkül még ı sem kutathatott. 

A novellát azonban nem olvasta, Remek Endre rádióbeli 
szereplésérıl sem hallott. Mindent elvégre nem olvashat el ı 
sem, a rádiót sem tarthatja örökké keze ügyében. Nem kis 
csodálkozással nyitott tehát ajtót egy ismeretlen, szıke hajú, 
hosszú legény elıtt. Sötét fényvédı szemüveget viselt a fia-
talember, franciául mutatkozott be. Tisztelettel kért enge-
délyt, hogy beléphessen. Lázár László az idegeneket nem is 
fıvárosi, hanem vidéki barátsággal fogadja, bekalauzolta hát 
vendégét a dolgozószobájába. Várakozással teljesen 
függesztette az idegen fiatalemberre a szemét. A házigazda 
szíves engedélyével a jövevény a maga cigarettáját vette elı. 
Rágyújtott. 

– A Le Grand Parisien címő újság munkatársa vagyok – 
kezdte a fiatalember –, az önök szép s vonzó országát járom, 
újságcikkeket készítek, beszélgetéseket folytatok. Olvasókö-
zönségünk igen érdeklıdik Magyarország szépségei és szor-



galmas népe iránt. 
– Örvendek! – felelte Lázár László. – Sajnos, a Le Grand 

Parisien címő lapot nem ismerem, csak a Le Petit Parisient. 
De ez nem számít, persze. Mivel állhatok rendelkezésére? 

A fiatalember nyelt egyet. Úgy látszik, a professzor még 
a párizsi sajtó világában is tájékozott. 

– Új hetilap a miénk – folytatta –, még nem ismerheti 
professzor úr. A tudományok népszerősítésével foglalkozik. 
Tessék, a névjegyem. 

Lázár László udvarias fejbólintással vette kezébe a kis, 
fehér kartonlapot. Frédéric De Dion-Bouton: ez a név virí-
tott a névjegyen. 

– Csak nem rokona a híres autógyártó cégnek? – nyitotta 
kerekre a szemét a professzor. – A De Dion-Bouton autók 
ifjúkorom leghíresebb versenyautói közé tartoztak. 

– A professzor úr ezt is tudja! – kiáltott fel a kellemes 
meglepetés hangján a fiatalember, majd szerényen tette hoz-
zá, mintha szégyellné is az elıkelı rokonságot: – Valóban 
rokonságban van a családunk. Mi vagyunk a szegényebb ág. 

A professzor tovább forgatta a névjegyet. 
– Érdekes, hogy a pesti névjegyek is hasonló betővel ké-

szülnek, mint a párizsiak – tőnıdött –, kicsi a világ! 
– A betők is nyilván ugyanabban a gyárban vésıdnek – 

helyeselte az észrevételt a fiatalember. – Valóban, kicsi a 
világ. 

– Mivel állhatok tehát rendelkezésére? 
De Dion-Bouton Frigyes mélyet lélegzett. 
– Lapom a tudomány népszerősítését is szolgálja, ön, 

professzor úr, egyike Európa leghíresebb régészeinek, lele-
tei, történelmi elméletei szinte világhírőek. Barátaim figyel-
meztettek az ön kiváló személyére, s Budapestre való érke-
zésem után talán nem is kerestem volna föl ily hamar máris, 
ha magyar barátaim nem hívják föl figyelmem egy tegnap 
elhangzott rádióinterjúra. 



– Én mostanában nem beszéltem a rádióban. 
– Nem ön, hanem egy író barátja önnek, professzor úr. 
– Rólam beszélt? Kicsoda? 
Frédéric De Dion-Bouton kivett kabátja zsebébıl egy 

cédulát, silabizálva olvasta: 
– Rémek André. 
– Az nem lehet! – hıkölt hátra a professzor. – Mit mon-

dott rólam? 
– Hát!… – habozott a vendég – tulajdonképpen nem is 

önrıl beszélt, illetve nevét meg sem említette, de jó fülő ma-
gyar barátaim kitalálták, hogy a kis elıadásban csak önrıl 
lehetett szó. Valami híres régészeti kutatás kezdıdik valahol, 
s ennek nyilván ön a lelki mozgatója. Errıl a még meg nem 
lelt leletrıl szeretnék írni lapomnak, ha megengedné… 

Lázár László legalább három fokkal hidegebben felelt: 
– Elıször is, nem bizonyos, hogy én vagyok a megemlí-

tett tudós, sıt joggal hihetem, hogy nem én. Remek Endrét 
jól ismerem, de neki semmiféle kutatásomról nem tettem 
említést. Ha pedig még meg nem lelt leletrıl akar érdeklıd-
ni, uram, ha tehát nincs a kezemben semmi, és nem is tu-
dom, mirıl van szó: hogyan nyilatkozhatnék? 

Nem tudta titkolni arcán a bosszúságot. Remek Endre 
mégis elszólta magát tehát! 

Frédéric De Dion-Bouton azonban makacs volt, mint a 
pulikutya, amely, ha belekapaszkodik egy nadrágba, el nem 
engedi. Oldalra hajtotta fejét, biztatóan mosolygott, a ha-
lacskát szerette volna elıcsalogatni, bár a halacskákat nem 
mosolygással szédítjük, hanem csalival. Bedobta a csalit is: 

– önnek most jelent meg egy híres könyve az alföldi 
kincsleletekrıl, nem ezzel kapcsolatos a következı kutatása 
is? 

– Következı kutatásom egy langobárd falu. 
Nyelt is egyet Lázár László, mert ez nem volt igaz, de 

már unta ennek a franciának a keresztkérdéseit, bosszantotta 



is, hogy terve idınek elıtte kiszivárgott. Meg fogja a véle-
ményét mondani Remek Endrének! 

(Remek Endre azonban errıl mit sem sejtett. Robogott 
Bulgária felé.) 

A De Dion-Bouton család fiát pedig nem lehetett köny-
nyen átejteni. 

– A langobárdok inkább sík vidéken éltek. A rádiónyi-
latkozat azonban határozottan erdıs, hegyes vidékrıl szólt. 

– Idegenek nyilatkozataiért nem felelhetek. Lehet, hogy 
holnap Attila sírját varrják a nyakamba? A hun vitézekét, a 
gótokét? 

Ez már valóságos tırpárbaj volt. 
– Attila és a catalaunumi csatamezı a mi dolgunk, pro-

fesszor úr, francia földre esik. Bocsássa meg tapintatlansá-
gom, de azt reméltem, hogy legalább némi támpontot nyújt-
hat számunkra a magyar… 

– Számunkra? – ugrott közbe a professzor. 
A De Dion-Bouton fiú észbe kapott, javított: 
– Számomra és szerkesztıségünk számára némi támpon-

tot kaphatunk a remélhetı lelet értéke, helye felıl. 
A professzor felállott. 
– Ez az, amit nem árulhatok el, ha egyáltalán hitelt lehet 

adni barátaim fecsegésének. Érdeklıdésem jelenleg teljesen 
más irányú. Ásom a langobardokat, és elıadást tartok majd 
róluk a Királyi Svéd Akadémián. 

– Franciaország is mindig szívesen látja önt, uram – 
emelkedett föl Frédéric De Dion-Bouton, a Le Grand 
Parisien címő újság munkatársa –, nyilván számunkra is len-
ne mondanivalója. 

Nem feszítette a húrt tovább. Amit tudni szeretett volna, 
azt csak közvetve tudta meg. 

De az is valami! 
A professzor egy ideig elmélázva forgatta kezében 

Frédéric De Dion-Bouton névjegyét. Bosszantotta ez a láto-



gatás. 
Elıszedte a fiókból a maga névjegyét is. Hajszálra 

ugyanaz a betőminta; a névjegy mérete, papírjának minısége 
is ugyanaz. Mi adtuk a mintát Párizsnak, vagy mi kaptuk 
tılük? 

Ilyen egyezést! 
Aztán órájára pillantott. 
A következı két órájának mősorát hirtelen megváltoztat-

ta. Elvillamosozott a Rádióhoz, ott is volt néhány barátja, jó 
ismerıse. Nem volt nehéz megtalálni az illetékest. 

– Nem lennétek szívesek leforgatni Remek Endre tegna-
pi szavait? – kérdezte. 

Voltak szívesek. A barátságos kérésnek nem lehetett el-
lenállni. 

Lázár László kétszer is visszaforgattatta magának. 
– Hm! – csak ennyit mondott végül, amikor megköszön-

te a szívességet, és az illetékes szakember kérdın nézett rá. 
De már ennenmaga elıtt sem mert nyilatkozni bıvebben 

a professzor, attól tartott, hogy elárulja tervét önnönmagá-
nak. 

S miközben Remek Endre gyanútlanul, vidáman és fel-
szabadultan már a második határon túl járt, és Lázár László, 
a tudós professzor azon tőnıdött, hogyan jelentsen be új ku-
tatási területet anélkül, hogy el ne árulja, mit akar, négy fia-
talember ugyanakkor egy szállodai szobában így döntött: 

– Mától kezdve valaki mindig a nyomában marad. Fel-
váltva. 

Az egyik fiatalember magas volt és szıke, a másik ala-
csonyabb és barna-fekete, a harmadik és negyedik pedig 
egymással iker. Az egyiknek már a nevét is tudjuk a négy 
közül: Frédéric, összes neve közül ez volt az egyedül valódi. 



 
 

KÉP ÉS KÖNYÖRGÉS 
 
 
 

A nap ádázul sütött, szinte forralt. A lápos Hanság, a Fertı 
tava gızölgött. A simogató szellıben lengén lengett a nád, 
tikkadtan kuruttyoltak a békák, a halak lustán pihentek meg 
az iszapban, lomhán pillegtek a pillék, a szitakötık is abba-
hagyták a szitakötést. A tavon billegı vitorlások fehér vász-
nát alig buggyasztotta ki a szél. Néha egy-egy motorcsónak 
csavarja kavarta a vizet. 

Pompás Feri, azaz Kun-Tatár Ferenc egy lassú viző csa-
torna töltésén üldögélt. A csatorna a Hanság mocsárvizét 
vezette a Fertı tavába, illetve csak vezette volna, de fürge 
folyásról szó sem volt. Így viszont felmelegedett, s alkalmas 
volt arra, hogy Pompás Feri megáztassa magát ebben a rek-
kenı kánikulában. Kibányászott tızeghalmok vetettek ár-
nyékot a csatornára, néha egy szürkegém vagy réti héja hú-
zott el a csatorna fölött, vízicsibék kutatgattak a nád között, 
ki-kimásztak a vízbıl a szárcsák, majd némi ruharázogatás 
után ismét visszabukfenceztek a vízbe. Farktollaik égnek 
meredtek; a szárcsák, récék fejjel lefelé keresték a vízben a 
délebédre valót. Vízikígyó surrant végig a lapos hullámokon. 

Pompás Feri úszónadrágra vetkezve, óvatosan mártogat-
ta magát a csatorna tiszta vizében. Kellemesen érezte magát. 
Ezt a napot a semmittevésnek, a pihenésnek, naplóírásnak 
szánta. 

Éppen egy hete búcsúztunk el tıle a Bakony-erdı mé-
lyén. Nagy utat járt be azóta, eredményesen állította meg az 
autókat, alig egy-kettı futott el csak mellette rá sem ügyelve. 
Aznap, amikor Remek Endre remek társaságában elutazott a 
városba, majd kiszállt mellıle, az író afféle fiatal titkárának 



nézték némelyek. Az írói elıadáson az elsı sorban foglalt 
helyet az elıkelıségek mellett, de ez senkit nem zavart. A 
mővelıdési ház igazgatóját még hálára is kötelezte, mert 
amikor az elıadás után – jó szokás szerint – senki sem mert 
kérdéssel, hozzászólással jelentkezni, Pompás Feri elsınek 
nyújtotta föl málnagyümölcstıl piros foltos ujjait, és intézett 
– Remek Endre szerint meglepıen értelmes – kérdéseket az 
ünnepelthez. A hallgatóság könnyen azt hihette, hogy ezek 
már eleve összebeszéltek. Holott korántsem beszéltek össze. 
A háromnapos együttlét során azonban megismerték egymás 
gondolkodásmódját, hisz folyton egymás mellett ültek, vagy 
a Trabantban, vagy a tábortőznél, vagy falatozás közben. 
Magukban azzal a gondolattal játszottak: mi lenne, ha szere-
pet és életkort cserélnének valami csoda folytán. Pompás 
Feri azon mélázott, hogyan állana közönség elé mint hírne-
ves író, s fogadná az üdvözléseket, a három szál szegfőt, 
amit ilyenkor szokás szerint egy úttörıkislány ad át a ven-
dégnek, s mit mondana egyáltalában a regényírásról; Remek 
Endre pedig a maga fiatalságát vágyta vissza, azt az ifjúsá-
got, amelyet – így visszatekintve – meglehetısen szépnek és 
tarkának tartott. A természetnek azonban az a törvénye, 
hogy minden élılény elırehalad az idıben. Visszafelé már 
sohasem léphet, de élete sodra nem is gyorsulhat; azonkívül 
csak a kígyó veti le a maga bırét, az ember nem bújhat ki 
belıle, sıt nem is cserélhet embertársával. Ha egyszer valaki 
már jól-rosszul megteremtıdött, maradnia kell az eredeti 
köntösben. 

Hiú ábránd, hogy átlényegüljenek, Kun-Tatárból Remek, 
Remekbıl Kun-Tatár lehessen. Maradtak tehát a maguk bı-
rében. Annyit azonban elárulhatunk, hogy kedvesen össze-
barátkoztak. Remek Endre vállalkozó szellemő, talpraesett 
férfijelöltet látott Pompás Feriben, s nem is minden értelem 
nélkül valót. Pompás Feri pedig olyan férfiút talált útitársá-
ban, aki egyenrangúnak veszi ıt, komolyan s jó szándékkal 



beszél vele, mint társával. 
S lett egy külön, pompás találkozási pontjuk is – és eb-

ben Remek Endre is pompásnak bizonyult, nemcsak Feri –: 
a dolgok nehezét is könnyen tudták emelni, szívesen léptek 
arra az ösvényre, amely fölött mindig süt a nap, s amelyet a 
lélekbúvárok a humor ösvényének neveznek. 

A Rába partján barátságosan búcsúztak el. Pompás Feri 
végigette az ebédeket és ünnepi vacsorákat, amelyekre Re-
mek Endre hivatalos volt, és mert Remek Endre oldalzsákjá-
nál fogva tolta be ideiglenes titkárrá elıléptetett útitársát a 
nagy csemegeboltba, és ott új munícióval látta el – amely 
muníció legalább öt napig kell hogy kitartson –, Pompás Feri 
bizonyos meghatottsággal köszönt el pártfogójától. Ha jól 
megfigyelte az ember, talán még apró, fénylı cseppek is re-
zegtek szeme sarkában. 

– Jó utat, Pompás Feri! Járj szerencsével, aztán majd írj, 
vagy keress föl Pesten. Kíváncsi vagyok további utadra. 

– Sok sikert kívánok és kellemes utazást Bulgáriába – fe-
lelt Pompás Feri. – Nagyon köszönöm mindazt a jót s szépet, 
amit… 

Nem folytatta további Nem tudta folytatni. Szó ide, szó 
oda, Kun-Tatár Ferenc végül is elpityeredett. 

– Nna – simította meg Feri immár erısen bozontossá vált 
haját az író –, semmi érzékenykedés. Nemsokára viszontlát-
juk egymást. Stoppolj ügyesen! 

Azért egy kissé meg volt hatva ı is. 
Remek Endre beugrott fürge Trabantjába – most valóban 

panaszmentes napja volt a Trabantnak –, s robogott is el, 
Pompás Feri pedig kiállott a városszéli trafik elıtt az útra, és 
a harmadik autó – egy poros osztrák Merci – már föl is vette. 
A Merciben mindössze hárman ültek, Pompás Feri jól odail-
lett negyediknek egy hozzá hasonló korú legényke mellé. A 
beszéd elég nehezen ment, Feri azonban annyit megértett, 
hogy az osztrákok meg sem állnak Salzburgig, s ha az oszt-



rákok jól vették ki magyar útitársuk magyarázatát, magyar 
útitársuk valami hegymászó versennyel egybekötött regat-
tamérkızésre indul a Duna melletti Kárpátokba, s egyelıre 
elvesztette a mamáját. 

Ezt a kijelentést az osztrákok egyfelıl nagy elismeréssel 
fogadták, másfelıl sajnálkoztak a veszteség miatt. Megtörten 
válaszolták, hogy a jelen sietıs pillanatban nem tudnak ren-
delkezésére állni, nem kutathatják föl a Kárpátokban a ma-
mát, mert este Salzburgban kell lenniök. 

A félreértés kölcsönös volt azonban. 
Az osztrák papa ugyanis azt magyarázta a magyar ven-

dégnek, hogy nem akarnak több magyar valutát beváltani 
már, s ennélfogva nem ebédelnek Magyarországon, hanem 
minél hamarább Bécsben szeretnének lenni, ahol a nagyma-
ma uzsonnával várja ıket, majd tovább utaznak Tirolba. 

Ferit is félreértették a Merci gazdái, mert Feri meg azt 
magyarázta nekik, hogy író-olvasó találkozón szerepelt, s 
legjobban szeretne megfürdeni a Fertı tavában, de megkere-
si Hany Istók nyomait is. 

Miután ily pompásan megértették egymást, Feri elkö-
szönt, és kiszállt Kapuvárott. Az osztrák papa átadta név-
jegyét: keresse fel ıket ez a kellemes arcú s kellemes visel-
kedéső fiatalember, ha legközelebb Bécsben jár, Pompás 
Feri egy újságpapír szélére írta fel nevét, s kijelentette, hogy 
mivel a Tiszában legízesebb a hal, legyen szerencséje a 
Merci utasaihoz legközelebb Szegeden. 

A papa megköszönte, bólintott, s közölte, mindent meg-
értett, valóban, a Hortobágy igen érdekes vidéke Magyaror-
szágnak, legközelebb ott találkozhatnak. Ott, ahol a gulyá-
sok miszlikbe fızik a csikóst. 

Pompás Feri is megköszönte, hogy meghívták a salzbur-
gi ünnepi játékokra – sokat hallott már róluk nagy-
bácsikájától, aki Szegeden kiváló karmester –, s meg is ígér-
te, hogy jól irányzott autóstoppal jövıre bekukkant Salzburg 



városába is. 
Miután így kölcsönösen félreértették egymást, és elıre 

örvendtek a közeli viszontlátásnak, egyfelıl Salzburg vára 
alatt, másfelıl a hortobágyi pusztaságon, az osztrák Merci 
folytatta útját Bécsbe és Tirolba, Pompás Feri pedig megcé-
lozta a Hanság égeres-tölgyes-tızeges-szürkegémes-
gulipános lápvidékét, a mondabeli Hany Istók szülıhazáját. 

Itt most már a gyalogszert választotta, hogy minél többet 
lásson, s élt benne a titkos remény is: hátha találkozik vala-
miféle modern Hány Istókkal. Ballagás közben el is döntötte 
magában, hogy ha majd ısszel a Legszebb nyári élményem 
címő szokványos dolgozatot meg kell írnia, a forró lápvilág-
ba helyezi a cselekményt. A horizonton zöldellı Fertı tóban 
a szegedi Fehér-tó körvonalait sejtette, s úgy vélte, találko-
zik itt a pusztaszeri tavak madárvilágának másával is, és 
mégis újszerő, másforma az egész táj. Különösen azért, mert 
a horizontot kékesszürkés, az éggel összemosódó, lágy kör-
vonalú hegyek kísérték. 

A magyardolgozat tájbéli gyönyörősége, kerete, párás 
pasztellje, forróságtól láthatóan remegı levegıje, ím, már 
megvan. A vízicsibék csipogása a nádsőrő között, a tücsök-
zenekar átható muzsikája szerte a réten, az illangó páva-
szempillangó, a vízbe toccsanó riadt béka, a hal után iramló 
vidra szürke teste, a réce, ahogy a víz fényes tükrét borzolva, 
csapkodva fut végig a tavon, egy messzi falu fehér tornya, az 
óriás vattává gömbölyödı fehér felhı – igen, ez így együtt 
varázslatos, csak értı szem és simulékony lélek kell hozzá. S 
persze szóbıség és hibátlan helyesírás. Gazdag a kép. 

De hát ez mind csak állókép. Külön-külön is, részletei-
ben meg egységes voltában is. Mit is mondott Remek Endre, 
az író? Hogyan oktatta? A mozdulatlan tájnak sem szabad 
mozdulatlannak maradnia – hangoztatta az elıadásán –, a 
mozdulatlan létnek is mozognia kell, ha leírására tollhoz 
vagy írógéphez folyamodik az ember. Meg kell sarkantyúzni 



azt az írógépet, elevenedjen csak meg az az álló festmény! 
Értette Pompás Feri, hogyne fogta volna föl ésszel, mire 

gondolt Remek Endre, az író. Hogyan mozgassa meg azon-
ban ezt a hıségtıl pilledt, lustán nyújtózkodó tavi tájat, ha itt 
nem történik semmi. 

Ami itt most mozgás akad, az a madaraké. Fönn a leve-
gıben egy mérges vércse, egerészı ölyv leng kimérten, las-
san; a vízben, a nád között láthatatlanul nyüzsögnek, kárál-
nak, csivognak, tassognak a madarak, éhes békák 
brekkennek elmélázva. De hát ez nem cselekmény! Nincs a 
széles tavi pusztaságon rajta kívül ember. 

Néhány kiolvasott képes újságot kapott az osztrákoktól 
ajándékba, talán nem is minden célzatosság nélkül: olvasson 
idegen nyelven is. 

Elszégyellte magát. Erıteljesebb ostromot kellene indí-
tania külhoni nyelvek bástyái ellen. Ilyenféle tanáccsal is 
ellátta barátságuk harmadik napján Remek Endre, az író. 
Bólintott akkor szórakozottan („beszéljetek csak”), elenged-
te füle mellett a jó tanácsot. Ma azonban ennen kárán tanulta 
a leckét: igaza volt Remek Endrének. Lehet, hogy Szeged 
helyett értettek Hortobágyot az osztrákok, és ıt nem is Salz-
burgban várják? 

Felnézett az égre, aztán a képes újságra ütött. 
– Szavamra, tanulni fogok! – hangosan mondta, hogy 

végre halljon ebben a déli csöndben, bogárzümmögésben 
emberi szót is. 

A töményen kék ég – érezte, tudta – biztatóan mosoly-
gott le rá. A duzzadt felhıpárnák jelezték, hogy dél van, ösz-
szetömörödtek már a tavi, erdei párák. 

Cselekmény még mindig nem mutatkozott. 
Itt csak vakarózni lehet. Éhes szúnyogok intéznek ellene 

vad rohamokat. Magára kellett dobja az ingét. Végül egy 
kétlovas szekér döcögött végig a dőlıúton, egyik majortól a 
másikig. Ez volt minden. 



Megéhezett Pompás Feri. A közeli erdı árnyékába nem 
akart behúzódni, mert nem ismerte ott a láp veszedelmeit, és 
a szúnyogok-bogarak is erıteljesebben támadnak. A láperdı 
növényzete sőrő, szúrós, áthatolhatatlan, összebogozódott. 
Ha az ember beletéved, ki sem tud kerülni belıle. 

Jobbnak látta tehát, ha a két nyárfa és a tızegoszlop ár-
nyékában marad. Vize volt még a kulacsban, noha langyos 
már, lekvárosdoboza körül hirtelen megjelentek a harcias 
darazsak. Most vette jó hasznát az osztrákok újságának, az-
zal hessentette el a darazsakat. 

Elmélyülten harapdálta a tegnapi kenyeret. Falatozás és 
darázscsapkodás közben vette észre, hogy a töltés túlsó olda-
lán, a gyalogúton két ember ballag. Két farmerruhás ember, 
turistának látszó. Hatalmas hátizsák alatt görnyedt mind a 
kettı, még vászonba takart kézicsomagjuk is volt. Nem volt 
lassú a tempójuk, erıst igyekeztek inkább. Alaposan ki le-
hettek melegedve, még távolról is rossz volt nézni. Gyakorta 
törölték izzadt arcukat. 

Pompás Feri elırehajolva kísérte ıket tekintetével. Vég-
re valami mozgás, ha cselekmény nincs is! Amikor már 
messzebbre jártak, felmászott a tızegbástya tetejére, úgy 
nézett utánuk. 

A két ember – jól látható két pont a laposságon – a csa-
torna kanyarulatánál, a fák árnyékában megpihent. Ingovány 
kísérte, ölelte körül a széles, ásott csatornát a Hanság lápjá-
tól a Fertı nádasáig; a csatorna még a nádasban is folytató-
dott, nyílegyenesen vágtak utcát a nádtengerben, vízi utcát 
persze. 

Pompás Feri szeme éles volt, akár Sólyomszemnek is le-
hetett volna nevezni. A két ember súlyos hátizsákjával – a 
hegymászók felszereléséhez hasonlított a két, deréktól fejte-
tıig érı kék zsák – hol eltőnt a part menti fák között, hol 
elıbukkant. Végre odaértek, ahol megszőnt a gyalogút, és a 
vízi út kezdıdött. Pompás Feri annyit látott még, hogy gyor-



san ledobták magukról a zsákot, lehajoltak, hajlongtak, és 
szöszmötölni kezdtek velük. Pompás Feri afféle kézi látcsı-
vel toldotta meg sólyomszeme látását. Ismered, kedves olva-
só, a kézi látcsı készítési módját? Tedd egymáshoz szorosan 
hüvelyk-, mutató- és középsı ujjad hegyét úgy, hogy közöt-
tük milliméternyi apró nyílás maradjon. S ezt illeszd sze-
medhez, a pici nyíláson nézz keresztül. A szemedbe futó 
sugarak mintegy győjtılencsében tömörülnek, a három uj-
jaddal győjtılencsét alkottál. Ezzel a szerkezettel még éle-
sebb a látás. Pompás Feri élesebbé tette egyébként is éles 
szemét, akárha messzilátón figyelt volna. 

A két ember sebesen dolgozott. A hajlongó nád eltakarta 



ugyan ıket, annyit azonban mégis kivehetett Pompás Feri, 
hogy valamiféle gumicsónakot fújtak föl, zöld színő csóna-
kot, alighanem azért zöldet, hogy színe összeolvadjon a kör-
nyezet színével; majd, amikor elkészültek a mővelettel, 
Pompás Feri nagy csodálkozására nem szálltak beléje, ha-
nem a nád közé rejtették. A csónak el is tőnt Pompás Feri 
szeme elıl. 

Az egész mővelet alig tartott tovább egy jó negyedórá-
nál. S mint akik valóban jelesül végezték feladatukat, az el-
laposodott hátizsákot ismét vállukra akasztották, és sietvést 
hagyták ott a csónakot. Nyilván az evezık is benne marad-
tak. 

Visszafelé másik utat választottak, egy ideig a tópart in-
goványos szélén siettek, aztán végképp eltőntek Pompás Feri 
szeme elıl. De mégiscsak jó volt, hogy szeme élességét a 
három ujjával még élesebbre hegyezte, mert most vette ész-
re, hogy a lápvidék erdejébıl egy kis vonatocska bukkant ki; 
olyan, amit keskeny vágányúnak nevez a menetrend. Mulat-
ságos igyekezettel gurult valamerre a távoli ismeretlenbe. 

Pompás Feri nem bírta türtıztetni kíváncsiságát. Elvégre 
nem azért vállalkozott országos körútra, és pörzsölteti magát 
itt is a napon, hogy érdekesnek látszó eseményeket messzire 
elkerüljön. 

Jó húszpercnyi sétába telt, míglen a kicsi öbölhöz ért. Jól 
megjegyezte magának a három tölgyfát és a csatorna végét, 
nem volt nehéz ráakadnia a lágyan himbálózó gumicsónakra. 
Pedig ügyesen rejtették a nád közé, csak egészen közelrıl 
lehetett észrevenni. 

Vadonatúj gumicsónak volt. Két evezı feküdt a mélyén. 
„Ha a Tiszán ilyen csónakunk volna!” – sóhajtott magá-

ban Pompás Feri, s mivel nem tudott ellenállni a kísértésnek, 
a fagyökérhez kötött csónakot maga mellé húzta, s úgy gyö-
nyörködött benne, mintha sajátja volna. 

Letette a főre a zsákját, bemászott a csónakba, meghin-



táztatta magát benne. Úgy ringott, mint az Orient expressz 
elsı osztályú kocsija. Pompás Feri ugyan még sohasem uta-
zott az Orient expressz elsı osztályú kocsijában, de ennél 
szebb hasonlatot ebben a pillanatban nem tudott kitalálni, s 
úgy vélte, ez a halk loccsanásokkal ringó csónak egy exp-
ressz kényelméhez és szépségéhez méltó. 

Azzal a különbséggel persze, hogy az expressz suhan, 
mint a nyíl, ez a csónak pedig erısen hozzá van hurkolva a 
fagyökérhez. Vajon mi célja van annak a két embernek vele? 

Lehet, hogy disszidálni akarnak. Avagy halászni, netán 
horgászni. 

Horgászni! 
Pompás Feri agyán mintha villám futott volna keresztül. 
Horgászni! 
Hát miért cipeli azt a fél tucat horgát a fél országon ke-

resztül, ha még csak elı sem horgássza a zsákja mélyébıl?! 
Való igazság, hogy a horgok nem is neki jutottak eszébe, 
hanem kebelbarátjának, Csapó Zsigának. Együtt ballagtak 
hazafelé a Maros töltésén – egyetlen sügérrel zsákjukban –, 
amikor Csapó Zsiga elıvett zsebébıl egy kis mőanyag tasa-
kot: 

– Ezt adom neked az útra – mondta –, hátha valahol ked-
ved támad horgászni. A Balatonban, Dunában vagy a Rábá-
ban. Gondolj rám. 

Szégyenlısen, nyomta a csomagot Kun-Tatár Feri kezé-
be – mert akkor még senki sem hívta ıt Pompás Ferinek –, s 
aztán nem is tett többé említést róla. 

– Kösz! – nyugtázta Feri, s otthon tekintette csak föl az 
ajándékot. 

Hat kisebb-nagyobb horog várta a csomagban mesterét, 
húszméternyi damillal, néhány villantóval, mőléggyel. 
Ahogy az a Zsiga zsebében az idık folyamán összegyőlt. 
Egész horgászkincsét odaadta barátjának. 

– Pecabotot majd vágsz magadnak – tette hozzá búcsú-



záskor. 
Pompás Feri most megfogadta a tanácsot. 
Egy ideig keresni kellett a kicsi csomagot a rátekert da-

millal, mert nagyon a zsák mélyére csúszott, végül azonban 
meglelte, s nem csekély reménykedéssel biggyesztett a da-
mil végére egy középnagyságú horgot. 

Hajlékony főzbıl metszett hozzá botot. 
Megfelelı helynek találta az öblöt. Bedobta a horgot a tó 

vizébe, s hallgatta a békák kuruttyolását, a nád finom zizegé-
sét, a tavi fészkekbıl elıpittyenı csivitelést, tasakodást, kur-
rogást, a madarak éhes vagy jóllakott danáját. 

Várta tiszai türelemmel, mikor feszül vagy ránt egyet a 
zsinór. 

Akkor emelte csak föl a fejét, amikor két magas árnyék 
vetıdött föléje. Két nesztelen árnyék. 

Riadtan emelte föl a fejét. 
Két lovaskatona állt elıtte, közvetlen a csatorna partján. 

Két nyugodt, jó tartású katona sötétpej lovakon. Ha a lovak 
nem csapkodták volna farkukkal a legyeket, s nem próbáltak 
volna egyet-egyet harapni az elıttük zöldellı főbıl, bátran 
vélhette volna ıket lovasszobroknak, A két ló lábai elıtt pe-
dig egy kutya ült, testes, figyelı tekintető német juhászku-
tya. Füle hegyesen meredt égnek. Leffegett. Nyelvének pi-
rossága volt az egyedüli élénk szín a megannyi szürke, bar-
na, zöld között. 

Egy ideig bámulták egymást. Eminnen a két katona meg 
a kutya, amonnan Pompás Feri. 

– Mit csinálunk, fiatalember? – szólalt meg a tizedes 
nyugodtan. 

Az egyik katona tizedesi rangot viselt, a másik ırvezetı 
volt. Rangos emberek tehát. A kutya nem viselt semmi csil-
lagot, de szeme csillagától nem sok jót lehetett várni. 

Pompás Feri felugrott, és önkéntelenül elkiáltotta magát: 
– Nahát, itt a cselekmény! 



Cselekményre, mozgásra várt reggel óta. Íme, megjelent 
elıtte teljes szépségében. 

Ezekre a szavakra azonban a tizedes nem felelt. Hallotta 
ugyan a szavakat, de egyelıre eltette magának emlékezete 
mélyebb bugyrába. Újra kérdezte: 

– Mi lenne itt a dolgunk, fiatalúr? 
– Pecázok – találta meg végre Feri a szavakat –, pecá-

zok, de nem harap. 
A kutyára pillantott nem titkolt tisztelettel, mert az vi-

szont szívesen harapna. 
– Pecázol. Itt, a határon – bólintott a tizedes s nem is 

kérdés volt a szavában, hanem megállapítás. 
Feri kissé akadozott ugyan a válaszadásban, felelete nem 

oly simán folyt belıle, mintha történelmi leckét mondana 
föl, de igyekezett mégis összeszedni magát: 

– Nem tudtam, hogy ilyen közel van a határ! 
– Nem? – húzta föl szemöldökét az ırvezetı, s lenyújtot-

ta a kezét. – Valamit látok a zsákban, a papírok között. Mu-
tasd csak! 

A térkép széle kifehérlett a képes újságok közül. Feri 
felnyújtotta. 

– Ez csak megyetérkép, egyszerő megyetérkép, nem ka-
tonai! – a hangja már bizonytalanná vált azonban. 

– Elég az – terítette maga elé a ló nyakára a térképet a 
lovas katona –, éppen elég egy disszidáláshoz! Azt a csóna-
kot hol vetted? 

– Találtam – felelte Feri. – Idegen emberek fújták föl s 
itthagyták. 

A tizedes jóváhagyólag biccentett. 
– Hát persze. Idegen emberek erre mászkálnak, felfújnak 

egy csónakot, kikötik, itthagyják, rendelkezz vele. Így van? 
– De kérem… én… – kis híja volt már, hogy Feri elsírja 

magát – ártatlan vagyok. 
– Ezt szokták mondani. Kik a társaid? 



– Nincs társam, magam vagyok. 
– Hogy kerültél ide? 
– Autóstoppal. 
Mind a két lovas katona elhallgatott. A tizedes az égre 

nézett, mintha onnan kért volna segítséget ennek a fiatal 
szökevénynek elmebeli vizsgálatához, az ırvezetı a kutyára 
pillantott tanácstalanul. A kutya félreértette, s ülve csaholni 
kezdett, 

– Csend, Pajtás! – intette te a tizedes. – Még nem jött el 
a dolgod. 

A Pajtás nevő kutya még kettıt vakkantott, s morogva 
hallgatott el. A szót a tizedes vette át tıle: 

– Autóstoppal! A Fertı partjára, ahol csak gyalogút van. 
A Hanság lápján keresztül. Autóstoppal. Teherautó, Zsiguli 
vagy Mercedes? 

Pompás Feri úgy vélte, most már minden mindegy, úgy-
sem hisznek neki. Kivágta az igazságot: 

– Mercedes. Szép, finom Merci. 
– Meg a helikopter hozzá – egyezett bele a Mercedesbe 

az ırvezetı. – No, akkor gyerünk, fiú! Megyünk a parancs-
nokságra. Te elöl, mögötted Pajtás, Pajtás mögött mi. Majd 
ott elmondod, milyen agyafúrt módon jut az emberfia a tavi 
töltés csatornájáig Mercedes autókon. A csónak marad. A 
halat hozhatod. 

Pompás Feri karikára nyitotta szemét. Észre sem vette, 
hogy a pecabotja megremegett, a zsinór kifeszült, s míg fél 
kézzel szorongatta a botot, egy tisztességes potyka ragadt rá. 
Az ırvezetı vette észre, szabadnapján biztosan ı is pecázott. 
Feri kihúzta a potykát, rendkívül szép fogás volt, ilyen sem 
akadt még a horgára! Lehetett vagy kétkilós. 

– Csomagold zöld lapulevélbe – indítványozta a tizedes 
jóindulatúan –, hozd magaddal. Vigyázz, a halırök meg ne 
lássanak – folytatta cinkosan. 

Pompás Feri keservesen sóhajtott. Lelkiismeretét tisztá-



nak érezte ugyan, de némi bizonytalanság is keveredett eh-
hez a lelkiismereti tisztasághoz, összeszedte holmijait, visz-
szacsavarta a damilt, eltette a zsák mélyébe, s igen szomorú 
lett hirtelen. Lám, amikor élete legszebb s leggazdagabb 
horgásznapja kezdıdött volna, hatósági parancsra véget is 
ért hirtelen. 

Frissen tört zöld nádszálak és lapulevelek közé csavarta 
a potykát, hóna alá csapta, s megindult a kutya elıtt enge-
delmesen. 

A lovak lába olyan puhán, nesztelenül dobogott a zsom-
békos füvön, hogy szinte alig hallatszott. Nem csoda hát, ha 
észrevétlenül közeledhettek feléje. 

A séta jó másfél óráig tartott. A lovasok néha megálltak, 
körülnéztek, úgy látszik, ismerték ennek a tájnak minden 
méterét, zegét és zugát, figyelmüket nem kerülhette el még 
csekélyebb idegen mozgás sem, nemhogy egy idegen gumi-
csónak! 

Négy élılény baktatott tehát a mocsaras, lápos rétség pe-
remén. Késıbb már összefutottak az utak, szekerek, autók 
tőntek föl rajtuk, tehéncsorda kolompjai kongottak rekedten, 
kutyaugatás hallatszott, kerítések következtek, virágok, fák, 
gyümölcsfák, torony, fehér házak. Iskola. Posta. Autóbusz-
megálló. Templom. 

Kicsi laktanya. 
– Várj itt az udvaron, fiú! – mondta barátságosan a tize-

des. 
Beléptek a házba. Pajtás, a kutya az óljába vonult. 
– A kutya sem vigyáz rám! – dünnyögte Pompás Feri. – 

Ezt kifogtam magamnak. 
Tíz perc sem telt belé, Pompás Feri benn ült a szoba hő-

sében a fıhadnagy íróasztala elıtt. Spalettái voltak a szoba 
két ablakának, a spalettákat félig behajtották, hogy árnyékot 
adjanak. Kis ventillátor duruzsolt halkan, szellıt csinált. Egy 
fekete-sárga kabátos darázs szabadult be, és mérges dongas-



sál keresett szabaduló utat, neki-nekivágódott az ablaküveg-
nek. 

A fıhadnagy nem Pompás Feri neve iránt érdeklıdött el-
sıbbed, hanem rögtön ezzel kezdte: 

– Hogy értetted, fiú, azt a cselekményt? 
– Nem cselekedtem semmit, nem tudom, miért tetszettek 

elkapni. Szegedi diák vagyok, autóstoppal járom az orszá-
got. 

– Várjunk. Valami cselekményrıl beszéltél, milyen cse-
lekményt vártál? 

Pompás Feri képe felvilágolt, mint mikor sőrő felhı alól 
hirtelen elıbúvik a nap. Vagy a hold. Vagy amit akartok. 
Egyszóval a Magyarázat Csillaga. 

– A magyardolgozatét! 
A fıhadnagy igen értelmes férfiú volt – törzstiszti tanfo-

lyamra is javasolták már –, ezt a kijelentést azonban mégsem 
bírta egy számítógép gyorsaságával kapcsolni elméje. Meg-
állt kezében a ceruza, amivel a papírlapra firkált valamit. 

– Milyen magyardolgozatét? – kérdezte óvatosan. 
– Amit ısszel vagyok megírandó a gimnáziumban. 
Ilyen választékos irodalmiassággal fejezte ki magát, 

hadd lássa a fıhadnagy, hogy valóban mővelt, irodalomban 
és magyar stilisztikában járatos emberrel van dolga. Nem is 
folytatta a fıhadnagy, más vonalra tért: 

– Hogy hívnak? 
– Kun-Tatár Ferenc. 
– Ejha! – füttyentett a fıhadnagy. – Az egész ısmagyar-

ságot benn hordozod a nevedben. Írásod van róla? 
Ferinek volt. Elémutatta. Nem kellett szégyenkeznie. 
– Hát igen. De azért éppen az ilyen kitőnı fiatalemberek 

próbálkoznak meg szívesen egy kis külföldi kalanddal, hogy 
aztán kárvallottan térjenek haza. Megmutatnád a holmidat? 

Pompás Feri készségesen borította ki zsákja tartalmát az 
íróasztalra. Kockás ingek, némelyek már mosást áhítoztak, 



harisnyák, nadrágok, tornacipı, sapka meg a maradék ele-
mózsia. 

– Elég sok térképed van – állapította meg a fıhadnagy –, 
de Európát kifelejtetted. 

– Arra nincs szükségem. Mondom, hogy nem akarom át-
lépni a határt, véletlenül sétáltam idáig. 

– És az a csomó képes újság? Mind német. Osztrák. 
A fıhadnagy végiglapozta az újságokat. Az egyiknek 

közepén színes ábrázolatok festettek remek s vonzó képeket 
a Fertı tó idei nyaráról. A tóparton játszott osztrák szabadté-
ri színjátékokról. S hogy az autós minden ide-oda bolyongás 
nélkül, könnyen jusson a tetthelyre, nyilak és térképek jelez-
ték a tó körüli utakat. 

– No lám – mutatott a képre a fıhadnagy –, kitıl szerez-
ted ezt a pompás útmutatót? Éppen csak a hajóút nincs rajta. 

– Egy osztrák családtól, felvettek a Mercijükre. 
– Elég zavaros a dolog – firkált tovább a fıhadnagy –, 

bár azt hiszem, úgy rád nézvést, igazat mondasz. Akár el is 
tévedhettél. Rövidesen tisztázzuk a dolgokat. Most menj ki 
az udvarra. A kútban friss víz van, igyál, egyél. És mert egy-
általán nem látszol huligánnak, meghívlak vacsorára, azt 
kapod, amit a szakasz. Vacsoráig kiderítünk mindent. 

… Alig egy félóra múlva a fıhadnagy – jegyezzük föl a 
nevét, bár rövidesen elbúcsúzunk tıle –, Kézdi Gáspár meg 
is kapta a kapcsolást. Mind a kettıt. Az egyik így folyt le: 

– Az igazgató úr? 
– Igen. 
– Kézdi Gáspár fıhadnagy. Jár az intézetükbe egy Kun-

Tatár Ferenc nevő gyerek? 
– Jár. Jó tanuló, megbízható fiú, nagy fantáziával. Csak 

nem történt valami baja? Hogy került önökhöz? Hol van? 
– Az nem lényeges most. Csak az a kérdés, tartsuk-e ıri-

zetben, vagy engedjük útjára tovább? Eltévedt a lápon. 
Az igazgató fellélegzett. Csak ennyi? Óvta, védte fiait, 



de nyári kalandozásaikat aligha kísérhette örökké figyelem-
mel. 

– Bár nehéz dolog így, a távolból jótállnunk egy-egy 
gyerekért, mert ki tudja, mi motoszkál ilyenkor a fejükben, 
de azt hiszem, ezért a Kun-Tatárért felelısséget vállalhat az 
intézet. Szeretném, ha nem történne bántódása, és ha elté-
vedt, szíveskedjenek a helyes utat megmutatni neki. 

– Köszönöm. Így fog történni. 
A másik beszélgetés nem folyhatott le sehogy, mert 

Kun-Tatáréknál senki sem volt otthon, ebben a nagy meleg-
ben szétrepült a család. Nyugodjunk bele, kedves olvasó, 
hogy a Tiszában hősöltek éppen. Nem szerettem volna azon-
ban Pompás Feri helyében lenni, ha édespapája e komor s 
vészterhes pillanatokban személyesen ragadhatta volna fü-
lön. Minden apai szeretet ellenére sem irigyleném! 

Némi fülhúzás úgyis vár rá, amikor majd hazaérkezik. 
A fıhadnagynak azonban ennyi mégis elég volt, fölösle-

gesnek tartotta, hogy hosszasabban elmélkedjék az ügyön; jó 
emberismerınek tartotta magát, hitt Pompás Feri szavában, 
még a magyardolgozat ıszi sikerében is. 

– Figyelık álljanak a csónak mellé! – rendelte el azon-
ban. – Elkapni ıket, ha jelentkeznek. 

Mikor már Pompás Feri kissé megnyugodott, s úgy érez-
te, szép, szegedi stílusban részletes beszámolót tehet: min-
dent elmondott a fıhadnagynak, amit délelıtt látott, és azt is 
bevallotta, mi késztette a kíváncsiskodásra, s végül miként 
csábította az a fél tucat tiszai horog tavi horgászásra. És íme, 
a ponty! 

– Felajánlom a konyhának – csomagolta ki a zöld leve-
lekbıl Pompás Feri a mázsás, azaz a szakács szerint ponto-
san két kiló kilenc és fél dekás pontyot –, én úgysem tudnám 
se megfızni, se megsütni. 

A szakács megemelgette széles tenyerében a csodafo-
gást. 



– Ebbıl rácponty lesz! – határozott a szakács. – Van még 
három kövér halunk, jut az egész szakasznak belıle. 

Engedd el nekem, kedves olvasó, a fölséges rácpontynak 
és alkotójának ihletett magasztalását. A három tálban gızöl-
gı rácponty sárgáspiros leve, a zsírpöttyöktıl ragyogó már-
tás, a benne úszkáló paradicsom, zöldpaprika s egyéb zöld-
ség, a borsok fekete szemő csapata, a termelıszövetkezet 
mintaistállójában fejt tej reszketeg föle, az omlósra fıtt rizs 
keleti zamata, a finom érzékkel hozzászórt csípıs főszerek 
édeskés íze és mindenekfölött a puha, bágyatag pontyhús és 
a szálkákkal való veszıdés hallgataggá némította a szakasz 
jelen levı tagjait; csupán az elmélyedt cuppogások, szippan-
tások, csemmentések, elégedett sóhajtások, villáknak, ké-
seknek, kanalaknak ı vidám zörgésök, az „ilyet még anyám 
se fızött!” – ezek varázsoltak hangokat is az asztal népe kö-
ré. 

Pompás Feri elégedetten dılt hátra. Napok óta ismét nem 
evett meleg ételt, s íme, most nem holmi egyszerő babgu-
lyással, hanem fejedelmi rácponttyal birkózhatott meg, ko-
máromi szakács fıztjével. Akiknek nem kellett szolgálatba 
menniök, némi boritallal is öntözhették paprikás létıl felger-
jesztett gégéjüket. Kortyoltak. 

– A pompás horgászra! – emelték poharukat Ferire, noha 
nem is sejtették, hogy Feri díszneve a Pompás. – Te vagy a 
szülıapja ennek az asztali ajándéknak. Bár, ami azt illeti, 
háromszor ennyit is megbírtunk volna. 

– Legközelebb cápát fogok – vigyorgott Pompás Feri, s 
olyannyira beletüzelte magát a halfogásba, hogy nagy jólla-
kottságában akár a cápát is elhitte magáról. 

A fıhadnagy eközben a kis házi rádión felhívta a tó part-
ján várakozó csónakıröket: 

– Újság? 
– Jelentjük: semmi. Sehol egy ember. A csónak üres. 
– Várni. Valószínőleg az éjszaka sötétjét használják ki. 



Vége. 
– Vége. 
Az ırködık még nem is sejtették, hogy ırségük végezté-

vel egy tál rácponty – ha fölmelegítve is – a konyhán várja 
ıket. 

De most még csak nyugodni készült a nap, vagy azt sem; 
sugarai ráfeküdtek a tóra, felzsivajlott a tó, a nádas, a láp 
madárvilága, zümmögı bogárbirodalma. A tizedes meg az 
ırvezetı a lovával foglalatoskodott. Etettek, itattak. A tize-
des kiintett az istálló ajtaján: 

– Gyere, te fogoly, megengedjük, hogy csutakolni segíts! 
Hamar megkedvelték iménti foglyukat. Kölcsönösen fe-

ledték egyfelıl az elfogás örömét, másfelıl az elfogattatás 
ijedelmét. Az ırvezetı két gondosan összecsavart szalma-
csutakot nyomott Kun-Tatár Feri kezébe. 

– Lássuk, milyen huszár leszel! 
Rövid, de tanulságos élete során sok mindent csinált 

Pompás Feri, sok mindent csináltattak is vele, de lovat még 
nem csutakolt. Fecskének hívták az ırvezetı lovát, 
Csudajónak a tizedesét. Topogott még három másik ló a já-
szol elıtt, s ropogtatta a zabot, négy ló pedig ırjáratban volt. 

– Tisztességes ménes! – tőrte föl inge ujját Kun-Tatár 
Ferenc, és nekilátott a Fecske ló csutakolásának; úgy vélte, 
eleinél kell kezdeni, a nyakát csiklandgatta. A ló megbor-
zongott s hátrahıkölt. 

– Állj csak meg, mert mindjárt felrúg! – kapott az új lo-
vászinas kezéhez az ırvezetı. – Elülrıl kerülj a lónak, mu-
tasd magad neki. Még a kutya sem szereti, ha nem ismer-
kedsz meg vele elıször. Veregesd meg a ló pofáját, szólj 
hozzá egy biztató szót! 

Pompás Feri a ló arcába bámult, a ló vissza reá. Az ırve-
zetı zsebébıl kockacukor varázsolódott elı. 

– Add oda neki! Tenyérbıl etesd. 
A ló puha ajka felszippantotta a cukrot. Felnyihogott. 



– Az oldalát kezdd! Így! 
Tanulékony elme volt Kun-Tatár Feri, nem hozott szé-

gyent harcias nevére. Elszántan csutakolta fényesre Fecske 
szırét. Az oldalát, hátát, tomporát, nyakát. Úgy belejött, 
hogy ha közben a Csudajót fényesre nem csutakolta volna 
gazdája, azon is folytatta volna a mesterséget. Kimelegedett, 
megint megéhezett, alaposan megszomjazott. Sérelmeit – 
hogy ártatlanul fogták el – rég elfeledte. Elégedetten nézte 
élete elsı lócsutakolását. 

– Ez csak az alap, a munka elsı fele – zavarta meg az 
önfeledt gyönyörködést a tizedes –, a szebbítés most követ-
kezik. 

– Lehet ezt még szebbé tenni? – nyögött Feri, mert már 
alaposan belefáradt a katonai dolgokba. – Hiszen olyan fé-
nyes már a Fecske háta, hogy elcsúszik rajta a napsugár. 

A tizedes legyintett. Egy ruhakefét vett elı, s azzal kefél-
te végig Fecske sörényét, gondosan, egy-egy kedves szót is 
odavetve a paripának. Aztán a ló farkát simította végig, kis 
kéziseprőt használt ehhez a mővelethez. 

– És most jön a teteje! – mérte végig mővét a tizedes, 
azzal elıvett egy fogkefét. 

– Csak nem keféli meg a fogát is? – ámult az újdonsült 
lovászinas. 

A tizedes mosolygott, s magasra emelte a fogkefét. 
– Idesüss, Tatár! 
A ló tomporára hosszú, egyenes vonalakat húzott fentrıl 

lefelé a tizedes, megannyi csillogó barázdát. Mikor végzett 
mind a jobbal, mind a ballal, a függıleges barázdákat víz-
szintesekkel keresztezte. Centiméter nagyságú kockák fény-
lettek a lovon, párhuzamos fényben és visszfényben. Leg-
alább száz fényes kocka egy-egy tomporon. 

– Hát ez ki van kockázva – ismerte el Kun-Tatár Feri –, 
ilyet még nem láttam! Meddig marad meg? 

– Az elsı izzadásig, aztán újra kicifrázzuk! 



– Csutakot kérek! Magam sodrom össze! – ugrott hirte-
len Kun-Tatár Feri a fıhadnagy lovához, a Csárdás nevőhöz. 
– Csutakot és fogkefét! 

Dühödten látott neki a munkának. A nap ferde sugárral 
vágott be az istállóba, a sugár mind laposabb lett, a színe 
egyre aranyabb. Pici arany porszemek táncoltak a lódobogá-
sos istállóban. Ropogott a zab, zizegett a széna. A legyeket a 
lovak folyton hajtották, szinte szélkelepként. Prüszköltek 
néha jókedvükben. 

Szélsebesen dolgozott Feri, újracsutakolta a fıhadnagy 
lovát. Gondosan lekefélte sörényét, aztán ahogy a tizedestıl 
látta, kikockázta, fényesre írta-rajzolta Csárdás tomporát 

– Nincs kockázat kockázás nélkül – dicsérte meg önma-
gát, és ernyedten dılt egy nagy halom szalmára. 

– Derék huszár leszel! – szólalt meg most a fıhadnagy 
az istálló ajtajából, mert már percek óta nézte az új lovász-
inas bemutatóját, elsı szereplését a lovasiskolán. 

Pompás Feri felugrott, mintha ı is szolgálattevı bajtárs 
lenne; rövid idı alatt beletanult a katonaságba. A fıhadnagy 
azonban megcsinálta a próbát is. Fehér selyemkesztyőt hú-
zott jobb kezére, s végigsimította a ló nyakát, oldalát, comb-
jait. Utána megnézte a tenyerét. A kesztyő olyan fehér ma-
radt, mint ahogy felhúzta. 

– Jól van, Kun-Tatár, a ló portalan! Leléphetsz! 
Már úgy bántak vele, mint egy új bajtárssal. De talán 

még jobban, mert a szakács – aki a konyhaablakon keresztül 
kísérte figyelemmel Kun-Tatár Feri bajlódását a lóval – egy 
másfél literes csajkában friss, hideg tejet nyomott a kezébe. 
Vajas kenyeret hozzá. 

– Pótuzsonna! – magyarázta, s hátba bökte az új bajtár-
sat. 

– Van üres ágyunk – jelentette ki a fıhadnagy –, az éj-
szakát a körletben töltheted, ha ugyan nincs elıkelıbb szál-
lásod a miénknél. A Hilton szálló esetleg, avagy a plébános 



vendégszobája. – Egy pillanatig eltőnıdött, aztán hozzátette, 
nevetett: – De lehet, hogy a plébános helyet sem adna egy 
ilyen magadhoz hasonlónak. Annyira félti a két új festmé-
nyét! 

– Tılem? – kérdezte Pompás Feri a csajka szélérıl, tejes 
ajakkal. – Tılem? 

– Egyelıre mindenkitıl, míg rácsot nem tesz az ablakok-
ra, és nem állapodott meg a biztosítóintézettel. 

– Milyen képek? 
– Restaurált képek, most kapta vissza a templom. Nézd 

meg ıket, hiszen azért járod az országot, hogy érdekessége-
ket láss, hallj, tapasztalj. – Nevetve tette hozzá: – És hogy 
cselekményekbe keveredj. 

Kun-Tatár Feri kiválasztott a sarokban egy katonás 
rendben tartott ágyat – milliméternyi pontossággal voltak 
összehajtva a takarók, egyengetve a párna, derékalj –, rátette 
holmijait, s besétált a fıutcára. 

Szerzett már gyakorlatot benne, mit érdemes ilyen kis fa-
luban megtekinteni. A régi házakat, az új kerítésdivatot, a 
szövetkezeti bolt kirakatát, a postát (levelezılapért), az új 
iskolát, netán egy-egy régi kis kastélyt, kúriát. Némelyiküket 
gondozták, némelyikük erısen hervatag állapotban volt már. 
Templom akadt olykor kettı is vagy három,. Ebben a falu-
ban csak egy volt. A kiszélesedett öblő fıutca közepén dí-
szelgett egyetlen tornyával. Kis virágoskert övezte. 

Nyitva volt. Belépett. Néhány kis ablakon szőrıdött be 
az alkonyi fény. Öregasszony söpörgetett, a pap egy mellék-
oltár elıtt állt, s az oltárképet nézegette. Virágot tett eléje. 

Feri mögéje állt, köszönt. Nézte ı is a képet. Régi kép 
lehetett, mégis vadonatújnak tetszett. 

A pap hátrafordult. 
– Tetszik, fiam? 
– Igen. Mit ábrázol? 
– Szent György legyızi a sárkányt. Igen-igen régi kép, a 



padláson találtuk tavaly. Ez a templom gótikus, csaknem 
hatszáz éves már. A kép is az; valami erre járt olasz festı 
festette a másikkal együtt. Az ott Szent Cecília. 

Rámutatott a másik kis oltárképre. Szent Cecília térde-
pelt, liliomot tartott a kezében. 

– Kis méretőek, egy bıröndben hoztam ıket, mert resta-
urálták. Látod, új fényben, felfrissült színekben csillog. Év-
századokig kallódtak. Azt mondják a szakértık, hogy alig 
van a Dunántúlnak ennél értékesebb, régibb festménye. A 
velencei iskola jó mestere festette. 

– Mit ér vajon? – kérdezte Pompás Feri. 
– Nagyon nagy érték. Kérik már a múzeumba. Egyelıre 

azonban maradjon itt, gyönyörködjön benne a nép, az ı ıse-
inek került pénzébe, még ha a földesúr fizette is. Hajdani 
jobbágyok munkájának gyümölcse ez. Roppant érték, fiam! 

– Nem tetszik félteni? 
A pap megbocsátóan mosolygott. 
– Itt csupa jó ember él. A két képnek híre még nem ment 

messze. A jövı héten rácsot szerelünk az ablakokra, kettıs 
zárat az ajtóra. Nem fenyegeti veszély. Ilyen kicsi, isten háta 
mögötti faluban?! Honnan kerülsz ide, fiam? 

– Szegedi diák vagyok. Stoppal járom az országot. 
– Mivel? 
– Autóstoppal. 
– És pontosan idáig hozott a stop? 
– És itt fogtak is el. 
A plébános megigazította orrán a szemüvegét, beült egy 

padba, s figyelmesen nézett az idegen fiúra. 
– Katonák? Rendırök? Mégis szabadon mászkálsz? 
Kevés szóval, mégis kellı értelemmel ismertette Pompás 

Feri a falu papjával a mai hadállást. Különösebb túlzás nél-
kül ecsetelte, hogyan vált életének unalmasan kezdett napja 
dús cselekmények alkonyi órájává. Visszhangzott végül az 
évszázados templom vastag fala, ahogy az atya elnevette 



magát. A vénasszony kezében méltatlankodva állt meg a 
seprő. Pompás Feri fellelkesedett; ha már ilyen hálás hallga-
tóra akadt, még a dolgozatírási tervét is elárulta. A plébános 
azonban visszatért a rácpontyra: 

– Minden halat bekebeleztetek? – kérdezte kétkedın. – 
Ha nem laktál volna jól, egy kis mákos tésztára szívesen lát-
lak magam is. 

Így történt aztán, hogy Pompás Feri egy félóra múlva új-
ra asztal mellett ült, és még a füle cimpáján is ırölt máksze-
mek feketéllettek. Nyomatékul itt is tejet kapott. Feje le-
lekókadt, attól tartott, itt álmosodik el szégyenszemre, a 
vendéglátó háznál. Jóllakottságtól révülten hallgatta a képek 
magyarázatát: 

– Ha a padlás porában hagyjuk azt a két elfeledett mőtör-
téneti kincset, a harangozónk elıbb-utóbb szemétre dobta 
volna. Hála a nagytakarításnak, még fából faragott szobrokat 
is találtunk, egy lıcsei mester mőveit. Hogyan került ide, ki 
tudná azt már, nyilván a török-magyar háborúságok szele, 
zsákmányéhessége fújta idáig. Helyreállítják azokat is. Egy 
Szent Ferenc már a sekrestyében várja visszatételét. Híres 
egyház lehetett ez a miénk! Könyvet írnak rólunk. Nemzeti 
kincs ez valamennyi! 

Feri pilledezett. A harangszóra kapta föl bozontját. 
Ill ıen megköszönte a mákos tésztát és a tejet, álmosan, 

bódult fejjel indult hazafelé. Elgondolta magának a puha 
takaróval megvetett vaságyat, kemény szalmazsákjával. 

A nap valahol a soproni hegyek mögött készült nyugovó-
ra, már csak félig látszott izzó, vörös gömbje, sugarai szerte-
széledtek a levegıégben, némely sugár – már nem is nyaláb, 
csak egy-két eltévedt fénycsík – laposan feküdt rá a falura. 
Az egyik csík a templomablakon szökött be, a másik meg-
aranyozta a toronygombot. 

Feri félig álmosan pihent meg a templomajtó elıtt – 
„szemérmetlenül jóllaktam”, mondogatja ilyenkor kebelba-



rátja, Zsiga –, s ahogy betekintett, látta, hogy a hanyatló 
fénysugár szinte megkoszorúzza a nevezetes képet. Szent 
György lovagot s a lovag lándzsáját, amint ledöfi a sárkányt. 
Belépett tehát Pompás Feri a templomba (ha holnap korán 
kel s továbbindul, többé már úgysem találkozik az 
országhíres ábrázolattal), leült a kép elé, s félig csukódó pil-
lákkal, merengve nézte, mint oszlik Szent György és Szent 
Cecília feje fölül a Sopronból ideszökött fénysugár. 

Aztán elnyomta az álom. 
Nem tudott megbirkózni az álom fondor manójával, a 

manó terítette ıt két vállra. Ez a két váll a két karral együtt 
ráborult a padra, s Pompás Feri elaludt. Mélyen, Tisza-parti 
buzgalommal. Kiszállt belıle kunok és tatárok nyugtalan, ısi 
ébersége. Pompás álom mosolygó tündére ringatta Pompás 
Ferit. 

A takarító vénasszony pedig jött a kulccsal, be se nézett 
a templomba, mert vacsorát kellett még fıznie, és rázárta 
Pompás Feri álmára, álomtündéreire az ajtót. 

Mondhatnók kapunak is, akkora. 
Aztán Sopron mögött, sıt még távolabb, a Bécsi-erdı fö-

lött is lenyugodott a nap, elcsendesült a falu, kihunytak a 
kocsma ablakai, a moziban a film hıse kibékült a hısnıvel, 
s új kalandra indult, a kutyák hangversenye faluszerte elkez-
dıdött, egymásnak adták át a vezénylıpálcát, csak Pompás 
Feri aludt rendületlenül. 

A fıhadnagy keresni kezdte a fiút. Csirkét rántatott ki, 
annak combjával akarta megkínálni szabad emberré vált fog-
lyukat. Kerestette az udvaron, a körletben, a szakácsnál, az 
olvasószobában a sakkozók között, majd egy legényt iramol-
tatott útnak – szegedi származékot, hadd értsék jól egymás 
szavát –, kerestette boltban, moziban. Többen a parókián 
látták, a szentatya igenelt: itt volt az a gyerek, mákos tésztát 
kapott, aztán visszasétált. Csak nem történt valami baja? 

Kinek jutott volna eszébe, hogy a templomban keressék? 



A tizedes és az ırvezetı most indult gyalogjárırbe, kü-
lön-külön egy-egy bajtárssal. A tizedes feszesen állt meg a 
fıhadnagy elıtt. 

– Jelentem, azt hiszem, az a fiú mégis megszökött! 
– De hiszen itt a holmija! 
– Annak, aki szökik, ez a holmi nem kell. 
A fıhadnagy a kézirádión hívta föl a csónakıröket: 
– Megvan még a csónak? 
– Jelentjük, meg. 
– Nesztelen vigyázat, hátha most szökik! Vége. 
– Nesztelen vigyázat. Vége. 
De hiába vigyáztak nesztelenül, avagy halkan suttogva, 

Pompás Feri nem közeledett. 
Pompás Feri azt hitte, ágyban van, de karja, lába elgém-

beredett, félálmában nyújtózni próbált. Aztán kinyitotta a 
szemét. Ül egy fapadon, vak sötétségben, fáj a nyaka, zsib-
bad a lába, hővös van, odakünn kutyák vonítanak a méla 
éjszakában. 

Riadtan ugrott talpra, botorkálva próbálta megtalálni az 
ajtót, el is botladozott a kilincsig, megrázta, már-már torkát 
köszörülte kétségbeesett kiáltásra, amikor a sekrestye ajtaja 
felıl halk neszezést hallott. Kulcs pattant, kilincs kattant, 
nyikorgott a zár, keskeny fénycsóva szökött a templomajtó-
ba. A fénycsóva megnövekedett, kerekké vált, ide-oda szö-
kött. 

Pompás Feri az ajtóhoz tapadt. Lélegzete is elállt. 
Nesztelen talpon osont végig a padsorok között két látha-

tatlan alak. Nem szóltak egymáshoz, véleményt nem cserél-
tek, szemmel nem láthatóan, de gyaníthatóan tudták, minden 
lépésük merre vezet, minden mozdulatuk mit érint. 

Csak sejteni lehetett alakjukat a sötétben, látni nem. 
Idınkint azonban a fénycsóva az egyik alakra esett. Feri 
annyit látott, hogy kék farmeres alak az egyik osonó. 

Gyorsan, ügyesen, pontosan dolgoztak. Valamiféle vé-



sıvel emelték ki keretébıl Szent Györgyöt és Szent Cecíliát, 
hónuk alatt a lıcsei mester faragott szobrát szorongatták. A 
két kép vakrámán volt, nem fejtették le róla, dolguk sietı-
sebbnek látszott annál, semmint a festmény vásznának le-
szakításával töltsék az idıt. Aztán – jól és gyorsan végezték 
munkájukat – eloltották a kézilámpát, s úgy, ahogy idetop-
pantak, vonultak visszafelé. 

Pompás Feri – (máig sem tudja megmagyarázni, mi 
késztette ekkora bátorságra, mi állította le benne a félszt) – 
ekkor elordította magát, s utánuk ugrott a sötétben: 

– Hová viszitek? 
És még nagyobbat is üvöltött, hogy az ajtón-ablakon ke-

resztül is meghallja a falu: 
– Tolvajok! Tolvajok! Betörık! 
Jól irányozta meg a lépést, két lépcsıt kellett ugrania, és 

már ragadta is meg az egyik tolvaj hóna alatt a képet. Nem 
tudta, melyiket. Rúgott. A kép a váratlan rántásra földre 
esett, csattant. A két ember ekkor sem válaszolt, nem ordí-
tott, nem sziszegett, de csapott. A szoborral, a faragott Szent 
Ferenccel csapott Feri felé. Egymás hajába kapaszkodtak. 
Feri újra üvöltött: 

– Tolvajok! Betörık! 
A kutyák kórusa felzengett. A papék komondora volt a 

karmester. A két ember menekült. Elaludt a kézilámpa, 
fényköre összecsukódott, csak a benyomott ablak üvegének 
csörömpölése árulta el, merrıl jöttek, s merre rohannak. 

Amerre siettek – nesztelenül s igen óvatosan – a kutyák 
zenekara kísérte ıket, de ez a faluban nem tőnt föl senkinek, 
szokva van ilyen hangversenyhez a falu. Lehet, hogy egy 
részeg ember balinkázott végig a fıutcán, vagy egy kései 
autó érkezett meg. Senki sem törıdött a kutyák énekével. 

A két ember eltőnt. Nyomuk veszett. Egyetlen képet szo-
rongattak hónuk alatt, a Szent Cecíliát. 

Amikor másnap hajnalban a vén takarítóasszony kinyi-



totta a templomajtót, hogy az imádkozók bejöhessenek, elı-
ször nem hitt a szemének. Aztán rémülten sikoltotta el 
magát, kirohant az utcára, át a parókiára, s alig bírta kinyög-
ni: 

– Az a fiú, az a fiú… Ott fekszik vérében a sekrestye kü-
szöbén. 

Kinyitotta a szemét, öten álltak az ágya körül; öten, ki-
csit mosolyogva, kicsit aggódva. A fejét nem tudta megfor-
dítani, sajgott a pompás fej, s ahogy fájó kezével megtapo-
gatta, hatalmas kötéssel be is volt borítva. Tekintetét óvato-
san hordta körül. Lám, mégis a katonaágyra került, arra, 
amelyiken a holmiját hagyta. Tegnap volt? Tegnapelıtt? 
Nem sokra emlékezett még. 



– Hogy érzed magad? – ezt a fıhadnagy kérdezte, s 
megsimogatta az arcát. 

Feri megpróbált mosolyogni. 
– Nem tudom. Köszönöm. 
Az orvos az ágya szélére ült, figyelmesen nézte. A plé-

bános egy nagy üveg barackbefıttet szorongatott, majd az 
asztalra tette. 

A tizedes és az ırvezetı úgy meredt rá, mintha most lát-
ták volna elıször. 

– Mi történt velem? – kérdezte Feri végül. – Valaki 
megütött? 

– Megvédted a templom kincsét! – folytatta a fıhadnagy. 
– A nemzeti kincset – tette hozzá Feri –, a nemzet kin-

csét nem hagytam ellopni! 
– A Szent György maradt meg, és a Ferenc-szobor – tet-

te hozzá a plébános. – Derék gyerek vagy, Kun-Tatár Feri. 
Csupa barátságos tekintet sugárzott feléje. Nem harag-

szanak tehát, hogy visszaosont a templomba. 
– Bementem és elaludtam – vallotta. – Megvannak, 

azok? 
– Elmenekültek a Szent Cecíliával – megint a fıhadnagy 

volt a szónok –, kutyákat eresztettünk utánuk, de a lápon 
nyomuk veszett. 

– Talán azok voltak, akik a csónakot is kikötötték – ta-
lálgatta nyögve Feri. 

Tányért hoztak a barackbefıttnek, leveseskanállal. 
– Majd az üvegbıl – emelkedett föl Feri bizonytalanul, 

és kanalazni kezdte a befıttet. 
Az orvos gyengéden megveregette a vállát. 
– No lám, nincs semmi baj, csak egyél. Még hozunk. 
A fıhadnagy vette át a szót megint: 
– Minden valószínőség szerint ık voltak, valami 

mőkincstolvaj banda tagjai lehettek, alapos szervezettséggel. 
Tervük gellert kapott, nem mertek a tóhoz közeledni többé. 



Gyanút fogtak. A csónakot behozattam, nem kell ırizni már. 
A tizedes most szólalt meg: 
– Remek srác vagy! Felülhetsz a lóra, ha akarsz. 
– Két nap múlva máris – döntött a doktor. – Egy kis agy-

rázkódásod volt, fejed bıre felrepedt az egyik kép sarkától. 
Kutya bajod lesz! 

– Hány óra van? – kérdezte Feri. 
– Délután öt – mondta a fıhadnagy. – Elég sokáig alud-

tál. Most még pihenj. Egy katona melletted marad. 
Indultak kifelé, Feri halkan utánuk szólt: 
– Fıhadnagy elvtárs, ugye hogy nem akartam szökni!? 
A barackbefıtt mellé málna-, a málna- mellé szamóca-

lekvár került. 
Soha ennyi lekvárt, befıttet, omlós süteményt! 
Másnap délelıtt egy szegedi iskolában csöngött a tele-

fon. Távolsági beszélgetést jelzett. 
– Igazgató úr? 
– Igen. 
– Itt megint Kézdi Gáspár fıhadnagy. Arra kérem, hogy 

majd ha a tanévnyitó elkövetkezik, néhány meleg, dicsérı 
szóval emlékezzék meg Kun-Tatár Ferenc nevő tanítványuk-
ról. 

– Már megint ez a Kun-Tatár? Mit csinál az ott önöknél? 
Csak nem talált a tóban valami Hold-rakétát? 

– Nem – mosolygott a fıhadnagy –, tatárokkal vívott 
meg vitéz kunok módján. Különben majd írásban is közlöm, 
az többet mond. 

Az igazgató tőnıdve tette vissza a kagylót. 
– Megáll az ész, mit csinálnak a gyerekeim ilyenkor nyá-

ron, ha nekiszabadulnak az országnak! 
Pedig akkor még nem is tudta, hogy Kun-Tatár Ferenc 

idıközben Pompás Ferivé is elılépett, de volt Babkaró Fe-
renc is. 

Mit meg nem ér az ember! 



 
 
– Kicsi kötés, nagy legény! – vette le a pólyát másnap 

Pompás Feri koponyájáról a doktor. – Kapsz egy tapaszt 
még, holnap kutya bajod sem lesz. Kivéve, hogy egy kis 
sebhelyet hosszú ideig fogsz viselni. 

– A nemzeti kincs megérte! – dünnyögte Feri, és körül-
nézett a terepen; mert a befıttek és lekvárok, palacsinták és 
krémesek ütege változatlan hadi alakzatban várta még. 

A templomba ballagott. Szent György visszakerült a he-
lyére, baja nem támadt. Szent Ferenc azonban a füle táján 
megcsorbult, a fülével vágták kupán Ferit, neve örökösét. 

– Ujjlenyomatot vétettünk ugyan – közölte a fıhadnagy 
–, ez azonban nem sokat jelent. A derék szentet százan is 
markolászták. 

– Az ablakokra felkerültek a rácsok, az ajtóra a kettıs 
zár – vigasztalta meg enmagát is a szentatya –, remélem, 
egyelıre elmegy a kedvük a mőkincsrablástól. 

A fıhadnagy egy kis, szakadt kék vászondarabot muta-
tott föl. 

– Ez maradt utánuk mindössze. Kék farmerkabát ujjának 
vége. 

– Kék farmerben voltak a csónakosok is! Csak ık lehet-
tek a betörık! – kiáltott Pompás Feri. 

– Csak összejövünk lassan – tette borítékba a fıhadnagy 
a vászondarabot –, lehet, hogy hozzávarrják majd a tulajdo-
nosát is. 

– Gazdag öt nap volt – nyugtázta Feri a cselekménydús 
vendégséget –, most már hajtok vissza, nehogy még Sopron-
ban is zőrbe kerüljek. 

Ment volna már, a jólétet elégelte meg. Ahol csak fel-
bukkant a fıutcán, innen is, onnan is behívták: 

– Jöjjön már be, kedves, ne restellje a házunkat, egyen 
velünk… 



– Nyitva ám a kapunk maga elıtt, kedves, látogasson 
hozzánk… 

Így és még ígyebben csalogatták Ferit reggeltıl estig, 
mert hamar híre ment vitéz cselekedetének és a szentek vé-
delmezıjének. Végül is Feri unta meg a vendéglátást, nem a 
falu. A falu bírta volna jövı ilyenkorig is, Feri azonban attól 
tartott, hogy újfent orvos keze alá kerül, de most a gyomra 
töltekezésének ártalmaival. 

Meglovagolhatta Fecskét is, Csudajót is. A fıhadnagy 
Csárdását már kevésbé, mert az csak gazdájának engedel-
meskedett. Nem állítjuk, kedves olvasó, hogy a lovaglás va-
lami remekül sikerült, s már bevezetıül is úgy ülte volna 
meg a lovat Kun-Tatár Feri, akár egy tatár kán vagy egy kun 
fejedelem. Elsınek azonban végzıdhetett volna rosszabbul 
is. Kihúzta magát peckesen, nem esett le a kölcsöncsizmá-
ban és Fecske – nyilván nem felejtve el a csutakolást – meg-
lepı engedelmességgel rakta lábait Feri biztatására, forgott 
ide-oda, sıt kellemesen ügetett is. 

Elsı leckének elég volt. 
Ahogy Kun-Tatár Ferenc vállalkozó kedvét ismerjük, 

fog ı még Bugacon lovasiskolázni! 
Az indulás reggelén rövid, katonás volt a búcsúzás. 

Pompás Feri hangja ugyan kissé remegett, de erıt vett ma-
gán; katonai erıt inkább az elemózsia elrakása kívánt, mert a 
parókia gazdasszonya egy hónapra való élelmiszer-
ellátmánnyal szerette volna fölszerelni Pompás Ferit. Ha 
Feri engedi, még a fülén is lekvárosbödönök, vajaskenyerek, 
rántott csirkecombok és pogácsák lógnak. 

Jutott is, maradt is, elég sokáig tartott a kiegyezés. 
Amikor végre mindenek rendezıdtek, ígyen szólott 

Kézdi fıhadnagy Kun-Tatárhoz: 
– Tatárom! – mert ı csak így hívta, s a jótét lélek legyen 

irgalmas Kun-Tatár Ferihez majd ısszel, hogy összeszám-
lálva neveit, egyet se felejtsen ki a csokorból. – Tatárom, 



most merre dobod a labdát? 
– Visszafelé, be az országba, nehogy megint pórul járjak. 

Találtam egy igen kedves társaságot, belevaló cimborákat a 
Bakonyban. Hívtak, látogassam meg ıket. Talán még ott 
táboroznak egy erdészház mellett. Odamegyek kipihenni 
magam, hadd gyógyuljon be a sebem. Édesanyám igen meg-
ijedne, ha így látna meg. 

– Hány nap a stop odáig? 
– Lehet, hogy egy, de megtörténhet, hogy három. For-

galma és szívessége válogatja. 
– Hát, miután elbúcsúztál, Tatárom, állj ki a tanácsház 

elé, és kezdd el. Valaki csak elvisz Gyırig, nem igaz? 
– De igaz. Köszönök mindent. 
Kissé nehéznek bizonyult a tarisznya, de ha már ily sze-

retettel s gazdagon felcsomagolták, semmit sem óhajtott ve-
szendıbe meneszteni Pompás Feri. Lazán inogva – mert még 
a kezében is lógott egy cipısdoboz sült kacsával, uborkástul 
–, nem sietve bandukolt a fıutcán, annyi sok cselekmény 
színhelyén. Még három magyardolgozatba sem fér bele. 

Megállapodott a tanácsház elıtt. Kissé savanyúan bámult 
körül, ebbıl a faluból ugyan ki fog elindulni autóval, hogy 
felvegye ıt? Meg kell várnia az autóbuszt. Az pedig csak 
délben indul. Letette maga mellé a cipısdobozt a sült kacsá-
val, uborkástul, hogy szabad legyen a keze, ha integetni kell. 

Zöld terepjáró kocsi kanyarodott eléje a sarokról. 
A terepszínő terepjáró megállt. Ismerıs arc hajolt ki be-

lıle. 
– Autóstopot tetszik? 
Feri eltátotta a száját, rámeredt a fıhadnagyra. 
– I… igen – dadogta. 
– Hát akkor miért nem tartja föl azt a kacsazsírfoltos te-

nyerét, fiatalember, honnan tudjam, hogy utazni akar!? 
Feri vigyorgott. Magasra emelte tenyerét. A doktor alig-

ha adott volna ötöst a tisztasági vizsgán ennek a tenyérnek. 



Megállításra azonban megfelelt. 
– Merre szándékszik, fiatalember? – kérdezte a fıhad-

nagy, még mindig hivatalos hangon, magázva. 
Pompás Feri hadarta a leckét: 
– Kapuvár, Csorna, Pápa, Bakonyvár. 
– Hupp! – nyitotta ki az ajtót a fıhadnagy, és Feri be-

nyomult a gyorskocsi hátsó ülésére. A fıhadnagy mellett a 
sofır katona ült. 

A fürge terepjáró nekilódult. Sokáig hallgatagon nyelték 
a kilométereket s helyenként a port, amikor Kézdi Gáspár 
fıhadnagy végre hátraszólt: 

– Megijedtél, mi, hogy újra befogunk? Hivatalos dolgom 
van Pesten, gondoltam, elviszlek magammal. – S megnyug-
tatóan tette hozzá: – Ne félj, Tatár, be vagy írva a menetle-
vélbe, mint katonai sebesült. 

Az ilyen terepjáró fürge egy alkotmány, észre sem veszi 
az ember, s máris a tetthelyen van. Alig három óra kellett 
ahhoz, hogy utasai már a Bakony-erdı árnyas lombjai alatt 
rohanjanak. 

– Hol állunk meg? – nyújtotta hátra Ferinek a fıhadnagy 
a térképet. 

Feri a Pádárék erdészházára, illetve arra a pici fekete 
pontra bökött, amely Pádárék rezidenciáját s egyben Szeren-
csések táborhelyét jelölte. 

– Itt. A kis hídnál. 
Nem mondhatjuk, hogy Pádárék rezidenciája körül hő-

vösen fütyörészett a lég. Ellenkezıleg: itt is kánikula gyötör-
te az emberiséget s az egy szem kutyát, amelyik a főben hő-
sölt. Ebben a melegben a motor még hozzátett a forrósághoz 
valamit. Ideje volt megpihentetni már. A fıhadnagy ügyes 
kanyart írt le a terepjáróval, éles jobbra fordulatot vett, átil-
lant a kis hídon, és pontosan a veranda lépcseje elıtt állott 
meg. 

A vizsla felállott, lustán ballagott közelebb a terepjáró-



hoz. Ha pedig egy derék vizslakutyában él a lelki habozás 
gyötrelme, akkor most ebben az ebben teljességgel feltá-
madt. Nem tudott dönteni: ugasson-e, örvendezve csaholjon-
e. Az izgatott ugatás az ismeretleneknek szólt volna, a csa-
holás Ferinek. Végül az öröm jeleit választotta. Nekiugrott 
az ismerıs jóbarátnak (tettének rugója a cipıdobozból 
illongó kacsaillat is lehetett, az összes kacsacsonttal, kivéve 
az uborkát), és hosszú csókokkal illette Pompás Feri képét. 

A konyha ajtaja kicsapódott. Pádár Panni pattant ki rajta; 
összecsapta a kezét. 

– Feri! Pompás Feri! Anya, Sanya, Misi, Magdi! Megér-
kezett Feri! 

A kedves olvasó tán emlékszik még e fejezet címére, így 
szólt: Kép és könyörgés. Nos, képpel találkoztunk már törté-
netünknek ebben a részében, nem is eggyel, hanem kettıvel, 
szoborral tetézve, könyörgéssel azonban még nem. Ennek 
ideje most következett el. Mert amikor az emberhalom nem 
volt képes darabokra oszolni, külön-külön egyénekre osz-
tódni, és a forgolódás változatlanul tartott, Pompás Feri ne-
vetve próbált kibontakozni az embercsomagból: 

– Könyörgök, könyörgök, hadd vegyek már lélegzetet! 
Alig engedtek a könyörgésnek. Végül is kiszabadult Fe-

ri, szabadon pillegett, csak a kutya lihegett tovább, mert nem 
gyızte a kacsás doboz kibontását várni (uborka nélkül). 

A fıhadnagy csendes, megértı derővel szemlélte a vi-
hart. Mikor végre alábbhagyott az ünneplés csatája, ı is be-
mutatta magát, s elmondta katonás rövidséggel, mi szél és 
milyen stop vezérelte ide. A tekintetek Pompás Ferire irá-
nyultak, s ennek a fıhadnagy meg a sofırje is hasznát láthat-
ta, mert délebéd és feketekávé nélkül nehezen engedték vol-
na ıket tovább. 

A feketekávét Magdi fızte ünnepélyesen, s közben foly-
tonosan Feri bozontját leste, nem koszorúzza-e dicsfény. 
Dicsfény helyett csak egy hosszú, fehér tapasz húzódott vé-



gig a nevezetes kobakon. Az sem lesz rajta sokáig, mert – 
mint mondtuk – ideje lenne már nyiratkozni is. 

Búcsúzáskor a fıhadnagy erre a fejtetıre tette kezét, s 
így szólt: 

– Látom, kis Tatárom, itt is megszerettek téged. 



 
 

BARLANG ÉS BOTORSÁG 
 
 
 

Kérjük a kedves olvasót, hogy e fejezetünk címében jelzett 
botorságot ne olvassa bátorságnak, noha ebben a cselekmé-
nyes könyvben (melynek egyes szakaszait az októberi dol-
gozatírás is meg fogja örökíteni Szegeden, sıt, ha nem csa-
lódunk, a dolgozat annyira sikerül, hogy a magyartanár úr 
némi javításával a Délmagyarország címő népszerő napilap 
is közölni fogja), egyszóval ebben a könyvben bizonyos ille-
tık elégszer adták s adják jelét a bátorságnak, de benne itt-
ott botorság is akad. 

Mielıtt azonban mindezek taglalására térnénk, vessünk 
egy pillantást Pompás Feri munícióraktárára. Olyanfajta rak-
tárnoknak bizonyult, aki jóformán azt sem tudja, mit foglal-
jon a leltárába. Rejtélyes dobozok, üvegek, mőanyag tasakok 
varázsolták a veranda megviselt, összefaragott, festékkel 
maszatolt asztalát csodás terülj asztalkámmá. Az ünnepi terí-
tés gazdagságához az is hozzájárult, hogy a fıhadnagy a kis 
terepjáró továbbugrása elıtt némi kárörvendéssel még ki-
nyomott néhány dobozt, csomagot, gyümölcstıl dagadó há-
lót az autó csomagtartójából. A kárörvendést szóval is meg-
magyarázta: 

– Most aztán nézd meg magad, mihez kezdesz ezzel az 
élelmiszer-raktárral! Ámbátor, ahogy itt körülpillantani sze-
rencsém van, aligha kesereghetsz, hogy nyakadon marad. 

Gázt adott, a terepjáró eltőnt a kanyarban. 
Pompás Feri szakértı szemmel mérte föl kincseit, majd 

egy ısmagyar táltos áldozatra hívó, széles mozdulatával te-
relte egy pontra az áldozatra készek figyelmét, s végigmuta-
tott az étvágygerjesztı kunhalmon: 



– Itt a kaja! Mindenki a vendégem, amíg benne tartunk. 
Te is, Szellı. 

Ez a vizslának szólt, mert a kutya hízelkedve nyomta ró-
zsaszín orrát Pompás Feri kezéhez. 

Az anyák a háziasszonyok értı szemével mérték föl a 
készletet. 

– Mit se tarts az éhenhalástól az elkövetkezı napokban – 
ítélte meg a mennyiséget Pádár Panni mamája –, a könnyen 
romlandók azonban a jégszekrénybe vándorolnak. 

– A torták maradjanak – vetette esdı tekintetét Panni egy 
kerek csokoládétortára, amelyen kissé már elolvadt a fehér 
felirat: „A hıs Ferencnek!” 

A torták maradtak. Akkora volt a tortatartalék, hogy ha 
kun és tatár három napig pusztítja is, morzsa még mindig jut 
belıle a madaraknak. Panni mamája azonban az inget vette 
szemügyre, hısünk megviselt ingét. Morzsolgatta az ing 
nyakát. 

– Piszkos – jelentette ki röviden –, ez kimosódik. Vesd 
le, Feri! 

Feri elpirult. Ki ne pirulna el, ha ekkora s ily kitőnı tár-
saságban váratlanul ráolvassák, hogy minden dicsısége elle-
nére mocskos az inge. 

– De igazán, Pádár néni, kérem – húzódott, illetve a nya-
kát húzta be, mintha ezzel kevésbé lenne szürke színő a kék 
kockás ing –, de igazán… jó lesz ez még. Majd otthon, édes-
anyám. 

– Addig akarod hordani? – rémült el Panni mamája. – 
Most aztán azt mondom, elı a többivel is! 

Minden engedelemkérés nélkül vonta magához a Co-
lumbia Egyetemrıl elnevezett kopott kék tarisznyát, s nem 
csekély diadallal húzott ki még egy inget, zsebkendıt, haris-
nyát. 

– Ez véres! – kapott az inghez Pompás Feri. – Ezt ne tes-
sék! 



Pádár mama magasra emelte a véres inget. A száradt vér 
az ing nyakától barnán húzódott végig a háta közepéig. Ami 
folt a mellén piroslott, az málnaszörp maradéka volt, némi 
csokoládébevonattal. De a vérfolt az valódi volt. 

– Nem várunk addig, amíg édesanyád otthon kétségbee-
sik – tolta el Pompás Feri kezét a bőntett tanújától Pádár 
mama –, ezt itt kell kimosni. Hiszen itthon vagy nálunk. A 
harisnyád is lyukas. 

– De nem a rablóktól – mentegetızött Feri, mintha a rab-
lókkal kapcsolatos harisnyalyukadás nagyobb bőn volna, 
mint a gyaloglástól szétpattant szál. – Különben is, csak a 
lápon volt harisnya rajtam. Sok volt a bogár. 

Pádár mama irgalmatlan maradt. Úgy vonult el vérfoltos 
ingekkel, szakadt harisnyákkal, mint egy csatából megtért 
amazon. 

Végre Szerencsés Misi is szóhoz jutott. Igaz, hogy eddig 
tortával tömte beszélıkéjét: 

– A tábortőznél mindent elmondasz, Pádár bácsi is hadd 
hallja a kalandot. 

– Nem kaland volt, hanem cselekmény – Feri most már 
végképp ragaszkodott a pontos meghatározáshoz –, és nem 
mondok el semmit, elegem van belıle. 

– Akkor mi mondjuk el neked, hogy a várdombon nagy 
ásatás lesz. Régészettörténelmi nagy ásatás. Európa belere-
meg. 

– Mibe remeg Európa? 
– A világhírbe, ami az ásatásból következik. Titok még, 

a professzor bácsi vezeti. Mi is segítünk. 
(Ezt ugyan a professzor bácsi nem ígérte, aligha várta 

volna is, de Misi meg Sanyi már beleélte magát a fıhad-
segédségbe.) 

– Jöhetsz te is, ha akarsz – tette hozzá Pádár Sanyi. 
– Még maradhatok? – a kérdés kissé bátortalanul hang-

zott. 



– Fiam – kiáltotta a táborhely felıl Szerencsés mama –, 
amíg a raktáradból ki nem fogy a kaja, itt is kell maradnod. 
Úgy gondolod, hogy mi esszük meg helyetted? 

Közbevetıleg, némi röstelkedéssel jegyezzük meg, hogy 
már Szerencsés Árpádné földrajz-, történelem-, biológia-
tanárnı is a kaja szót használta a klasszikus élelmiszer szó 
helyett. Bocsánatos bőnének ítéljük azonban azt a tényt, 
hogy szép, kövér, fekete betőkkel a kaja szó már az Értelme-
zı Szótárban is bennfoglaltatik, és ne restelkedjünk azon, 
hogy ily kiváló tanárnı is alkalmazza már a szót, hiszen tud-
juk, hogy a rossz hamarább ragad az emberre, mint a jó. És a 
Pompás Feri kajatömege nem is olyan rossz! 

– A sátorban alszol, nálunk – ajánlotta föl a szálláshelyet 
Szerencsés Misi –, van még egy kis kétszemélyes sátrunk. 

– Vagy a vendégszobában – vélekedett Sanyi. 
Jólesı melegség járta át Pompás Ferit, úgy is mint Kun-

Tatár Ferencet. Restellte volna szavakkal keríteni körül az 
öröm virágoskertjét, a pontosan ıérte fakadt virágokét, hát 
csak nyögött egyet köszönetül, amely körülbelül így hang-
zott: Mmmmm… 

És ezzel mindent ékesen, pontosan részletezett is. 
Ekkor csapott Szerencsés Misi ismét az asztalra. A lek-

vár körül keringı legyek, darazsak rémülten röppentek 
odébb. 

– Most már hárman vagyunk a regényíráshoz. Nyitott a 
pálya, szabad a verseny! Feri is beszáll. 

– Regényt írtatok? – kétkedett Pompás Feri. 
– Azt, de elszállt. Kalózhajót írtunk és indiánokat. Elvit-

te a szél. 
– Fennakadtak a fán – magyarázta Panni –, a madarak 

olvasmánya lett, vagy fészket raktak belıle. 
– És mirıl kell írni? – meresztette a szemét Pompás Feri. 

– Mesét, kalózhajót, indiánt, erdei történetet? 
– A tiédet – a hang diadalittas volt, s egyszerre két to-



rokból is eredt –, a. tiédet! Meglátjuk, kinek sikerül jobban. 
Pompás Feri eltőnıdött. Nem is olyan rossz ez az ötlet, 

gyakorlat a dolgozatíráshoz. Bemelegíti magát. 
A megtalált kincs vigalmával örvendtek. A megtalált 

kincsével, amely, íme, kipattan az agyakból, és sugározni 
fog. Már látták is a sugárt, hallották a történetírás Múzsájá-
nak, Kliónak lantpengetését. Lant! Szerencsés Misi a gitárjá-
ért rohant. 

– Kipengetem – üvöltötte. 
A gitár ott hevert színes szalagjaival a veranda asztalán, 

Misi felkapta, s éppen belevágott a húrokba, amikor a patak-
hídon Lilla tehén elbıdítette magát. Ezúttal Lillácska nélkül. 

Szerencsés anya nem tudta türtıztetni magát, akkorát ka-
cagott, hogy a gyanútlan Lilla megállt az éneklésben. Min-
denki nevetett. Erre a jelenésre nem vártak. 

– Kísérd hát, kísérd hát énekét – törölgette könnyeit á 
mama –, hiszen arra vár! 

Lilla megértette a biztatást. Még hosszabbat bıdült. Vé-
gül hömpölygött a kacaj tengerében maga Misi is. Újra bele-
kapott a húrokba, de Lilla éneke és Misi kísérete sehogy sem 
bírt összetalálkozni. 

– Más-más a kotta – tette vissza a zeneszerszámot Misi –
, dallamosabb dalt íratunk, ez nem megy. Korán érkeztél, 
Lilla! 

Lilla állhatatosan bámult. Tán csak nem a csokoládétorta 
csábította ide? 

– Ezt kell megírni! – javallta Panni. – Ezt a hangver-
senyt. Lillát meg a gitárt. 

Lilla, úgy látszik, elszégyellte magát, azt hitte, egyedül 
rajta nevetnek. Korholó pillantást vetett a társaságra, meg 
sem várta a jóíző füvet, amit ilyenkor a két lány elibe tesz, 
sértıdötten fordult meg, elcaplatott. Három napig feléje sem 
tekint az ilyen gúnyos csordának! Bánatát az úton bıgte to-
vább. Elmaradt a többiektıl. 



Alig tudott miatta beférni az az öttagú társaság, amely 
most fordult rá a hídra, mert meglátta a sátrakat s az erdész-
házat. Turisták voltak, a hegyekbıl ereszkedtek alá, friss 
vizet kértek és pihenıhelyet. Alaposan elpilledtek az egész 
napos gyaloglásban. 

Friss vízzel ellátni a kiránduló emberiséget: ez a Pádár 
Panni dolga. Hozta a kancsót, töltött, sürgött és forgott. A 
turisták az udvar fatuskóin ülve maradék szalonnájukat bics-
kázták, hagymával. Szellı, a vizsla fel sem tápászkodott, 
álmai a kacsacsontok körül kószáltak. A nyers hagymasza-
got egyébként sem állta. 

Alkony jeleztével a turisták feltápászkodtak. Leszórták 
magukról a morzsát – a fürge csirkék rendre felkapkodták –, 
összecsapták a bicskát, vállukra a zsák, ajkukon a köszönet 
szava, s már indultak is. Az esti buszt akarták elérni. A leg-
testesebbik turista – pedig csak fél adagot bellebbezett – egy 
kiolvasott újságra mutatott, amelyet a fatönkön hagyott. 

– Olvassátok el. Egy olyan srácról van benne szó, ami-
lyenek ti vagytok. Kincsrablókkal szállt szembe éjnek ide-
jén, élete árán. Vegyetek példát róla! Szervusztok! 

Megbillentette vászonsapkáját, elkocogott. 
Szerepe történetünkben mindössze ennyi. Meg sem kér-

dezzük a nevét. 
Misi pattant elsınek az újsághoz. Magasra emelte, mint 

egy zászlót, s fürge ujjakkal kereste benne a nevezetes cik-
ket. Pompás Feri elsápadt. Csak nem róla írtak? 

De róla. 
Misi fölállott a veranda lépcsejére, mint egy vezérszónok 

a termelési értekezleten, mint egy kikiáltó az úttörıtábor 
nyári kabaréján, s oly hangosan olvasott, hogy még az ügye-
letes mátyásmadár sem bírta elcserregni a turisták búcsúzta-
tóját. 

– Ide füleljen az egész! Óriási nagy betőkkel a harmadik 
oldalon, azt mondja: Egy országjáró diák saját vére árán 



őzte el a templomrablókat. 
Pompás Feri félig mosolyogva, félig meglepetten nyúj-

totta ki a kezét. 0 
– Muti! Hagy én! 
Illett az újságot az ı kezébe adni. Némán futotta át a so-

rokat, hangtalan betőzte a híradást. Szótlanul meredtek rá a 
többiek. 

– Hát olvasd! – kiáltotta Misi türelmetlenül. 
– Nem tudom, olvassátok ti. Majdnem úgy volt. 
Belezavarodott. Újra megfájdult a feje, mint mikor hom-

lokon sújtották a Szent Ferenccel – névrokonával – nem bírt 
meg se szólalni. 

Az újságcikk hosszú volt, és csaknem hitelesnek mond-
ható. Egy Tatár Ferenc nevő ügyes és szemfüles diákról 
szólt, aki egy Fertı tó melletti kis faluba vetıdött, hogy or-
szágot lásson. Országlátás közben az éjszaka a templom sö-
tétjében érte, oly sokáig gyönyörködött a templom újonnan 
restaurált, remekmívő festményei elıtt. A képek a középkori 
olasz festımővész, Giotto valamelyik kiváló tanítványának 
mővei. Éppen ezen az éjjelen ismeretlen mőtárgytolvajok 
hatoltak be a templomba a felfeszített ablakon keresztül, Az 
álmából felriadó Tatár Ferenc akadályozta meg a betörést 
hallatlan lélekjelenlétével és bátorságával. Élete kockáztatá-
sa árán mentett meg egy képet s egy gótikus szobrot. A szo-
bor is pompás alkotás, a lıcsei Pál mester mőve; ki tudja, 
mily úton-módon jutott a Tátra hegyei alól a Fertı partjára a 
szobor. A szoborral ütötték le a bátor diákot; a diák élet s 
halál között vergıdött, amíg hajnalban a harangozó rá nem 
talált. A rablók egy képpel elmenekültek, a rendırség teljes 
apparátussal nyomoz. 

A lelkes újságcikk ezzel végzıdött: 
„Tudósítónk szerette volna megszólaltatni a hıs diákot, 

de a bátor fiatalembernek nyoma veszett, eltőnt a faluból, 
ennélfogva most ıt is keresik. Tudósítónk tehát csak a betört 



ablakról és a híres képrıl tud fényképfelvételt közölni.” 
Látható volt tehát az ablak, a kép, a képen Szent György, 

Kun-Tatár Ferenc azonban sehol. 
Kun-Tatár Ferenc most éppen itt ült a bakonyi kis patak 

partján, s gondokba merülten olvasta el másodszor is a cik-
ket. 

– Feri, ez pompás! – üvöltötte Pádár Sanyi, s mivel lel-
kesedését másképp nem tudta kellıképpen kifejezni; az asz-
tal tetejére ugrott, s újra felolvasta az újsághír nagybetős cí-
mét. 

A hıs szája széle azonban remegett. 
– Ha ezt édesanyám megtudja; hogy leütöttek, s hogy 

életem kockáztatása meg ilyen… És talán országosan köröz-
nek is engem… 

Az ijedelem szele most jobban körülviharozta, mint ami-
kor a templomban leütötték. Tanácstalanul pillantott a Sze-
rencsés gyerekek édesapjára. De az édesapa azonnal megta-
lálta a módját, mit kell ilyen esetben cselekedni. Megsimo-
gatta Pompás Feri fejét – még mindig sajgott ez a kobak –, s 
döntött: 

– Beülünk az autóba, és táviratozunk szüleidnek. Egyet-
len pillanatot sem késlekedhetünk. 

Így történt aztán, hogy Kun-Tatár apa és Kun-Tatár ma-
ma késı éjjel ilyetén tartalmú sürgönyt bontott föl: 

„Utam eddig pompásan sikerült, bejártam fél Dunántúlt, 
Bakonyvárott pihenek néhány napig egészségben, hazatéré-
sem ideje bizonytalan. Feri.” 

Kun-Tatár apa bosszúsan ráncolta össze a szemét, amiért 
a táviratkihordó fölzavarta. 

– Megbolondult ez a Feri, hogy sürgıs táviratokra költi a 
pénzt az egyszerő levelezılap helyett? 

Kun-Tatár mama azonban meghatódott, elérzékenyülten 
vette át a szót: 

– A drága jó Feri, a maga örömét közölte velünk. 



Kun-Tatár apát aztán sokáig nem hagyta valami aludni. 
Ahogy az ágyában forgolódott – nem tudott újból el-

aludni –, valami mindig zizegett benne. Azaz a pizsamája 
zsebében. A távirat. Félálmában ébredt rá arra, hogy ez a 
folytonos csörgés zavarja. A sötétben felemelte a földrıl azt 
a könyvet, amelyet elalvás elıtt éppen olvasott, könyvjelzıül 
a táviratot csúsztatta belé. Aztán benne is felejtette. Ennél-
fogva a távirat épségben ırzıdött meg a családi történelem 
számára, Kun-Tatár mama késıbb elérzékenyülten tette el a 
családi levelek közé, s ha nem csalódunk, a nevezetes távirat 
még sok-sok évig fogja hirdetni Kun-Tatár Ferenc bátorsá-
gát, a mőkincsek iránt érzett rajongását, nemkülönben azt a 
szeretetet, amelyet szülei iránt mindenkoron érzett. 

De ez még várat magára. A távirat ebben a pillanatban 
Kun-Tatár apa pizsamájának zsebében zizeg, s az apa nem 
bír aludni. 

Nem bír a fiú, Pompás Feri sem. A veszélyes, nem várt 
kaland visszahatása most tört ki rajta, most, hogy végre 
megpihenhetett, és baráti meleg vette körül. Mondhatnók: 
puhán elernyedt, jólesıen, nagyokat nyújtózva. Amellett pe-
dig egy teljes ételbár gazdag tulajdonosának tudta magát. 

Nem bírtak aludni a képtolvajok sem. 
Róluk azonban majd késıbb lészen szó; egyelıre eléged-

jünk meg egy hosszú, meneküléses futás ecsetelésével s né-
mi vércsöppek látásával, mert történetünkhöz ez is hozzátar-
tozik. Vérhullás ugyanis mindkét részrıl esett, a megtáma-
dott és a támadó részérıl. A megtámadott vére vesztésének 
okát jól tudjuk: az ártatlan Szent Ferenc ejtette akaratlanul; a 
támadók egyike pedig nagy sietségében a betört ablak üve-
gében sértette meg a kezét, ugyancsak alaposan. Olyannyira, 
hogy még Szent Cecília hátára – jobban mondva a képnek a 
hátára – is jutott belıle. 

A betört ablak üvegén talált vérrıl a rendırség igen 
ügyesen mintát is vett. És eltette eredményesebb idıkre. 



A vérömlésre a fürge betörık nem számítottak. Ez kívül 
esett terveik vonalán. Még csak hosszú ingujjuk sem volt, 
amit letéphettek, s kötszernek használhattak volna; egy 
egész inget kellett feláldozniuk, az is tarka volt. 

Hajnalban verték föl a gyıri patikát. Kötszert, kenıcsöt, 
fertıtlenítıt kértek. 

– Árokba borultunk – indokolták az álmos patikusnak –, 
egyikünk megsebesült. 

A patikus jószívően segédkezni is akart, ezt azonban 
nem engedték. A patikus csodálkozva nézett a tovafutó autó 
után, amely némileg poros volt ugyan, de semmi jel nem 
árulta el rajta, hogy árokba borult volna. Fejét csóválva vo-
nult vissza a patikájába. 

Ezen a délelıtt a rendırség ügyeleti osztályára egy sárga 
mellényes utcaseprı újságpapírba csomagolt inget vitt be. 

– Egy kukában találtam a Széchenyi téren – jelentette, s 
letette az inget az ügyeletes ırmester asztalára. 

Kockás ing volt, nagy vérfoltokkal. 
– Nem kerülhetett másképp oda – magyarázta az utca-

seprı –, mint hogy valaki bedobta. 
– Ez teljesen világos – bólintott az ırmester –, nem hi-

szem, hogy az ing magától sétált volna be a kukába. Min-
denesetre köszönöm, jól tette, s mi is jól eltesszük. 

A fıhadnagy, Kézdi Gáspár harmadnap tért haza Pestrıl. 
Útját megszakította Gyırött. A rendırségre ment, régi barát-
ját kereste ott, egy másik fıhadnagyot, aki azonban nem ha-
tárır, hanem rendır volt. 

– Tudtok már valamit? – kérdezte egyik fıhadnagy a 
másik fıhadnagyot. 

– Egy véres ing került elı egy Széchenyi téri szemétku-
kából – közölte egyik fıhadnagy a másik fıhadnaggyal –, 
kockás, véres ing. 

– No és? 
– Vegyelemeztettük. Az ingen talált vércsoport s egy 



csomó izzadt ujjlenyomat egyezik a templom üvegcserepein 
levı vércsoporttal és az ujjlenyomatokkal. 

A patikus délben jelentkezett. Nem hagyta nyugodni a 
hajnali kopogtatás, a gyors kötszervétel, s végül, hogy a két 
utas autójának – noha árokba borultak – semmi baja nem 
volt, még csak egy karcolást sem látott. Két farmerruhás ille-
tı volt, aki hajnali álmából ébresztette fel, mintha ikrek let-
tek volna. 

– Tisztességesen kövéredik a dossziéjuk – ütött a rendır 
fıhadnagy az iratcsomóra –, remélem, nemsokára használni 
tudjuk ezt a szép anyagot! 

Mert egy sebészorvosnak a vakbélgyulladás lehet szép, 
katonaembernek szép egy csatatér, tengerésznek a pusztító 
vihar, csatornázónak egy csıtörés. A fıhadnagynak az 
anyag. Az eset anyaga, az a szép. 

Pompás Ferinek a cselekmény. 
Pompás Feri legurult a gumimatracról. 
Igen dagadtra találták fújni Szerencsés Misivel a fekvı-

helyet, s noha az utóbbi napok kalandozásai során Pompás 
Feri a szénapadlástól kezdve a kemény fapadig mindenféle 
nyoszolyához hozzáedzıdött már, domború matracon feküd-
ni még nem volt alkalma. Hol a jobb szélén gurult le, hol a 
balon csúszott alá. Ilyenkor didergett. De gyötörte a jólla-
kottság is, a tele gyomor. Meg-megszomjazott. 

Mindenféle baja támadt tehát. 
Szerencsés Misi csendesen szuszogott mellette. Misi ki-

követelte magának, hogy a nap hısével egy sátortetı alatt 
pihenje a fáradalmakat. Pompás Feri ágyának felduzzasztása 
domborúra sikerült, Szerencsés Misi homorú teknıt alkotott 
magának, boldog bölcsıt szinte. Mintha Ábrahám kebelében 
szunnyadt volna, oly megelégedetten fújta a kását. 

Amikor már harmadszor gurult le Pompás Feri a gumi-
ágyról, megbosszankodott. Lábára huzigálta harisnyáját, pi-
zsamástul pokrócába burkolózott, és kiült a sátor elé a fekete 



éjszaka égi sátra alatt. Az álom tündére finom ujjaival illette 
a Pádárokat és a Szerencséseket, szemükre a boldog révület 
pecsétjét illesztette. Egyedül Pompás Feri virrasztott bagoly-
ként. 

Ám huhogott az erdıben valódi bagoly is. Pádár apa sze-
rint – aki aztán igazán tudta, mennyi az erdıben a kétlábú s 
négylábú eleven jószág – ennek az erdırésznek három bag-
lya volt, tisztes távolságban egymástól; mindegyik a maga 
körzetében, hogy ne zavarják egymás munkáját, egymás 
hadjáratát, és fıként mindegyik tiszteletben tartsa a másik-
nak nyugalmát az ı támadhatatlan körzetében. Az erdıben 
minden madárnak megvan a maga körzete-kertje, kis biro-
dalma határa, s még a rokont is előzi, ha illetéktelenül a 
fészkelıhelyére téved. 

Pádár apa mind a három baglyának nevet adott. Az egyik 
volt Füles, a másik Gatyás, a harmadik pedig Pamat. A ház-
hoz legközelebb Füles lakott. Barátságos bagoly lehetett, bár 
ritkán mutatkozott, csak hangját hallatta. 

Most is huhogott. Erıteljesen szólt bele az esti hangver-
senybe. A többi madarak nem szerették hallgatni, de hát neki 
is szava volt az erdırengetegben. Ki az a botor, aki elvitatná 
tıle?! 

Pompás Feri nem tudott elaludni sehogy sem, zaklatott-
sága nem múlt el még. Hát csak ült, üldögélt a küszöbön – 
ahogy Szerencsés Misi a sátor árkát becézte –, és hallgatta az 
éjjelbe fordult esti erdıt. A neszeket, az el-elhalkuló cserre-
géseket, pihe-puha fészkek fel-felcsivogó nyöszögését, a 
tücsök cirpelését a réten, az álmából felriadt béka vakogását, 
a túlsó völgyben az ız sivítását, a kutyák danáját a faluból, a 
kuvikot az odvas tölgyfa ágán, a vaddisznóanyát, ahogy 
röffentve, malacait terelgetve inni megy. S aztán a fülemüle 
felcsattanó énekét, mert elkezdi mősorát, s hajnalig abba 
sem hagyja. 

(Kedves olvasóm, arra kérlek, ne ugord át ezeket a hosz-



szú, tömött sorokat, mondván, hogy ezekben a mondatokban 
úgysem történik semmi nevezetes, és téged csak a beszélge-
tés izgalma, a cselekmény sodra érdekel. Viseld türelemmel 
a leírásokat, pihenj meg e sorok írójával és Pompás Ferivel 
együtt néhány percre egy-egy patak partján, az erdei tisztá-
sokon, nézz körül a napzáporozta csúcsokon, andalogj az 
ösvényeken, ne vágtass folyton izgalmak után. Meglásd, 
többre jutsz. Szerezd meg az írónak és Pompás Ferinek, de 
Pádáréknak és Szerencséséknek is azt az örömet, hogy velük 
tartasz bámész útjaikon, velük hallgatod az erdı hangver-
senyét, s velük együtt veszel mély lélegzetet, ha ezt a szót 
hallod: szép, szabad, szerelmetes természet. 

És hallgasd a huhogó Fülest is.) 
Fülesnek oly éles a szeme az ilyen éji sötétben, még a 

pici bogarak fénylámpásait is meglátja, hogy a lámpa-
cipelık után kapjon, ám legjobban azt szeretné, ha ezek a 
lámpások holmi apró békák és kövér kis egérkék útját mu-
tatnák meg neki. 

Feri visszahuhog. 
Füles féloldalra billenti fejét, számára idegen ez a hang. 

Távolabb repül. Onnan ad jelet. 
Feri feltápászkodik, hogy két tenyerét jobban tudja öblö-

síteni. Huhogása jobban sikerül. De béka is felel rá. 
Mozdulatlanok a falevelek. Szerencsés apa finoman, alig 

hallhatóan, de bizony horkol. Álmában átfordul a másik ol-
dalára. 

Füles, a bagoly újfent közelebb repül, a tavalyi avar alatt 
kövér pockot sejt. Meg a pihenı rókafiút gyanítja. 

Feri elıbbre lép. Mered bele a sötétbe. 
A fák fölött megjelenik a hold sarlója; a sarló balra ho-

morít, jeléül annak, hogy növekvı s nem fogyó holdvilágról 
van szó. Kékeszöldes, halavány fény tör át az ágak között. 
Hosszú árnyékot vet; akinek éles a szeme, a gyalogösvényt 
is látja. 



Pompás Feri – illetve akkor még mint Kun-Tatár Ferenc 
– az elmúlt télen nekifogott egy vastag könyvnek, amelynek 
az volt a címe, hogy Görög mitológia. A felét már elolvasta, 
lassan haladt vele, hogy jól eméssze meg. Istenek, istennık, 
szirének, driádok, faunok és szatírok világába bonyolódott 
bele. És most az álom, a fáradtság, az ébrenlét határán feltá-
madtak benne ezek az olvasmányok, szerette volna, ha ı is 
egy ilyen ugrándozó kis görög istenfi lenne olajfaerdık mé-
lyén. 

Felnézett a holdra. 
– Szeléné – súgta mosolyogva –, Szeléné, tekints ránk. 
Eszébe jutott a Holdistennı görög neve. 
Szeléné nem felelhetett, mert nem volt még teljes a teste, 

az ég óceánjából csak félig merült föl. Mindössze annyit te-
hetett, hogy egyre erısebb fénnyel vonta be az erdıt. 

Aztán Szeléné ismét eltőnt három vén fenyı mögött, 
nem volt kit a következı félórában elıvarázsolnia Pompás 
Ferinek, ellenben ismét megszólalt a bagoly, Pallasz Athéné 
istennı földi képviselıje. A tudós. 

Nem foglalta szavakba Feri, de a megfelelı agyteker-
vényében ez a gondolat futott végig: „Most pedig kipróbá-
lom a bátorságomat, a szemem élességét, és valami egészen 
kicsi görög isten erejét.” 

Lehet, hogy más szavakkal biztatta önmagát. Talán ez-
zel: „Megfogom azt a baglyot! Megnézem, hol lakik.” 

De lehet az is, hogy csupán a le nem lassult izgalom tar-
totta ébren, s hajtotta be az erdıbe. Tíz lépésre, húsz lépésre, 
száz lépésre a gyalogösvényen, a huhogás után. 

Szeléné istennı barátságosan nyújtotta le a lámpást. 
Ment, ment, ballagott Feri a meleg pizsamában, slattyo-

gó szandáljában, hátán a takaróval ment a bagoly után. 
Pompás Feri – a többi itt lakókkal s itt tanyázókkal ellen-

tétben – alig volt ismerıs ezen a tájon, különösen az erdei 
utak útvesztıiben nem. Amit az erdészház körül látott, 



mindössze néhány sátor, a patak, a tábortőz és a ház udvara 
volt. Most, hogy nekimerészkedett a sötétnek Holdistennı 
védelme alatt, a szekérnyomokat követte. Az istennı lámpá-
sa éles árnyékot rajzolt a keréknyomok barázdáira, a kivetett 
kövekre. A bagoly szava egyre távolabbról hangzott. A kö-
zeli Füles ırszolgálatát a távolibb Gatyás vehette át, talán 
Pamat is beleszólt. Húzták a hangok Pompás Ferit, Szeléné 
világított, Pállasz Athéné kalauzolt, a nyom azonban a lova-
ké volt. 

„Azért is!” – szorította össze a száját elszántan Pompás 
Feri; kimeresztette a szemét, mert az istennı mécsese hol 
eltőnt, hol újra felvillant. Ha a fákat a szellı megmozgatta, 
az árnyékok ide-oda lengtek, mintha az egész erdı megele-
venedett volna. 

„Nem lehet eltévedni – biztatta magát Pompás Feri – 
pontosan megjegyeztem az irányt, a mögöttemet, az 
elıttemet, az oldalvástomat.” 

Az ösvényt keresztben széles vadásznyiladék szakította 
meg. Úgy látszik, vadászösvény volt, és csak eddig vezetett. 
Feri megállott az útkeresztezıdésnél, s tájékozódni próbált. 
Ha most nappal volna, pontosan meg tudná állapítani, merre 
van dél, s merre észak. A hold azonban nem keleten kelt fel, 
Szeléné istennı szokatlan irányban lépkedett égi mécsesével. 
S e pillanatban – mintha megunta volna folytonosan az utat 
mutatni – felhı mögé rejtezett. Fekete lepel borult a fák fölé. 

A baglyok is abbahagyták a jelzést, avagy már messzire 
került tılük? Valahol a fák között patakcsobogást hallott. 
Köveken ugrált a víz. Feri visszaemlékezett valami vadász-
ösvényre, nyiladékra, amely az országútra futott le, nem 
messze a táborhelytıl. Ha tehát most a nyiladékban halad, az 
országútra ér, onnan már könnyő visszatalálni a sátorhoz. 

A nyiladékot választotta. 
Csakhogy ezeket a nyiladékokat a gróf, egykori birtoko-

sa a széles erdıbirodalomnak, négyzetes alakban vágatta. 



Keresztben is, hosszában is. 
Pompás Feri azt hitte, hogy a hosszirányt választotta. 

Kár volt alaposan meg nem nézni a térképet – amúgy is elég 
silány térkép –, most már csak emlékezetére támaszkodha-
tott, így aztán hosszirány helyett keresztirányban taposott 
tovább. Egyre messzebb a táborhelytıl. Szeléné istennı né-
ha-néha segített, de most már mind többet burkolózott felhı-
fátylába, úgy látszik, fázott ı is. Mert Pompás Feri már fá-
zott. Ugyanakkor melege is lett. Melege attól, hogy aligha-
nem eltévedt. 

Visszament a keresztezéshez. Azaz csak ment volna, 
mert a sötétben újra elvétett egy ösvényt. Úgy járt, mint az a 
sakkjátékos, aki behunyt szemmel, vaktában rakja figuráit a 
sakktáblára, aztán maga sem tudja, hová tette a futárt, hová a 
királyt, s merre a gyalogost. Mikor kinyitja a szemét, akkor 
tapasztalja a bús kavarodást. 

Most szúrta szíven a döbbenet dárdája. 
Eltévedt. 
A legszélesebb nyiladékot választotta. Széles volt ugyan, 

de teli cserjével, bokorral. Itt senki sem kaszált, a fő is deré-
kig ért. Törte magát elıre, mert a nyiladék toronyiránt veze-
tett fölfelé. Toronyiránt? Hol fehérlik itt egy torony? Még 
csak egy kilátótorony sem, mindössze két létrátlan, magas 
vadászles. Felmászni nem lehet, hogy körülnézzen. A har-
madik vadászlesnek, csupasz dombtetın, volt végre létrája. 
Inogva, félve, takaróját folyton vissza-visszacsavarva má-
szott föl Pompás Feri a vadászles deszkapallójára. 

Döbbenetes volt a sötét, komor, szótlan erdı így, felülrıl 
nézve. Szótlan? Aligha. Minden susogott, nyikorgott, recs-
csent, neszezett halkan. Igen halkan. De élt az erdı éjjel is. 

Nem látott semmit. 
Visszamászott a létrán, leült a létra tövébe, a magas főbe, 

a kecskerágó bokrok alá, hogy a széltıl védelmet találjon. 
Kiáltson? Ne kiáltson? Ha kiált, felébreszti az alvó erdıt, 



a táborban viszont meg nem hallják. Mégis kieresztett egy 
halk kiáltást, de a hangtól maga is megijedt. Abbahagyta. 

Nincs menekvés. Várni kell reggelig. Itt-ott vérzett, 
megszúrta a tüske, karcolta a bokor, lábujja is fájt, néha 
megbotlott. 

Megemberelte magát, erısebbet kiáltott. Egy szajkó s 
egy szarka felébredt, ijedten csörgött. 

A vaddisznókoca ekkor mordult föl. Szeléné istennı néki 
nem világolt, fekete sötétben túrt magának és négy kicsijé-
nek a koca vackot, s éppen a leggazdagabb makkasztalról 
álmodott, amikor Pompás Feri felébresztette. Röffentett és 
horkantott, felugrott mind egész családjával és csörtetve, 
méltatlankodva törte keresztül magát a bozóton, hogy nyu-
galmasabb nyoszolyát keressen. 

A közelben haladtak, ijedten ık is. 
Pompás Feri azonban nem az ijedelem hangjának kottá-

ját olvasta ki a koca röffenéseibıl, hanem a támadásét. Fel-
ugrott, megragadta a létrát, hogy újra felfusson rajta gyorsan. 
A létra azonban nem volt a pallóhoz szögelve, megbillent és 
végigzuhant a gyepen. Feri menekült. Azt sem tudta, merre, 
azt sem tudta, hová. Rohant a nyiladékon végig, már amerre 
a sötétben rohanni tudott, botorkált, botladozott, bozótba 
keveredett, az alvó madarak felriadtak, a koca a visító mala-
caival sem tudta, merre vegye útját, megbolydult az erdı. 

Sziklák közé jutott, a fagyökerek csúsztak, valamiféle 
lépcsıt alkottak mégis, mert Pompás Feri zihálva, kézzel-
körömmel kapaszkodva – az istennı most rávilágított a kö-
vekre, mégiscsak megszánta a menekülıt – egyszerre csak 
egy barlang nyílásában találta magát. Legalábbis a sötétben 
valamiféle barlangnak vélte. 

Feri a küszöbre roskadt. Küszöböt mondunk, de ahogy a 
sátornak sem volt küszöbe, hanem árka, úgy a barlang kü-
szöbe is egy köteg összecsomósodott fagyökér volt. Erre 
huppant le Feri, azt sem bánta már, hogy kemény az ülés. 



Összehúzta magán a takarót. Fájt a lába, a tenyere, az áb-
rázata. A szíve a futástól, mászástól sebesen dobogott, liheg-
nie kellett. 

Félt. 
Ne szépítgessük: félt. Nem tudta, hol van. 
Tapogatózva próbált beljebb lépkedni a barlangba, nem 

volt nyirkos az, inkább száraznak volt nevezhetı. Turisták 
nemigen látogathatták, sem vadászok, sem erdei munkások, 
mert sem szénát, sem szalmát nem tapintott keze. Poros le-
hetett a barlang pádimentuma. Szeléné nem világított be. 

Beljebb ült, hogy ne érje szellı. Puha homokot talált. 
Nekitámasztotta hátát a sziklafalnak, didergett, összébb 

húzta magán a takarót, aztán menthetetlenül elszunnyadt. 
Arra ébredt, hogy egy harmadik isten, Apollón szurkálja 

nyilaival, apró hajnali sugaraival, Phoibosz Apollón, a Nap 
istene. 

A hajnali hideg megreszkettette az erdıt. Mindenek föl-
ébredtek, s éktelen zajt csaptak, örvendtek Apollónnak. Csak 
a három bagoly vonult vissza odújába, az ı istennıjük válto-
zatlanul csakis Szeléné maradt. 

Háromszor, négyszer, ötször, tízszer nyújtóztatta magát 
Pompás Feri. Gémberedett tagjaiba pezsgı vért igyekezett 
pumpálni. A hajnali, hideg ébredés reszketéssel jár. Gyomra 
megkordult. 

Éhes lett. 
Vajon hol és merre mosolyog feléje az élelmiszer-raktár? 

Csak egy csipetnyi szalonnát, kortynyi meleg tejet! 
Körülnézett. 
A barlang húsz-harminc lépésnyi hosszú, ugyanolyan 

széles volt, nyílása keskeny, alacsony. Elhullajtott szemetje 
kevés, nyilván alig vetıdik erre ember. Vadász, turista, er-
dész. Kiesik a forgalomból. Egy megsárgult tavalyi újságla-
pot libbentgetett a barlangba merészkedı szél; rozsdás kon-
zervdobozok, elázott gyufásskatulyák, ilyenek akadtak a bar-



lang elıtt, a barlang porában néhány lábnyom. Kilıtt töl-
tényhüvely. Egy fél tornacipı, teljesen rejtélyesen, de fölöt-
tébb rongyosan. 

A fagyökerek alkotta csúszós lépcsın mászott Pompás 
Feri lefelé. Meredek volt a barlangi feljárat. Illetve most: a 
lemenet. 

Az erdei lépcsı a gyalogösvénynél szőnt meg, ott azon-
ban afféle kis tisztás, napsütötte kicsi tisztás várta Ferit 
nagyszerő asztallal; málnabokrokkal. Nem is ment tovább, 
amíg a málnában tartott. Szamócát is talált. 

Jól ugyan nem lakott, de a pillanatnyi éhséget elverte. 
Botorkáló útját a madarak végig jelezték. Mintha egy ut-

ca során minden kapuban megszólalna a csengı. 
Így, hajnali fényben, merı harmatban teljesen más volt 

az erdı, a domboldal, az ösvény, mint ahogy éjjel elképzelte. 
Mintha megfordult volna vele a világ. A nap minden igyeke-
zetével azon volt, hogy leráncigálja a takarót a bolygó fiúról, 
és ez sikerült is. Feri összehajtotta a takarót, vállára dobta, s 
úgy próbált jó irányt találni hazafelé. 

Patak keresztezte útját. Ezzel eddig nem is találkozott. 
Megmosta arcát, haját lesimította, inni azonban nem mert 
belıle. S aztán újabb ösvények, újabb nyiladékok, egy kicsi 
forrás, amelybıl hörpölni mert, majd nem kis meglepetésére 
a ledılt létra a magasles alatt. Megpróbálta visszahelyezni, 
de ehhez két erıs emberre lett volna szükség. 

Felzúgtak az elsı szúnyogok, a bogarak, libbentek a ró-
kalepkék és a fecskefarkúak. Egy pocsétában megtalálta a 
lábnyomát, a zavartan ide-oda taposót, a Holdistennı gyér 
fényében tévelygıt. 

Egyet került, kettıt lépett, mind ismerısebbek az utak, 
az ösvények, nyiladékok. Aztán csaknem felkiáltott: rálépett 
a kocsiútra. Jól körülhordozta tekintetét, örök életére szólón 
akarta megjegyezni, hol tévesztette el az utat, hol ment jobb-
ra, amikor balra kellett volna haladnia. Nem restellt most 



már vissza is menni, itta szemével az utak és ösvények pa-
takzását, agyába véste, mint egy láthatatlan térképet. 

Senki sem tanította rá, de tudta, hogy ennek a bolyon-
gásnak, ennek a magános kirándulásnak egész életében 
hasznát fogja venni. Szép volt a tananyag, küzdelmes és ta-
nulságos. 

Még cselekményesnek is mondható. 
A Pádárék kakukkos órája délelıtt tízet kakukkolt, ami-

kor egy győrött és sáros pizsamájú fáradt alak kilyukadt ha-
risnyában, slattyogó szandálban, gubancos hajzattal, vállára 
vetett takaróval keresztülballagott a kis hídon. 

Megállt a veranda elıtt, és vigyorgott. Szavamra mon-
dom – és ezt elhiggyétek –, nem szólt semmit elıször, csak 
vigyorgott. 

Aztán ekképp nyitotta szóra ajakát: 
– Jóreggeltkívánokmegjöttem! 
Egy szuszra mondta el. 
Pádár mama fehérnemőket teregetett a kifeszített zsinór-

ra, de majdnem elejtette a vödröt: 
– Őristen! – kiáltotta. 
Összeszaladt a tábor, az udvar. 
– Hol a csudában kódorogtál, Feri? 
– Elıször enni kérek – folytatta a vigyorgást, és most 

már a szabályos megnyilatkozás szavait Pompás Feri –, azu-
tán majd szónokolok. 

Egyszerre rágott mind a harminc fogával (ennyi volt ne-
ki), és mindkét arcfelébe egyszerre nyomkodta a muníciót. 
Aztán megivott egy liter tejet, a sátor mélyén felhúzta az 
úszónadrágját, megbuktatta megviselt testét a patakban, az-
tán emígyen kezdte: 

– Kipróbáltam a bátorságomat. Sikerült! 
– Nem bátorság volt ez – felelte Szerencsés apa még 

mindig némi izgatottsággal, mert úgy érezte, egy kicsit ı is 
felelıs már ezért a gyerekért –, nem bátorság, fiú, hanem 



botorság! 
– Viszont találtam egy barlangot! – folytatta Pompás Fe-

ri, mert kissé röstellte, hogy Szerencsés apa botorságnak ne-
vezi éjjeli útját. – Találtam egy igen alkalmas, szép barlan-
got. Még ma megnézzük napvilágnál. 

Szerencsés apa elnevette magát. 
– Nem lehet rajtad segíteni! 
És még csak a horgászbotjáért sem nyúlt. 



 
 

A FINN FIÚ 
 
 
 
– Terve – szólt a hirtelenszıke, kék szemő, nyurga fiú, s 

kezét nyújtotta erıs szorítással –, terve! 
Sorra kezet fogtak vele, s mert egyelıre mást nem tehet-

tek, némi zavarral s meglepıdéssel vigyorogtak. 
– Finnül azt jelenti: szervusz – tolmácsolta változatlan 

vidámságával a professzor. 
Néhány perce szálltak le az autóbuszról. A professzor 

ezúttal másodmagával jött. Melléklete ez a fiú volt. . 
– Szia! – örvendezett Pádár Sanyi. – Terveszia! 
Az új fiú is szélesre húzta a száját, szép, egészséges fe-

hér fogai voltak („mintha örökké nyers rénszarvashússal él-
ne” – dünnyögte magában Pompás Feri, mert nem egészen 
tudta megkülönböztetni még a finneket a lappoktól), izmos, 
magas alkat volt („némi svéd keveredés” – elmélkedett vi-
szont Szerencsés Árpádné, mert ı biológiát tanított), arca 
halavány rózsaszínben játszott, s inkább hóka volt, mint pi-
ros. Az ı farmerje barna vászonból készült, nadrágja külsı 
szárán, afféle tábornoki csíkként zöld sáv volt varrva, s ezt a 
zöld sávot a jelenlevık erısen megbámulták. El is határozta 
mind a három fiú, hogy a maguk nadrágját is felékesítik 
ilyen csíkokkal, Nem lehet a világot eléggé megdöbbenteni! 
Az ifjú inge élénksárga volt, vászoncipıje viszont fekete, 
fehér csíkokkal. Duzzadt oldaltarisznyájába belefért volna 
egy kisebb áruház hátsó raktárkészlete. 

Kissé félszegen álldogált, mint aki valamennyire tudja, 
hogy rokonok közé került, évezredes atyafiak közé, ám nem 
lehet tudni, mikor tör ki ezekbıl a távoli magyar rokonokból 
a vadság, s mikor gyújtanak paprikás csárdásra, vagy etetik 



meg harcias gulyással. Szellı, a vizsla máris közelebb ille-
gett hozzá, barátságosan szagolgatta körül. A fiú óvatosan 
simogatta meg. S mivel a fiú útközben szalonnát is evett, 
Szellı nem titkolt reménykedéssel nyalta meg a kezét, 

A fiú szólt valamit a professzornak, Lázár László, a pro-
fesszor felelt rá. Ezen a nyelven a jelenlevık még sohasem 
hallottak beszélni, kivéve Szerencsés édesanyát, aki egy deb-
receni kongresszuson már élvezte a finnek rokoni beszédét. 
Zengı, kellemes kettıs mássalhangzókkal válaszolt a fiú; és 
aki igen távolról csak a hangsúlyt hallotta volna, akár azt is 
hihette volna, hogy magyarul beszél. Füleltek, ejt-e ki vala-
mi ismerıs szót a fiú, de egyetlenegyet sem bírtak fölhalász-
ni. 

A professzor egy ideig várt, mint egy színdarab elsı fel-
vonásának második jelenetében a sarat a cipıjérıl lerázó 
vendég, élvezte a meglepetést. Azután szólalt meg: 

– Hoztam egy messzirıl érkezett pajtást, fogadjátok el 
havernak. Finnhonból, azaz Suomiból jött, édesapja kollé-
gám, s jó barátom a turkui egyetemen. Régész az is. Ez a 
gyerek itt most cseregyermek, helyette az én fiam ment ki 
nyaralni Turkuba. Elhoztam arra a pár napra, amíg itt ásunk, 
hadd lásson magyar erdıket is, mielıtt megfürdik a Balaton 
tavában. Beveszitek testvérnek? 

– Be! – egyszerre öten is kiáltották. 
– Terveszia, kedves rokon! – veregette meg a finn fiú há-

tát Pompás Feri. – Érezd magad jól közöttünk. 
Úgy beszélt, mintha ı is nem vendég lenne, hanem házi-

gazda. A tegnapi fáradtság elmúlott felıle, ez éjjel végre 
nem köveken s nem homokon aludt, hanem matracon. Le 
sem gurult róla, értette már a módját, hogyan kapaszkodjék 
meg az éj tengerének nyikorgó csónakjában. 

– A neve Juhani Holappa – folytatta a professzor a be-
mutatást, – azaz magyarul Holappa János. 

– Jani – üvöltötte Misi –, Hólapát Jani, ez lesz a neved! 



A jeles leleményt a kacaj győrője fonta körül, s mindenki 
elismételte: 

– Hólapát Jani! 
Hólapát Jani feszessége lazult, elfogódottsága felenge-

dett. És ha nem is oly harsányan, mint ezek a vad finnugor 
rokonok – és ha tudta volna: akad köztük Kun-Tatár is –, 
némi zötyögéssel ı is nevetni kezdett. 

– A vendégszobában vetünk neki ágyat szintén – javallta 
Pádár anya, de Szerencsés Misi azonnal tiltakozott: 

– A mi ısi jurtánkban alszik ı is, van helyünk – mondta 
–, a halomban elfér. 

– Kun, tatár, finn, ugor, svéd és török – számlálta a min-
den iskolai kérdésben járatos Szerencsés mama –, már csak a 
besenyık hiányoznak. 

– A székely pedig én vagyok – mosolygott a professzor –
, együtt az egész magyar ántivilág. Ha sokat nyüzsgünk, lesz 
itt még besenyı is. – Elkomolyodott. – Persze, besenyı, aki 
az ısmagyarok táborát háborgatta. Errıl jut eszembe, már 
megint fölbukkant valami ilyetén csapat. 

Egy tegnapi újságot vont elı vászonkabátjának mély 
zsebébıl; lapozott kettıt, s olvasta fennen: 

– Betörési kísérlet a Mátyás-templom kincses múzeumá-
ba. Nem is olvasom végig; arról van benne szó, hogy valakik 
megpróbálkoztak betörni a Mátyás-templom kincstárába, de 
amióta megerısítették a zárakat, és az éjjeli felügyelet is 
erısebb lett, a próbálkozó tolvajok dolgukvégezetlen távoz-
tak hajnalban. Ez valami szervezett társaság! 

– Szervezett társaság – ismételte meg Pompás Feri, s 
összeborzongott akaratlanul –, lehet, hogy az enyéim? 

Ezt némi büszkeséggel mondta; kissé sajátjának tartotta 
a tolvajait, saját cselekménye titkos résztvevıinek, de azért 
nem kívánt újból találkozni velük. Maradjanak ık már csak 
az ıszi iskolai dolgozatban, a cselekményesben. A profesz-
szornak tegnap a telefonban elújságolta Pádár apa Pompás 



Feri vitézi tetteit. A professzor azonban elsıbbed a finn ro-
konnal óhajtotta megismertetni a társaságot, nem akart annyi 
mindenfélét összekeverni; szerette a logikus rendet. Ennél-
fogva csak most tette rá kezét Pompás Feri bozontjára. 

– Hallom, valóban pompásan viselkedtél, Feri. Büszkék 
lesznek otthon rád. 

Feri zavart lett kissé, de nem mutatta. Rántott egyet a 
vállán, elhúzta a száját. 

– Semmi nem volt. Beleestem a csıbe. 
Igyekezett fölényes is lenni, de az sem ment. Már csak 

azért sem, mert Szerencsés Misi közbekiáltott: 
– S ha tetszene látni, milyen kaját hozott! 
– Hát ezt nem lehet ily röviden feldolgozni – nevetett a 

professzor –, nem a kaját értem, hanem a Feri történetét. 
Mindent el kell majd mondania. Adjanak hát helyet most 
ennek a Juhani gyereknek elıször! 

Mert még mindig körülcsudálták a lenszıke hajú jöve-
vényt. 

– Finn testvért még nem pipáltam – lelkesedett Misi, 
mintha bizony a finnugorokat úgy el lehetne szívni, mint egy 
pipa dohányt. – Fogadd el, testvér! 

Kissé koszos zsebébıl kissé olvadt csokoládét húzott ki. 
– Egyél, Hólapát Jani! – nyomta az új fiú kezébe. – Ha-

ragban talán háromezer éve nem voltunk, becsszavamra, 
ezentúl sem leszünk. 

Hólapát Jani megrázta a fejét, és a saját zsákja mélyébe 
nyúlt. Iszonytató rend uralkodhatott a finn tarisznya mélyén, 
mert egybıl meg lehetett találni benne, amit gazdája kere-
sett. 

Fél tucat színes dobozt húzott ki a zsákból, valamennyi-
ben töltött csokoládé. Mindegyik gyerek kezébe nyomott 
egyet. 

– Onneksi olkoon! – tette hozzá. 
– Egészségetekre! – tolmácsolta a professzor. – Svéd 



csokoládé. 
– Kösz! – szisszentette Pompás Feri, s kezében a svéd 

csemegével a konyhába rontott. Kinyitotta a jégszekrényt, és 
dús élelmiszer-raktárából a legtiszteletreméltóbb kacsacom-
bot ragadta ki. Visszavágtatott, és a finn fiú tenyerébe illesz-
tette udvarias vigyorral. 

– Onneksi olkoon! – mondta ı is. 
Hólapát Jani meglepetten forgatta a kövér kacsacombot, 

mintha csatabárdot emelgetett volna, majd óvatosan beleha-
rapott. Cuppogott. A köszönömöt két harapás között nyelde-
kelte, és kijelentette, hogy ez a magyar kacsa valóban kitő-
nı. 

Pádár Sanyi jó ideje szótlanul bámulta a vendéget, de 
amikor már végzett a svéd csokoládéval – hozhatott volna ez 
a Jani akár tíz zsákkal is –, kitört belıle: 

– Hát én ezt tisztára nem értem. Azt olvastam, hogy kö-
zeli rokonok vagyunk, rokonabb rokonok már alig. Aztán 
nem értem Hólapát Janinak egyetlen szavát sem. Mondjon 
valami olyat, hogy az ember megértse. 

A professzor megint elnevette magát. Szemmel láthatóan 
élvezte a helyzetet, amelyet ily ügyesen teremtett. Mondott 
valamit Hólapát Janinak. Jani dülledt szemmel nyelte le a 
kacsacomb utolsó függelékét, megtörölte a kezét a főben – 
jó haver lesz, ennek sem kell örökké zsebkendı –, és enge-
delmesen szavalta: 

– Yksi, kaksi, kolme, nelja, viisi, kuusi, seitseman, 
kahdeksan, yhdeksan, kymmenen. 

– Ez mi volt? 
– A számneveket sorolta el egytıl tízig. 
– Ebbe bele lehet bolondulni – vakarta a fejét Szerencsés 

Misi –, egyik sem hasonlít a magyar egyszeregyhez. 
– Jó néhány ezer esztendeje, hogy kettéváltunk valahol a 

Volga menti pusztaságon; ık északnak mentek, mi meg dél-
nek és nyugatnak. 



– Vajon érzékeny volt-e a búcsú? – simította ki Misi a 
csokoládés papírt, mert igen tetszett neki. – És íme, meglá-
togatott egy rokon. Hogyan beszélünk vele? Belevaló srác 
lehet, de kuka lesz mellettünk. . 

– Finnül tud meg svédül, igen kicsit angolul – bólintott a 
professzor –, én nem féltelek benneteket. 

– A rengeteg fejtágító között, amihez nem értek, kima-
gasló helyet foglal el a finn meg a svéd nyelv – végzett 
Pompás Feri is a maga adagjával –, de megbirkózunk ezzel a 
leckével is. Gyere keblemre, Hólapát Jani, érezd jól magad! 

Hólapát Janinak feltétlenül sok értelmet kellett magával 
hoznia az Ezer tó országából (ezer? negyvenezer!), mert 
egyszeriben megtanulta magyar nevét. Ballagott engedelme-
sen a vendéglátó osztaggal a táborhely felé. Ha nem finn 
legény lett volna, messzirıl érezte volna, hogy marhapörkölt 
fıl itt, galuskával. De mert egy távoli hal-föld gyermeke 
volt, egyelıre mit sem sejtett, hogy mily mennyiségő papri-
kával szeretik Szerencsésék a marhapörköltet kebelezni. 
Gyanútlanul bújt be a legkisebbik sátorba. 

Fel is tudott benne állni félig, és éles értelmével azonnal 
megértette, melyik hely lesz az övé. Ledobta zsákját; s ezzel 
el is intézte a helyfoglalást. A vizsla, Szellı a sátorig kísérte, 
a kacsacsontok miatt ı is rokonná fogadta a jó szagú idegent. 

A két kislány az édesanyák körül forgolódott, ık végez-
tek leggyorsabban a svéd csokoládéval. A négy fiú magára 
maradt. Szerencsés Misi felpillantott az égre. 

– Ha esne az esı, újra írhatnánk regényt – tőnıdött –, 
most már finn regényünk is lenne. Csak elolvasni nem tud-
nánk. 

– És ha nem hajlandó betársulni? 
De Misi tovább álmodozott: 
– Valami igazi hajósregényt írhatna, elvégre tele van 

tengerrel és tavakkal. Ezer tóval. 
– Negyvenezerrel – javította ki Pompás Feri. 



– Megszámoltad? 
– Ennyit mondanak. 
– Képzeld el, ha ott kellett volna tolvajokat fognod, 

negyvenezer tó, negyvenezer csónak… Ezt kellene jól ki-
gondolnunk Hólapát Janival együtt. 

Ránéztek. Hólapát Jani vidáman rántotta föl a vállát, róla 
van szó, de nem érti. 

– Nna, várjatok – húzta ki a tollat a zsebébıl Pompás Fe-
ri, s kitépett egy lapot a noteszébıl, mert egy valamirevaló 
utas embernek kell, hogy állandóan nála legyen a jegyzetfü-
zete is –, ide süss, Hólapát Jani! 

Letette a papírlapot a padra, hajót rajzolt rá, s kérdın pil-
lantott Hólapát Janira. Hólapát Jani azonnal megértette, mi-
rıl van szó – okos rokonnak bizonyult –, kezébe ragadta a 
tollat, formás kis vitorlást kerekített, szigetet, fenyıfákat, 
gerendaházat s mellé még egy kisebb házat, amely füstölt. 

– Sauna – bökött a füstölgı kunyhóra, aztán önmagára. 
A magyar rokonságot sem lehetett azzal vádolni, hogy 

értelmük nem pattan finom rugókon, rögtön kapcsolt az ı 
agygépezetük is. 

– Ez az ı szigetük, a hajójuk meg a gızfürdıjük – lobog-
tatta a papírlapot Szerencsés Misi. – Állati jó! İ aztán iga-
zán írhatna kalózregényt. Hajójuk van, tengerük van, szige-
tük van, talán kincses barlangjuk is. 

Reménykedve pillantottak Hólapát Janira, hátha nyilat-
kozik a kincses barlangról. De Jani csak néhány halat rajzolt 
még a hajó mellé és hajlott horgászbotot. 

Kincses barlangot és kalózkapitányt nem. 
Egyre duhodtabb lett a meleg. A kutya a hős bokrok alatt 

lihegett, csirkék, tyúkok, a fán a madarak elpilledtek, levél 
alig rezdült. Hólapát Janinak szemmel láthatólag szokatlan 
volt ez a forróság. 

– Elıbb-utóbb megolvad, akár a svéd csokoládé – döfött 
feléje Sanyi –, vigyük fürödni. 



Tíz perc nem telt belé, ott pocsoltak a patakban. 
 
 

Hagyjuk is ott ıket, nem történik velük jelenleg semmi ér-
dekes. Megismerkedtek, kölcsönösen felmérték egymást, 
nyilván össze is barátkoztak, s elıbb-utóbb tán szót is érte-
nek egymással. Szellemi munkát folytatni e rezzenéstelen 
délelıtti melegben nagyon ártalmassá válhat, Szerencsésék 
autója le van mosva már, legfeljebb néhány vastag száraz 
ágat kell majd szerezni az esti tábortőzhöz. Ez minden mun-
ka. 

Áldott, kényelmes, szép vakáció! Semmittevés varázsos 
napja! 

Csöpi, a tacsi most csámpázott be az udvarra. Elıbújt a 
bokrok közül, nem szeretett nyílt terepen járni akkor, ha 
bokrok között szaglászhatott. Ha pedig ı felbukkant, gazdá-
jának is nyomon kellett követnie ıt. Sietett haza Pádár Pál, 
ma nem tett óriás kerülıt, tudta, hogy a professzor érkezik, s 
ma fontos megbeszélésük lesz. 

Sarokba támasztotta görbe fogantyús botját, fogasra 
akasztotta szajkótollas zöld kalapját, irattartó bırtáskáját, s 
miután kölcsönösen megállapították, hogy az utóbbi napok 
során egyikük sem lett soványabb, egyikük sem lett kövé-
rebb, bevonultak a hővösre függönyzött elsı szobába. A pro-
fesszor egy támlátlan székre ült, mintha lovagolna. 

– A pontos geológiai vizsgálat, az elméleti megbeszélés 
a kollégáimmal különös eredményt hozott – kezdte a pro-
fesszor barátian –, igazolta a te tapasztalataidat. Akad hegy a 
fölöttünk levı dombsorban, amelyik nem vulkanikus erede-
tő. A láva vékony takarója a szomszéd tőzhányóról ömlött 
rá. Talaja hordalékos, köves, humusza vastagabb, a mélye 
lazább. A völgy alant agyagos. Termékeny, megmunkálható. 
Ennélfogva ezen a tájon sokkal régebben élhetett már ember, 
semmint a régi kutatók vélhették volna. Arra akarok hát ki-



lyukadni: igazoltnak tekinthetjük ama véleményünket, hogy 
egymás alatt legalább öt-hat kultúrréteg lapul. A szó valódi 
értelmében lapul. Kutatóárkokat a köves domboldalon vonni 
ugyan sokkal nehezebb, mint odalenn, az Alföld puha tala-
ján, de a netáni leletekre való tekintettel igen érdemes. Ásat-
ni fogunk. A legalsó rétegig. Legfelül a Podmaniczkyak, 
legalul a kıkorszaki ember. 

– Csak nem egy új Tróját találtunk? – vakarta nevetve a 
fejét a házigazda. – Új Trója a Bakonyban! 

– Barlangokkal vegyest, amelyet a hajdani települık 
szintén felhasználtak – folytatta a professzor. 

Pádár Pál gondterhelten nézegette a földtani térképet. 
– Csak éppen emberünk nincs az ásáshoz. Talán egyet-

kettıt még toborozhatnék, de sem az erdészet, sem a terme-
lıszövetkezet nem nélkülözheti most a munkáskezet. 

Lázár László sóhajtott, ı is a térképet bámulta, mintha a 
források mellıl bányászmanókat, a barlangokból kıkorszaki 
szakikat tudna elıvarázsolni. 

– Tudom – sóhajtotta –, ha azonban most nem látunk ne-
ki, elıbb-utóbb meglepnek a mőkedvelı régészek, a titkon 
ásatók, s összeszednek mindent, amit mi csak sejtünk. Egy 
fél év múlva aztán valamely londoni árverésen bukkannak 
föl a bakonyi leletek! 

Most Pádár Pál bólintott s mondotta: 
– Tudom. 
A búba borulás e bánatos perceiben már azt sem érzékel-

ték, mely ingerlı ebédillatok szálldosnak a táborban, és tör-
nek elı a Pádárék konyhájából is. Gızöltek a fazekak, gızöl-
tek a serpenyık. 

És gızölt benn, a hővös szobában a két férfiú agya is: 
Szerencsés Árpád, az apa kopogtatott az ajtón. Unta ma-

gát, és harmadiknak jelentkezett a tanácskozáson. 
Amikor azonban vele is megosztották a gondokat, mit 

tehetett mást, az ı elméje is gızölni kezdett. 



És most pihenjünk meg egy pillanatra. Hagyjuk a házi-
gazdát s a két vendéget forogni a szorongásos jövı keserő 
levében. Idejében értesülünk róla – nem hagyhatjuk tájéko-
zatlanul a kedves olvasót –, ha végül valami okosat kisütöt-
tek mégis. Tekintsünk ki az udvarra, a paták partjára, és 
hallgassuk, miként igyekszik szót érteni s barátkozni egy-
mással négy ifjú rokon finnugor alapon (tatár beütéssel). 

Sajnos, magam sem tudok finnül, sem svédül, ennélfog-
va a tolmács szerepét sem vállalhatom; a professzor pedig a 
hővös szobában tanácskozik a leletmentés lehetıségeirıl. 
Nagyobb a gondja most neki annál, mint hogy négy belevaló 
srác között eligazítsa a szót. 

 
 

Mi legyen a teendınk e súlyos, de nem reménytelen nemzet-
közi helyzetben? 

Végsı tanácstalanságomban egy kedves tudós barátom-
hoz fordultam, Édes Gézához, a kiváló költıhöz, remek 
versfordítóhoz, számtalan nyelv tudójához. Hogy a fıbb eu-
rópai nyelveknek birtokában van, az természetes. De önma-
gának tett fogadásból megtanult már perzsául, arabul, hindi-
ül, és elsajátította a legnehezebb nyelvet, a szanszkritot is. 
Elég neki három-négy hónap egy-egy nyelvben való elmé-
lyüléshez. Mi sem természetesebb tehát, hogy finnül is kivá-
lóan tud. Kitüntetéseket is kapott érte. 

– Édes Gézám – mondtam a telefonba –, légy szíves, se-
gíts. Itt van ez a finn fiú, a napokban érkezett Pestre, ven-
déglátója magával hozta a Bakonyba, s most nem tudom, 
hogy értsünk szót vele. 

– Mi a neve? 
– Juhani Holappa. 
– Holla! Van egy Holappa, aki kitőnı költı is, Pentti. 
– Ez a fiú azonban még iskolába jár, az édesapja történe-

lemtanár a turkui egyetemen, verseket nem ír. 



– Mi baj van vele? 
– Ha Lázár professzor nincs a közelben, nem tudunk a 

fiúval magyarul szót érteni. Kölcsönös vigyorgásnál többre 
nem jutunk vele. 

– Mit csinál most? 
– Fuldoklik. 
– Nem tud úszni? 
– Marhapörköltben fuldoklik. Tulipiros pörkölttel birkó-

zik éppen, nyeli hısiesen a szegedi paprikát. 
– Sose féltsétek! Egyetlen északi testvér sem fulladt még 

bele a pörköltlébe, töltött káposzta sem akadt még meg a 
torkán. Miben segíthetek tehát veszedelmeiteknek e szaká-
ban? 

– Tanácsod kérném, mi módon juthatnának dőlıre egy-
mással ezek a gyerekek itt. Csupa belevaló kölyök, máris 
megkedvelték Hólapát Janit. 

– Bocsánat, kik és kit? 
– Bocsánat, persze. A Szerencsés, a Pádár, a Kun-Tatár 

família ifjonti lebzselıi Hólapátot. Hólapátnak hívják 
Holappa helyett. 

– Jellemzı. Ilyen cikornyás elmével akár meg is tanul-
hatnának valamely idegen nyelvet. 

Joggal zsörtölıdött Édes Géza, mert ı aztán valóban jól 
tudja, mekkora öröm birtokba venni s abban meg is tartani 
kéttucatnyi idegen nyelvet. De hát példaképül vehetjük ıt 
ugyan, agyvelejét viszont el nem orozhatjuk. Elhallgatott a 
vonal túlsó felén Édes Géza, már-már attól tartottam, valami 
tréfával üti el aggodalmamat, míg végül némi elmélkedés 
után – amely a telefonban hümmögés, halk köhécselés hang-
ján jelentkezett – ily választ adott: 

– A Berlitz-féle nyelviskolának a módszerét ajánlom. A 
tanár rámutat egy-egy tárgyra vagy élılényre, növényre vagy 
föl az égre, és többször elismétli annak a nevét. A tanulók 
utánamondják egyszer, kétszer, huszonötször. Végül megta-



nulják, beléjük sulykolódott. Gondolati elemeket is meg le-
het ilyenformán jegyezni. Ha olyan jeles fickók, amilyennek 
jellemzed ıket, nyilván sokra jutnak vele. Ajánld ezt annak a 
Hóembernek… 

– Hólapátnak… 
– Hólapátnak is. A haszon kölcsönös lészen. 
– S ha véletlenül svédül szólal meg a fiú, tolmácsolod? 
– Nincs akadálya az ebbéli fejtágításnak sem. Ha annak a 

Hólapátnak netán hosszú szövegre eredne a nyelve, vesd 
papírra, súgd telefonba, lefordítom. Olvasóidat kár nem ér-
heti. 

Megköszöntem a szíves ajánlkozást, lelkiismeret-
furdalás nélkül idézhetem tehát Hólapát Jani szövegét akkor 
is, ha Lázár László éppen nincs jelen. Illik elısegítenem a 
finn-magyar rokonság kellı ápolását, de mi fog történni, ha 
Édes Géza barátom ezenközben Mongóliába vagy Londonba 
távozik? 

Elgondolni is rossz! Bízzunk hát abban, hogy amíg Hó-
lapát Jani ennek a könyvnek lapjain tevékenykedik, nem 
hagynak cserben a professzorok. 

És nicsak, máris jelentkezik tolmácsolnivaló! 
 
 

Alig tettem le a telefonkagylót, s még lángolt fülem hegyén 
a siker örömpírja, amikor odalenn a patakparti táborban a 
marhapörkölt csípıs paprikája erıteljes torokköszörülésekre 
ingerelte a dús ebéd áldozatait. A köszörülést kicsinyég 
ugyan felfüggesztette, de meg nem szüntette az a nagy tál 
lekváros palacsinta, amit Pádár Panni saját kezőleg alkotott, 
és szintén ennen tenyerében egyensúlyozva a tálat, cipelt le a 
táborba, hogy Szerencséséket s vendégeiket szerencséltesse 
vele. 

Különös, de a torokköszörülés a dallást juttatta Szeren-
csés Misi eszébe, a gyújtólángos paprikától csak dalra volt 



képes gyújtani. (Ahelyett, hogy a bıséges ebéd után pihen-
tette volna torokberendezését!) Lenyelte a palacsintát, és e 
szavakra fakadt: 

– Ha már ily szépen együtt vagyunk, próbáljunk el vala-
mi nótát. 

Sanyi a palacsinta mögül dünnyögött: 
– Mmmmm? – kérdezte világosan és érthetıen, 
– Próbát éneklünk. 
– Telt hassal? Megbolondulnak a madarak. 
– Kezdd, Sándor – folytatta Szerencsés Misi, nem tőrt el-

lenvetést –, nyikorogj! 
Pádár Sándor hangja – mint már több ízben hallhattuk – 

némi nyikorgással vegyest zendült föl. Mősorának fı száma 
a Sobri Jóskáról való bakonyi ballada volt; fújta, s mert a 
ballada végén Sobri Jóskát kivégzik, a kedélyek helyrebil-
lentése végett még ráadást is énekelt: 

 
A rátóti legények, 
Jaj, de szépek, szegények, 
Egyik siket, másik vak, 
Nekimegy a, nekimegy a, nekimegy 
 a másiknak! 

 
Csöpi tacsi nem bírta tovább. Dalra kapott ı is, együtt 

énekelt ifjú gazdájával. Párban a produkció szebben is sike-
rült. 

Szerencsés Misi önmagát szólította a folytatásra; ı azon-
ban valamiféle andalító dalra fakadt. Magdi húgával együtt 
vallotta a csobogó patak, az árnyas lomb, a szellısusogás, a. 
méhzümmögés dicséretét. Ketten együtt ugyanis ezt bírták 
legkielégítıbben énekelni. 

 
Ha-a-a fecske útrakél, 
És megrezdül minden zöld levél –  



 
dallották érzékenyen, négy strófán keresztül. 
Hólapát Jani illedelmesen hallgatta a rokoni éneket; egy 

szót sem értett belıle, de udvariasan összecsattantgatta finn-
ugor tenyerét. 

Pompás Feri rábökött, a bökés érthetı volt. 
– Most te következel, Juhani! 
Hólapát Jani egyetértıen mosolygott. Végigsimított tá-

bornoki nadrágcsíkján, s engedelmesen eresztette ki a hang-
ját. Afféle keverék svéd-finn hangszálak rezegtek torkában, 
dalos hajlamú északi tengerészek reszelnek így: 

 
Tuku, tuku, lampai, tani, 
Kili, kili, kili äni, 
Päkä, päkä, puskurí pässiä, 
Päkä, päkä, pässi äni. 

 
Kellemesen hangzó, indulószerő melódia volt. Népdal 

ugyan, de menetelni is lehetett az ütemére. Oly áhítattal 
hallgatták Hólapát Jani bemutatkozóját, hogy még a szajkók 
s gébicsek is szünetet tartottak a maguk zeneházában, nem is 
említve a rigókat. A rigók abbahagyták a diókínálást, fülel-
tek, s tanulták már a kottát. Hólapát Jani nekilendült s foly-
tatta: 

 
Aurinko tuolla laskehtii, 
Missähän kulta viipyypii, 
Kyllä me tavataan huomenna, 
Toisemme suurella salolla. 

 
Még végére sem ért tisztességesen a lágyan hullámzó 

szövegnek, a taps máris kitört. Félig-meddig benne is maradt 
Hólapát Janiban az utolsó strófasor. Pompás Feri hozzáug-
rott, amúgy szegediesen átölelte, megrázta – csaknem felbo-



rultak a testvéri rohamban – s ordította: 
– Nagyszerő! Mindnyájan megtanuljuk. Kezdd újra! Oly 

fülbemászó dallama volt a kis versnek, hogy harmadik is-
métlésre már az öregek is dúdolták: 

 
Tuku, tuku, lampai, tani, 
Kili, kili, kili äni… 

 
A verset így is tanulták meg, finnül. 
– Jó lenne tudni, mit jelent magyarul? – tőnıdött Szeren-

csés mama, s mint lelkiismeretes tanár, papírt, tollat nyomott 
a fel-fellobbanó fényben Hólapát Jani kezébe, írja le, ahogy 
illik. Jani leírta. S aztán késıbb, 
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ısszel, találkozott egy egyetemi évfolyamtársával Sze-

rencsés Árpádné, az évfolyamtárs próbálkozott meg a Tuku, 
tuku-vers lefordításával. Ilyenféleképpen: 

 
Bari, bari, báránykáim, 
Bégetı, víg állatkáim, 
Ti is, szép faltörı kosok, 
Jámborak, fürgék, okosok: 
 
A nap éppen arra pihen, 
Ahonnan kedvesem izen, 
Aranylevél csüng a fákon, 
Holnap ıt majd újra látom. 

 
– Kissé szabados fordítás – vakarta a fejét az évfolyam-

társ –, az eredetire azonban mégis hasonlít, mert körülbelül 
ezt mondja a vers. Elégedjetek meg ennyivel. 

De Szerencsések, Pádárék és a tábortőz tagjai mind, ezt a 
dalt ezentúl is mindig csak finnül énekelték. Éneklik ma is, 
ha eszükbe jut. 



 
 

A nyílttéri operaelıadást csak ketten nem hallhatták, Pádár 
apa és a professzor. Ebéd után nekivágtak a hegynek, ott 
bolyongtak ismét a várdomb és szomszédsága körül. Rég 
véget ért a finn-magyar-kun-tatár szereplés, amikor a két 
ember újra feltőnt a patakhídon. (Egyik eb sem indult el ve-
lük, ıket teljes mértékben lekötötte a dalszó, noha nem nyílt 
lehetıségük arra, hogy beleavatkozzanak.) 

A két férfiú ábrázatán a komolyság és vidámság egyfor-
mán villódzott. Jöttükre Szerencsés papa sört bontott, ittak 
egy-egy pohárral. Leültek a padra, s ekkor így szóltak (és 
ezzel e történet újabb menetét indították meg): 

– Nincs munkáskezünk a következı napokra. Ki vállal-
koznék arra, hogy segít nekünk? A dolog sürgıs, de nehéz. 
Nemcsak a kezünket, hanem a szemünket is rajta kell tarta-
nunk a leleteken. Elıbb-utóbb hírük megy, s illetéktelenek 
lopják el. 

De kellett itt hosszasabban kérdezni, magyarázni? Há-
rom kéz emelkedett a magasba. A Pádár Sanyié, a Szeren-
csés Misié és Pompás Ferié. 

Pompás Feri Hólapát Jani mellé pattant, megragadta Jani 
jobbját, mint az ökölvívóbírók a gyıztes bajnok kesztyős 
kezét, s magasba rántotta: 

– İ is! 
Hólapát Jani nem értette, mirıl van szó, de engedelme-

sen tartotta kezét a viharos lelkesedés hallatán. 
– Köszönöm, fiúk! – bólintott elégedetten a professzor. – 

Jómagam az ötödik a sorban az ásóval, s vagy két-három 
segítıt mégis toborzunk a faluban. 

Hólapát Janihoz fordult, dallamos finn nyelven magya-
rázta el neki, mire vállalkozott feltartott kezével. Hólapát 
Jani nem tiltakozott, inkább belesimult a bandába. Az elıbb 
meg akarták mérgezni vad magyar paprikával, majd utána 



váratlanul énekelnie kellett, aztán az a jóíző dzsemes omla-
dék következett, végül hirtelen arra kellett vállalkoznia, 
hogy gödröt ás a hegyen, és köveket görget. Ezek a magyar 
rokonok valóban nem vesztegetik idejüket! Félóránként tör-
ténik meglepetés. Mit tehetett hát egyebet: kellemesen, szı-
kén, kékszemően, finn-svéd módon húzta vigyorra száját, s 
ezt mondta: 

– Hyvin. 
Ami az ı rokoni nyelvén azt jelentette: 
– Jó. 
Rövid, de velıs beszéd volt. 



 
 

KÖVEK ÉS KÉMEK 
 
 
 

A bakonyi kirándulásoknak, sátorveréseknek, patakokban 
való mártogatózásoknak, fényképezéseknek, hegymászások-
nak, szalonnasütéseknek, nadrágtépéseknek, szakadékok 
mélyén való bukdácsolásoknak, napsugárban való fürdések-
nek, nyújtózkodásoknak, záporesı elıl meneküléseknek, 
vidám koplalásoknak s még vidámabb falásoknak boldog 
nyári forgatagában ugyan kinek tőnik fel a tíz- és tízezer kö-
zött két ikertestvér bolyongása erdık sőrőjében, vonaton, 
autóbuszon, gyalogszerrel, váromladékok alján, szúnyogcsí-
péses bozótosban, falusi vendéglıben, postahivatalban, 
templomi kórus alatt, és ugyan ki veszi észre, hogy megfele-
lı távolságban ugyan, de következetesen, mindig kellı tá-
volságot tartva, örökké azon a vidéken bukkannak föl, ahol 
Lázár László, a neves régészprofesszor megjelenik. 

Kissé kanyargós volt a belhoni út. Hol egy hosszú szıke, 
hol egy rövid barna férfiú kísérte illı figyelemmel, hol az 
egymástól elválhatatlan ikerpár. Az összeköttetést mindig 
tartották telefonon vagy levélben, de ezekbıl az üzenetekbıl 
nem lehetett semmi érdekeset kiolvasni. Hogylétükrıl értesí-
tették egymást, de mindig pontosan tudták, hová, honnan s 
mikor. 

Elkísérték a professzort a Tisza partjára, valahová 
Csongrád mellé, ahol a professzor tanítványai – afféle nyári 
munkatábor módján – egy honfoglaló magyar falu nyomait 
keresték, s meg is találták. A két iker horgásznak álcázta 
magát, s még halat is fogott, de aztán jött a halır, s ık sebe-
sen távoztak, miközben könnyedén az ásás, a kutatóárkok 
mellett elsietve megállapították, hogy nem ez az a hely, amit 



keresnek, ahol a maguk számára (és ki tudja milyen megbízó 
számára még) különleges kincseket találhatnának. A zsíros 
fekete anyaföldbıl legfeljebb a hajdani szántóvetı és gulyát 
legeltetı magyarok csontjai, cserepei kerültek elı. Kincsle-
letnek kevés. 

Aztán elkísérték a professzort Pécsre, de ı ott csak egy 
napig tartózkodott, kollégája a beomlott pécsi pincéket mu-
tatta meg neki, miközben hosszasan tanácskoztak egy évszá-
zados lakóházból kibontott török mecsetrıl. Nem tévedünk: 
a düledezı épületbıl elıtőnt mecsetet vallatták, vajh milyen 
bég építtette hajdanán, s melyik harcias szultán dicsérte ben-
ne a prófétát, Mohamedet. A mecset hallgatagon zárkózott el 
a nyughatatlan kérdezısködık elıl, imafülkéjét, mihrabját 
sem tárta föl, és nem felelt. 

Ezután a professzor némi vargabetővel egy másik 
törökdúlta városba utazott, Egerbe, mégpedig szívességfu-
varral, baráti autón. „De Dion-Bouton Frigyes” minden 
ügyességére szükség volt, hogy a professzort Füzesabonynál 
utolérje, hiszen megtörténhet, hogy Lázár László éppen az 
egri várban vagy valamely bükki barlangban fogja megtalál-
ni a világhíres leletet. A professzor azonban Egerben is a 
beomlott pincéket tanulmányozta egy kollégája társaságá-
ban. Úgy látszik, ezekben a napokban középkori borospin-
cék érdekelték. Gyors távirat Pestre, és „De Dion-Bouton” is 
már kettesben figyelte – mint érdektelen járókelı – a pro-
fesszor kutatói buzgalmát. Aztán afölötti örömükben, hogy a 
professzort most sem veszítették el szem elıl, némi magán-
kirándulást is engedélyeztek maguknak a Szépasszony-
völgyébe, a borospincék eleven világába, megkóstolni végre 
az egri bikavért. Okos jelbeszéd kíséretében sikerült a 
borosgazdákkal oly tehetségesen eltársalogniuk, hogy nem-
csak bikavér, hanem egri muskotály és leányka is pohárba 
került, örömüket borral locsolván, kedvüket hordóban fü-
rösztvén. 



Ez aztán bizonyos késedelmet okozott viszont, mert köd-
felhı borult tiszta elméjükre, s csak másnap oszlott agyukról 
a mámor fellege. Magukhoz térve, de maguknak meg nem 
bocsátva, üstöllést vágtattak vissza Pestre, hogy illı távol-
ságban és négyórás váltásokban cövekeljék le magukat a 
professzor háza közelében. Az ikrek ezalatt a Fertı-tó kicsi 
öblében ajnározták gumikajakjukat, és használták fegyverül 
Szent Ferencet Pompás Feri ellen. Külön-külön dolgoztak, 
ám erıs szövetségben egymással, mondhatnók: közös kasz-
szára. 

Csak már osztozkodni tudnának! 
De hol van még az! 
Nagyon összezavarodtak a dolgok máris, holott igazában 

még el sem kezdték; amit eddig cselekedtek, mindössze, ha 
bemelegítésnek nevezhetı! A napokban türelmetlen táviratot 
kaptak már egy nagy külföldi városból. Két angol szóból 
állott a távirat szövege: „What is?” Ami – ha nem csal angol 
tudományunk – azt jelenti: “Mi van?” Azaz, mi újság? 
Egyetlen szóval feleltek: „Nothing!” Azaz: semmi. 

Nem sok. Különösen, ha a tartalékpénz is napról napra 
kevesebb. 

Az ikrek lapultak, nem mutatkoztak. Olvasták azt a bi-
zonyos újságcikket – hogyne olvasták volna! – arról a bizo-
nyos képlopásról; a betört ablak és a megmentett Szent Fe-
renc is látható volt az újságban, nem sok örömére az ikrek-
nek. Másnap azonban még nagyobb meglepetés várt rájuk: 
Pompás Feri lovas képét is megjelentette az újság. Kézdi 
Gáspár, a fıhadnagy küldte a képet az újságnak sebespostán, 
mert diadala csúcspontján le is fényképezte az istálló elıtt 
Kun-Tatár Ferit a legszebbik lovon. (Majd kap belıle Feri is, 
ha ısszel hazavetıdik Szegedre a kalandozásból.) Alaposan 
megjegyezte magának Kun-Tatár Ferenc arcát a két iker so-
hasem-felejtem örök-idıre. 

Még harmadnap is kerítettek egy gyıri újságot az ikrek – 



nem nehéz megszerezni ıket valamely pesti újságosboltban 
–, de Pompás Feri dicsısége csak két napig tartott. Harmad-
nap már – noha azt mondják minden csoda három napig tart 
– újabb szenzációk támadtak: megint látta valaki elevenen a 
skót Loch Ness-i szörnyet. 

Lázár László professzor mozgékonysága határtalan volt. 
Alighogy lemosta az egri kirándulás porát – persze, ezt a 
pormosást mégsem láthatták De Dion-Bouton Frigyesék –, 
másnap a repülıtérre utazott. Már-már attól tartottak a 
nyomkövetık, hogy a professzor az országból is kimegy, s 
akkor kereshetnek maguknak új kincskutatót, s kovácsolhat-
nak újabb terveket; de a professzor nem nehezítette meg 
dolgukat, mindössze várt valakit. 

A koppenhágai gépet várta. Az északtáji géprıl a pro-
fesszor vendégeként egy nyurga, szıke, világoskék szemő 
ifjonc lépett le, erıteljesen győrögetve zsebében azt a cukor-
csomagot, amit a légikisasszonyok az utasoknak felszállás-
kor adni szoktak, hogy ügyesen nyelve a cukorkát, a magas-
ságtól ne pattogjon a dobhártyájuk. A fiatal utasnak nem 
pattogott, tehát zsebre rakta a cukrot – finom norvég gyárt-
mány – ínségesebb idıkre. (Késıbb a két csomagot udvaria-
san elosztotta Pádár Panni és Szerencsés Magdi között.) 

Másnap kénytelenek voltak felváltva, az ikrek meg a De 
Dion-Bouton-csoport tagjai, a professzort végigkövetni vá-
rosnézı s városmutogató sétáján. A professzor annyi min-
dent mutatott a nyurga, kék szemő fiúnak, amennyit a De 
Dion-Bouton-csoport egy hét alatt nem látott, Villámszerő 
látogatások voltak; hol a Citadella, hol a Halászbástya, hol 
Vajdahunyad vára, a Margitsziget vagy a Duna partja és a 
Parlament épülete volt a cél. Tervszerő, ügyes, de kápráztató 
városnézés volt. Csak a finn fiú nem fáradt bele, nagyobb 
távolságokhoz is szokva volt már. 

Pest-Budát most Juhani Holappa a széllökések sebessé-
gével járta be. Követıik alkonyatra ki is dıltek, örökös fi-



gyelésük azonban nem volt hiábavaló, mert a professzor meg 
a külhoni gyerek másnap hajnalban távolsági autóbuszra ült 
s elfüstölt. A soros nyomkövetı – remélte, most már a gyı-
zelem hajnala virrad föl – a barna képő, fekete hajú férfiú 
volt, Frigyesünk útitársa, akinek egyelıre nevét sem tudjuk, 
hiszen nincsen névjegye. Az idegen fiú nemzetiségét nem 
tudták eddig kideríteni, de lehet, hogy fontos szerepet tölt be 
Lázár László mellett, különben nem cipelte volna ıt egész 
nap Pesten és Budán keresztül magával, s nem ült volna föl 
ma vele a távolsági autóbuszra. 

(Elnézést kérünk a kedves olvasótól, amiért ebben a tör-
ténetben olykor hátra is tolatunk, s nem mindig elıre hala-
dunk, azaz néha visszafelé is pörgetjük az eseményeket; de 
úgy véljük, hogy a pontos tájékoztatásnak ez a módszer lé-
nyeges eleme, csak ilyenképpen rakhatjuk össze a kockákat.) 

 
 

Ott tartunk tehát, hogy a professzor leszállott az erdészék 
házánál, azaz Szerencsések táboránál a messzirıl jött finn 
fiúval, majd ezek után nemsokára Juhani Holappából Hóla-
pát Jani lett. Ezt csak összegezésképpen ismételjük, mert 
már filmkockáink vetítették egyszer. Azt azonban még nem 
vetítették – és ezáltal a kockák hézag nélkül össze is rakód-
nak –, hogy a névtelen nyomkövetı nem szállott le a pro-
fesszorral együtt az autóbuszról, hanem egy megállóval to-
vábbment – valami elhagyott, ócska bakonyi csárdáig –, 
majd onnan afféle bámészkodó gyalogos vándorként vissza-
ballagott, s annyit látott, hogy mind a professzort, mind az 
újonnan érkezett fiatalembert nagy diadallal ünneplik. A 
professzor, a neves régész, akit már napok óta kijelöltek ma-
guknak, s megfigyelés alatt tartanak abban a reményben, 
hogy végtére is ı ássa ki nekik az ízes gesztenyét a földi pa-
rázsból, a professzor tehát otthonosan érzi itt magát, és cso-
magjait tekintve nemcsak egy napra jött. 



Ha ez a névtelen nyomkövetı az ikrek szemével és bús 
emlékezetével figyelte volna a patakhíd túlsó oldaláról a za-
jos társaságot, meglepetésszerően állapította volna meg, 
hogy ebben a nyüzsgedelemben az a fiú is jelen van, akivel 
összeverekedtek a minapi templomi küzdelemben. Illetve, 
hogy pontosabban szóljunk, erre a fiúra az újságban közölt 
képrıl ismertek volna rá, hiszen a sötétben Pompás Feri ar-
cát nem láthatták.. Pompás Feri lovasképe azonban oly 
pompásan sikerült a fıhadnagy ügyessége folytán, hogy akár 
elsı pillantásra is azonosítani lehetne a képet az eleven való-
sággal. Pompás Ferivel ugyanis. 

De errıl a névtelen nyomkövetı mit sem tudott. 
És ne mondjuk, hogy a névtelen nyomkövetı afféle gyá-

va fickó, avagy túlságosan óvatos szakembere a kémkedés-
nek. Nem bizony! Meg kell védenünk ıt is abban, ami kör-
mönfont bátorságát illeti, mert ahogy a híd túlsó oldalán áll-
dogált, megunta a távolsági szemlélıdést, hirtelen elhatáro-
zással keresztülsétált a patakhídon, egyenesen Pádárék pá-
zsitos udvarára. Egy pillantást vetett a társaságra – még 
éneklés, ebéd, fürdés elıtt voltak –, de túlságosan soknak 
találta a szereplıket, s nem tartotta ajánlatosnak, hogy hosz-
szasabban tartson helyszíni szemlét, avagy bıvebb beszélge-
tésbe elegyedjék a jelenlevıkkel. 

Semmi figyelemreméltót nem tapasztalt. Szellı kutya 
azonban gyanakodva szimmantott feléje; ha pedig a két-
lábúak közelében négylábú szaglászik, rendszerint a kétlábú 
ered futásnak. 

Sebtiben körültekingetett tehát, s észrevétlenül, ahogy 
érkezett, tőnt is el. Az országúton nekilódult, s meg sem állt 
a postahivatalig, pedig jó órányit kellett gyalogolnia a ke-
mény aszfalton. A postáról mindössze a falu nevét sürgö-
nyözte meg De Dion-Boutonnak, de az értelmes Frigyes eb-
bıl is értett. İ maga pedig, a névtelen nyomkövetı, az alko-
nyat védelme alatt szállást keresett a faluban. Talált is egy 



barátságos öreg özvegyasszonynál. 
De Dion-Bouton Frigyes csak harmadnap érkezett meg. 

Közben némi elfoglaltsága akadt neki is, amit nem szeretett 
volna elmulasztani, hiszen ilyen munkákért repült át határo-
kat. 

(Nem voltunk ugyan jelen, amikor ennek a munkájának 
áldozott, csak sejthetjük, hogy ez az elfoglaltság újabb érde-
kes újságcikkel függ össze. Inkább afféle eredményes kirán-
dulásnak mondható, mint elfoglaltságnak, s ez a kirándulás 
hármasban történt. Egy hírneves mővésznı lakásába törtek 
be ismeretlen tettesek – amíg a mővésznı külföldön vendég-
szerepelt –, és antik ékszereket, a Ming dinasztia idejébıl 
való kínai jáspis-szobrocskákat, arany Buddhát és somogyi 
pásztorok faragta lıporszarukat vittek el oly ügyesen, hogy a 
szomszédság észre sem vette. Egy kis Canaletto-festmény is 
volt a zsákmány között, csak kerete maradt a falon.) 

 
 

Lázár László professzor jóhiszemő, barátságos lelkülető, 
derős ember. Humora, észjárása székelyföldi, távol áll tıle a 
rosszhiszemő gyanakvás szelleme. Sem munkatársairól, sem 
ismeretségi körérıl nem tételez föl iránta megnyilvánuló 
ravasz selymaságot, orv hátbadöfést. Megtisztelınek érzi 
azonban, ha tudományos munkásságának bírálói nyíltan he-
lyeslik vagy ellenzik az ı feltevéseit, elméleteit, egyéni vé-
leményeit. A sisaktalan, szemtıl szembe való pengecsattog-
tatás híve, amikor ad is, kap is az ember sebeket. 

Nagyon nem szereti, ha botcsinálta tudósok, mőkedvelı 
régészek, orv kincskeresık, álorcás szakértık, hamis utakon 
járók keresztezik útját. 

Jóhiszemőségénél fogva eszébe sem jutott, hogy valami-
féle párhuzamot leljen bakonyvári tervei és ama békés arcu-
latú turista között, aki a napokban néhány pillanatra feltőnt 
Pádárék udvarán, majd még mielıtt megszólalt volna, el is 



illant. Biztosan friss vízre szomjazott, de visszariadt a tábori 
zsivajtól. 

Pedig ekkor már Frédéric de Dion-Boutonék négylevelő 
társulata erısen rajta volt, hogy észrevétlenül bekerítse a 
professzort – a gyanútlant –, mert tıle várta a nagy fogást, az 
igazi óriás halat, a fehér bálnát, amelyet már akkor eloroz-
hatnak tıle, amikor még senki sem tud róla, amikor még 
csak fényképei sem jelentek meg ennek a nagy fogásnak. 
(Amit a professzor is legfeljebb csak remél, bizonyosan nem 
tud.) 

Csak azért tudunk titoksértést elkövetni, mert véletlenül 
kihallgathattunk egy beszélgetést, távolsági telefonbeszélge-
tést De Dion-Bouton Frigyes és egy távoli országban lakó 
gazdag ember között. A nevét nem ismerjük ennek a távoli 
gazdag férfiúnak, mert a telefonos kisasszony is alig tudta 
elolvasni, hamis névvel szolgálni pedig nem szeretnénk. Le-
het, hogy dél-amerikai olajkirály az illetı, avagy egy módos 
arab sejk, netán egy unatkozó floridai milliomos, esetleg egy 
divatos filmszínész, aki pénzét és a monte-carlói játékbank-
ban nyert aranyait idıtálló értékekbe kívánja fektetni; nem 
ismerjük hát biztosan, de amikor olajos hangú jelentkezésére 
De Dion-Bouton hasonló olajos lágysággal felelt, pontosan 
mindent megértett. Így jelentett De Dion-Bouton Frigyes 
neki: „Kisebb üzletkötések, apróbb bajoktól eltekintve, már 
történtek, uram. Áruraktárunk telni kezd, az igazi üzletkötés 
még csak most következik. Helyeslı igenlés volt a válasz a 
hegyeken vagy a tengereken túlról, majd azt kérdezte a távo-
li ismeretlen: „És a fehér bálna?” „Nyomon vagyunk, kifog-
juk, uram!” – felelte De Dion-Bouton Frigyes, a négylevelő 
lóhere legmozgékonyabb levelecskéje. 

A messzi ismeretlen megnyugodva tette le a telefon-
kagylót. Emberei dolgoznak, nem a napot lopják, munka-
kedvük nem lanyhult. Megfelelı kezekbe irányította tehát 
győjteménye gazdagításának ügyét! 



Az illetékes fıhalász mit sem sejthetett errıl a beszélge-
tésrıl, azaz Lázár László, a professzor. Azt sem tudta, kerül-
e horgára valamiféle hal, hát még fehér bálna. Egyéb gondja 
volt. Pontos napirendet épített föl magában, felosztotta a 
tennivalókat, összeszedette az erdészet nélkülözhetı ásóit, 
kapáit, csákányait, emelırúdjait, kosarait, kirakta a kicsi ke-
féket, amelyekkel majd a leleteket borzolja le, borítékokat, 
rajzpapírt, mérılécet, mérızsinórt készített elı, s megkérte 
Szerencsés Árpádot, segítsen a fényképezésben, mert az is 
lesz. Szerencsés Árpád félretette horgászzsinórjait – amúgy 
is alig fogott valamit –, s nem csekély lelkesedéssel lendült 
neki a különös munkának. 

Két hét alatt fénynek kell derülnie arra, érdemes-e itt ku-
tatnia, sejtése igazolható-e, s bízhat-e a geológus megállapí-
tásában, hogy az egymás alatt fekvı különbözı rétegek 
könnyőszerrel hozzáférhetık. Ha a geológus megállapítása 
helyes a különféle halmazállapotú földrétegekrıl, akkor itt, 
ezeken a dombokon legalább négy-öt emberi kultúrának kell 
rejteznie egymás alatt. 

Ha nem érdemes itt kutatni, visszamegy inkább a Tisza 
partjára, a Tőzköves nevő dőlıbe, ahol várják már gepidái, 
ısbolgárjai és honfoglaló magyarjai. Ha tárt karokkal nem 
is, de csontvázaikkal legalább! 

A meteorológia derős napokat jelzett a közeljövıre. A 
kutatók derőjét ez erısen fokozta. Ha egyebet nem találnak, 
meglelik a rablólovagok rozsdás sarkantyúit, lovaik patkóit, 
az ivóbögrék cserepeit, s kiáshatnak vagy két-három török 
kori szemétgödröt, a régészeti leletek örökös kincsesbányáit. 

Ha Attila sírját nem is. 
Mert a nép legalább kétszáz éve keresi itt is Attila sírját; 

minden völgyi szurdok, vízmosás, oltárkı, barlang a hun 
fejedelem temetkezıhelyét sejteti. S ha az övét nem is, hát 
Csaba vezérét vagy valami gazdag török basáét. 

Lázár László professzor azonban nem a mesék ködében 



tévelyeg. 
 
 

De hát szunnyad-e egyáltalában “fehér bálna” a kövek alatt? 
Fényszórónkat ide-oda villantjuk tehát. 
Reggel van, szinte még rózsás ujjú hajnal. Ébred az erdı, 

ébred a tábor, ébrednek Pádárék. 
A szúnyogok még szunnyadnak, a citromlepke már li-

beg, a kakukk a torkát köszörüli, s felhúzza óráját, a méh 
már donog, bozótjába visszacsörtög a malacos disznó, eltő-
nik az ızcsalád, egy lehullott gébicsfiókáért róka oson, két 
megveszekedett kiránduló már elvétette egymás nyomát, s 
torkaszakadtából ordít, egyikük még a rádiót is bekapcsolja a 
finomabb nyugalom és az erdı nagyobb csöndje érdekében. 

A mai s a holnapi nap csak a próba napja: meg tud-e bir-
kózni Lázár professzor kisded, önként vállalkozó csapata az 
ásókkal s kapákkal, csákánnyal, emelırúddal. 

A lelkesedés nem csökken. A reggeli bıséges, s a moz-
gási láz akkorára növekszik, hogy Lilla, a négylábú anya a 
legelıre menet is, bár sohasem szokta tenni egyébként, be-
bıdül az udvarra, s meg is áll a kis híd elején. 

Lázár professzor elsıbben is Hólapát Jani mellé lép, el-
végre felelısséget érez iránta, s azt sem lehet tudni, hozzá 
van-e edzıdve egy finn-svéd fiú gyomra a reggeli paprikás 
szalonnához. Mivel azonban Hólapát Jani a közelmúlt ta-
pasztalatai szerint már mindenféle vad magyar ételt kibír és 
megemészt, két nyelet paprikás szalonna s egy nyelet citro-
mos kolbász között kiguvadt szemekkel ismeri el: 

– Oikein. 
Ami ugyanazt jelenti, mint a hyvin, azaz: jó. 
Ámde a kolbász megakad torkán, szeme kerekre nyílik, 

és a padláslyukra bámul. A padláslyukban hosszú, kecses 
nyélen egy lobogó leng. Ragyogó fehér vásznon világoskék 
kereszt. 



A finn lobogó. 
Gyorsan magába győri a kolbászt – kár lenne le nem 

nyelni –, és ábrázata szélesre kerekedik. Együtt leng a ma-
gyar zászló meg a finn, rokoni szeretetben, egyetértésben. 
Egyugyanazon szellı lebegteti ıket, egyugyanazon ég moso-
lyog felettük. 

Meg van kissé hatva Hólapát Jani, de mutatnia nem illik. 
Kibukik belıle a szó magyarul, amit már jól megtanult: 

– Köszönöm. 
Kifogástalanul ejti ki. 
Ahogy a társaság elvonul – legalább egyórás útja van az 

elsı ásónyom letételéig –, Hólapát Jani a kis híd sarkáról 
még visszanéz. Úgy érzi, egy kicsit hazaérkezett. 

Mennek libasorban az országút szélén, majd sok-sok 
száz lépés után keskeny vadászösvényen jobbra kanyarod-
nak, hegymenetben. 

Otthagyjuk most ıket kicsinyég, mert természetes fény-
szórónk, azaz a tüzes napgolyó két másik menetelı alakra 
dobja sugarát. Nekik a Lázár-expedíció szeme elıtt mutat-
kozniuk nem ajánlatos, hiszen a professzor kitőnıen emlék-
szik Frédéric De Dion-Boutonra s a vele folytatott beszélge-
tésre. A professzor vajmi nagyon csudálkoznék, ha a Nagy 
Párizsi Újság tudósítója tőnne föl elıtte turistaruhában. Ter-
vük az idegeneknek, hogy távolról bár, de állandóan szem-
mel tartsák a professzort ezen a vidéken, hol ık, hol az ik-
rek; hogy a kellı pillanatban lecsaphassanak. Akad persze 
egyéb fontos munkájuk is, egyetlen percre sem ernyednek el. 
Az ikrek például egy budai mőgyőjtı rácsos ablakát fedezték 
föl, s úgy döntöttek, hogy a legközelebbi esıs éjjelen le is 
szerelik ezt a rácsot, hiszen riasztócsengı nincs a házban. 

A De Dion-Bouton-kettıs, hátán az elemózsiás tarisz-
nyával, a meleg takarókkal, széles körívben kerüli meg az 
erdészházat. Inkább csak találomra vágnak neki a dombsor-
nak, mint teljes bizonyossággal. Ha nem lustálkodnak vala 



reggelre kelve, láthatták volna, merre halad Lázárék ásós-
kapás-csákányos menete, teljesen gyanútlanul, háromórás 
elınnyel. A találkozást elmulasztották. 

Ennélfogva Lázár professzorok az erdı alján jobbra vág-
nak neki a hegyeknek, De Dion-Boutonék pedig balra. Nem 
is lehet ıket ezért hibáztatni, hiszen nem ismerik a terepet; a 
térkép magyar szövege akár kínai szöveg is lehetne számuk-
ra, csupán a térképjeleket értik. A térkép féltucatnyi várro-
mot, féltucatnyi kastélyt jelez ezen a szakaszon, s ık rögtön 
déli irányból az elsıt célozzák meg. Jó órányi szuszogás ad-
dig a romig. Árkon és bokron, vízmosáson és tarra vágott 
erdırészen kell átbukdácsolniuk. Lihegnek. Szokatlan szá-
mukra az ilyen hegymászás, az efféle kutatómunka. Egy 
templomablak vagy egy múzeumi tárló egyszerőbb. 

De hát itt ígérkezik a Nagy Fehér Bálna! Amiért érdemes 
az embernek összevissza csípetnie, tépetnie magát. 

 
 
Most pillantsunk ismét néhány kilométerrel odább. 
Az elsı kapavágást ünnepélyesen Lázár László profesz-

szor tette meg. Bakonyvár sőrő bozótjában állnak, minden 
figyelmük Lázár Lászlón. Jelképes kapavágás volt, hiszen 
elıször a köveket kellett odébb görgetni, várfalat megbonta-
ni, végigjárni a terepet Pádár Pál térképe szerint. Pádár Pál 
maga is jelen van, hiszen élete egyik igen szép, fontos lépése 
elıtt áll: értékeket ment a hazának. 

A munka nehezét három erıs karú ember végzi, ık a hí-
vatásos dolgozók. Egyikük az erdészettıl jött, a másik kettı 
a termelıszövetkezet nyugdíjasa, de még ereje teljében. 

Együttesen járják végig a hegygerincet, az egykori vár-
nak szinte már a földbe süllyedt maradványait, mérıszalagot 
húznak széltiben-hosszában, s úgy vélik, hogy legalább két-
százszor háromszáz méter kiterjedéső talajt kell megboly-
gatniuk. Pádár Pál és a professzor megállapítása szerint az 



egykori lakótorony nem a várnégyszög közepén állt, hanem 
a négyszög – téglalap – keleti harmadában. Az a súlypont 
tehát. 

Egyelıre tipegnek-topognak, köveket borítgatnak, az ásó 
élét, a kapanyél erısségét próbálgatják, majd az egyik mun-
kásember, Láng János, a szövetkezet nyugdíjasa belepök a 
markába, és a feszítırudat aládöfi egy irdatlan kıdarabnak, 
afféle kicsi sziklának. Aztán ketten emelik, a kı odébb gör-
dül. Még egyet emelnek rajta, s a kı gurulni kezd a meredek 
lejtın lefelé. Töri maga alatt a száraz ágakat, recseg-ropog a 
cserje, a gaz. A kı egy vízmosás szélén megáll. 

– Ez így nem jó lesz – véli Láng János, és megtörli a 
homlokát –, ha valaki alant gyalogol, akár el is sodorhatja a 
kibontott szikla. 

Most már vigyázatosabban emelik, gurítják a köveket, 
szabadítják föl a feltételezett várudvart, majd megpihennek, 
ebéd után újólag folytatják a munkát, estére valahogy kiala-
kul egy puhább talajú négyzet, ahol majd tüzetesebben lehet 
kutatni. 

Hordja a köveket, ás, csoportosít, gaztól mentesít a négy 
fiú is. A professzor maga is nekiveselkedik, tisztítja a terepet 
ı is. Az építıkı kevés, a szomszédos falvak népe régen 
széthordta már, még a templom is abból épült Mária Terézia 
királynınk idejében. A kıfaragásokat belepte a moha, el-
szürkítette az idı, letompította a szél, a hó, az esı. 

Szerencsés Árpád olykor elkattintotta fényképezıgépét, 
a sőrő fák félhomályában még nem sok dolga akadt, de a 
képbeli bizonyságtevésre szükség lesz. 

Legszenvedélyesebben Hólapát Jani mőködött. Kijelölt 
magának egy négyszöget, húsz lépés hosszút, ugyanannyi 
széleset, és megszabadította minden fölösleges kıtıl, görge-
tegtıl, száraz ágtól. 

Alkonyatkor a vár szemétgödrét ı találta meg. 
Nem tudta, hogy szemétgödör, azt hitte, betemetett kút. 



Sok-sok követ kellett kidobálnia, míglen puhább földet ásha-
tott. Derékig beleállt. Hasas cserépkorsó ép maradékát húzta 
ki. Az edénynek csak a füle volt letörve. 

– Paljonko kello on? – kérdezte fáradtan. 
– Azt kérdezi, hány óra van – tolmácsolta a professzor, s 

mindjárt meg is mondta: – Seitsemän. Azaz hét. 
Leült az értékes szemétgödör szélére, ivott egy kulacs 

vizet, s mosolyogva mondta a professzornak (persze finnül): 
– Nyolc órát dolgoztam érte. Az elsı kincsünk. 
Kissé fáradt indiántánc volt, amit a három fiú a finn ro-

kon körül lejtett, roskadozás inkább, mint deli ugra-bugra, de 
meg kellett ünnepelni Hólapát Janit, aki elsıül futott be va-



lami értelmes lelettel: 
 

Szemétgödör összedőlt, 
a Janinak sikerült –  

 
ezt a szöveget költötték hirtelen, hárman adták hozzá az 
eszüket. Még akkor is énekelték, amikor a nap szálltával 
együtt ık is alászálltak a hegyrıl, hazafelé tartván. 

Otthon azonban se dal, se tábortőz, csak vacsora és va-
csora, amennyi a gyomrok bugyrába fért; némi pocsolás a 
vízben, s ki-ki máris aludta az igazak álmát. Valóban az iga-
zakét! 

– Az elızetes kísérlet sikerült – összegezte az eredményt 
a professzor. – Holnap pihenı lesz, de aztán új erıvel vetı-
dünk az ásatásnak, rendszeresen, célszerő beosztással. Lassú 
ütemben haladunk, nem hajt a tatár. 

Ezt azonban nem hallotta már Kun-Tatár Feri, sátrában 
édesdeden szunnyadt, álmodni sem volt kedve. Sem ereje. 
Áltatárként amúgy sem óhajtott hajtani-őzni senkit. 

 
 

De ha már megtekintettük Lázár László professzor ásató ex-
pedíciójának elsı napját, s biztonságba helyeztük az elsı 
leletet, a Podmaniczky lovagok reves korsóját, vessünk egy 
pillantást a másik, de titkos expedíció szereplıire is. Tévedé-
seik országútján hagytuk el ıket. A Nagy Fehér Bálna – azaz 
valami rendkívüli lelet – az álmuk, amelyet az olajkirály rejt 
el majd vitrinjébe holmi inka kincsek mellé; de mikor jutnak 
közelébe, ha rögtön az elsı napon elvétették a hozzá vezetı 
utat? Ne féltsük azonban ıket, egyszerre több serpenyıt tar-
tanak a tőzön, valamelyikben kiolvasztják a Nagy Fehér 
Bálna zsírját is. Ha elég ügyesek. 

Csupasz dombtetın találták magukat. A délelıtti nap 
szorgosan hámozta róluk az inget. Kulacsaikban – szeren-



csétlenségükre – tejet hoztak, s a felmelegedett tej a folyto-
nos lötyögtetésben ízetlen aludt savóvá silányult, alig lehe-
tett kortyolni. A túlnani dombtetın szénát győjtöttek tarka 
ruhás asszonynépek. Egyébként néptelen volt a táj. Kiesett a 
turistaforgalomból is. Semmi jel nem mutatta, hogy hírneves 
régész a közelben kezdte volna meg a régmúlt idık kutatá-
sát. 

De hát így jár a tapasztalatlan ember, aki inkább ottho-
nos a Párizs környéki erdıkben vagy az Abruzzókban, de 
ezekben a vad magyar hegyekben nem. Bezzeg hiányoztak 
most az ikrek, a honi szövetségesek, akik kiismernék magu-
kat! Az ikrek azonban csak néhány nap múlva érkeznek vál-
tótársakként. Ha ugyan elég merészek ahhoz, hogy errefelé 
mutatkozzanak, hiszen az országnak ebben a csücskében 
pórul jártak már. 

Felváltva beszélgettek franciául s olaszul, ahogy a savós 
tej maradékát iszogatták. 

– Ecco – villant föl a napbarnította útitárs szeme –, ecco! 
(Azaz magyarul: íme!) 

A rossz íző tejmassza nyeldeklése közben torkát feszítve, 
pillantása a szemközti kecskerágóbokor száraz ágára tévedt. 
A szürke, tüskés ágon megfakult papírlap lengedezett, mint-
ha éppen egy tövisszúró gébics biggyesztette volna rá. 

Vonalas papírlap volt, esıverte, napszítta, széle szakado-
zott. Több sornyi szöveg kéklett rajta s megannyi ábra. Elsı 
pillantásra is tervrajznak, valamiféle térképnek látszott, egy-
részt könnyen olvasható, másrészt rejtélyes jelekkel. Vi-
gyázva húzták le az ágról. Vártorony, barlangjel, patak, út, 
vízimalom, fenyıfa. A rajzokat tekervényes útvonal kötötte 
össze. Az út kezdetén ház, a végén zászló. 

(Misinek tökéletes színesceruza-készlete volt, azzal fir-
kálta tele a regényt. A regényt, amelyet messzire repített a 
szél, és amely apró sárkányként lebegett az erdık fölött, 
amíg egy zápor le nem nyomta, és nedvesen a száraz ágra 



nem illesztette. Ne vádoljuk a tövisszúró gébicset tehát, az 
legfeljebb csak a bogakarat tudja olvasni, de a Szerencsés-
Pádár szerzıtársak elmemővét nem. Neki nincs is szüksége 
ilyenre.) 

Végre valami támpont! 
S mint az az ember, aki keservetes bolyongásai közben, 

a remény apró rózsáit elveszítvén, szívesen kapaszkodik 
akár szúrós rózsaágba is, csak hogy derőlátásában ne csalód-
jék, úgy kapaszkodtak De Dion-Boutonék is ebbe a papír-
lapba. Benne látván útjuk igazolását, céljuk helyességét, el-
méjük megvilágosodását. 

Az eligazító térképet. Amelyet minden valószínőség sze-
rint Lázár professzor vethetett papírra, s veszített el. Vagy 
szüksége sem volt rá, hiszen a maga emlékezete felfrissítésé-
re rajzolhatta legföllebb. 

Letelepedtek s hosszasan tanulmányozták. 
– Hátha valami gyerekrajz, játék, elmetorna? – buzgott 

Frédéricben a gyanakvás. 
– Nem – rázta fejét az útitárs –, az írás egy megállapo-

dott ember betőinek hat. 
(Ebben igaza is volt, hála annak a kiváló iskolának, sıt 

mondhatnók tanintézetnek, amelyben a szélnek eresztett re-
génylap írója a betővetést tanulta. Gondos, kerek írás volt, 
már csak azért is, mert alkotója regénykéziratnak szánta.) 

Egy főszálat téptek le, azzal követték a térképbeli utat. 
Háromszor is kiindultak – a kiindulópont nyilván az er-

dészház, lám, sátor is látszik mellette, bár eredetileg a re-
gényhez képzelt indián sátor volt –, háromszor is visszatér-
tek az erdészház rajzához, de a vázlat kuszának tőnt, nem 
egyezett a kezükben levı turistatérképpel. 

– Talán eltévedtünk – aggódott a barna képő. 
A nap állása szerint próbáltak tájékozódni, de a. nap in-

cselkedett velük, hol innen, hol amonnan tőnt föl, ámbár in-
kább ott rejlett az igazság, hogy ık forogtak körbe-körbe, és 



vadászösvényrıl turistaútra, gyalogútról sziklák közé, szik-
lák alól meredek bozótosba, cserjék közül kis tisztásra téved-
tek, mocsárba gázoltak, és sehol egy teremtett lélek. 

Elnyelte ıket a Bakony. 
Szívesen nyitottak volna már be valami lakott házba, 

még ha megkockáztatták volna azt is, hogy késıbb valaki 
rájuk ismer, még a haloványra sikerült turistajelzést is elve-
szítették szem elıl. Végre egy fatoronyszerő emelvényt vet-
tek észre, a vadászlest. Nekitámasztották a torony ledılt lét-
ráját, és felkapaszkodtak a torony tetejére. Széttekintettek. 
Halk neszezésekkel, pityegésekkel, madári búcsúdalokkal 
szállt rájuk az alkony. 

Nagyon-nagyon távol mintha mennydörgött volna. Vil-
lámlott. De a mennydörgés egy bánya háromszori robbantá-
sa volt, a villám pedig csak szárazvillám. A forró légkör ki-
sülése. 

Mindenfelıl erdık, fák teteje, fehér sziklák. Vaddisznó-
család a sőrőben. Mint ahogyan ezt alig néhány napja Pom-
pás Feri is látta. Ugyaninnen. Pompás Ferinek azonban nem 
volt ekkora élelmiszerraktára, mint ennek a két „véletlen” 
tévelygınek itt, sem tartalék vize. Fáradtak voltak, álmosak, 
kedvetlenek, dühösek. A Nagy Fehér Bálna még csak uszo-
nya szegélyét sem csillantotta meg. Azaz: teljesen elvesztet-
ték szem elıl a professzort. 

Hol pihenjenek meg éjjelre szakadván? Ha ismernék is a 
járást, akkor is öt-hat órába telne, míg falura akadnának. Át-
kozták magukat. Hátha csak a mesebeli kék madarat kerge-
tik, mint már egyszer tették a macedón hegyek között! Köd, 
pára az egész. A kék madár nem engedi megfogatni magát. 

Hirtelen a barlang elıtt álltak. Oda jutottak, ahol Pompás 
Feri is elveszett, azaz elveszítette önmagát. 

Füvet téptek, ágat törtek, a nap hunyó pilácsa fényében 
ágyat csináltak. 

Szerették volna magukat megrugdosni. De legfıképp 



megbízójukat, aki fényes jutalom megcsillantásával kergette 
ıket az ilyen reménytelen vállalkozásba. 

Ennél még egy kastélybetörés is kényelmesebb, s kevés-
bé egészségrontó. 

Most hagyjuk is ıket szunnyadni. Törte ıket a takaró 
alatt böködı megannyi faág, szúrta a fő, kemény volt a fek-
hely. A barlang mélyébıl denevérek szálltak ki, s a közeli 
faágon elkezdett huhogni egy bagoly. Az erdı harmadik 
számú baglya, mi már ismerjük ıt. 

De Dion-Boutonék még nem. 
Városi fickók voltak, ilyesféle kirándulásban aligha vet-

tek még részt. 
A barna képő éjféltájt sem bírt még tisztességesen el-

aludni. Fel-felriadt: 
– Úgy érzem magam, mint egy kísértetkastélyban, vala-

hol a Loire partján. 
– A skót még rémesebb, a skót kastély, a piktek falán túl, 

fönn, a fjordoknál – dünnyögte válaszul a másik. 
Kegyetlen aluvás vala. 
És most halljatok csudát! 
Magam sem hinném el, ha így nem történt volna. 
Akadt már kezedbe összegubancolódott madzagcsomó, 

amelyet valami nagy s gondosan összekötözött csomagról 
haragos kézzel, hirtelen mozdulattal rántottál le, s aztán, ke-
zedben tartván, arra ösztönözted magad, hogy ezt a szép, 
színes, finom madzagot, ezt a gondos sodrású spárgát ügyes 
ujjakkal fejtsd szét, tedd újból használhatóvá? Nem a bics-
kád rántod elı tehát, sem az ollót, azaz nem nyiszálod-
metszed, hanem bontogatod. Ez türelemjáték. 

És lám, addig húzogatod, fejtegeted, ide-oda bújtatod az 
elejét s a végét, amíg a kioldhatatlannak vélt, vastag gubanc 
végül mégis kinyúlik. Szinte váratlanul, egyszerre. 

Ilyen gubancnak számított a két nyomkövetı kezében az 
a bizonyos széllel bélelt, esıtıl vert képregény. Avagy: re-



génykép, ahogy akarod. Hajnalra kelve megint csak forgat-
ták ide-oda, tőnıdtek jelentıségén, titkain, ésszerő mivoltán, 
s végül arra a döntésre jutottak, hogy ez a rajz valóban Lázár 
László professzoré lehet. 

– Ne nevezzenek Sottile Filippónak, ha nem tudok tájé-
kozódni ezen a térképvázlaton – lebegtette meg a barna arcú, 
fekete hajú férfiú a Szerencsés Misi kalózregényének légbe 
röppent rajzát –, egyszerő ez, mint a pisztolylövés. Csak 
meg kell húzni a ravaszt. 

És itt ismét torpanjunk meg egy piciny pillanatra! Anél-
kül, hogy kérdeztük volna, vagy zsebeiben kutattunk volna, 
íme, megtudtuk az ismeretlen nyomkövetı nevét is. Sottile 
Filippo a neve, azaz Ravasz Filippó. Hogy mennyire ravasz, 
nevéhez mennyire illik a természete is, azt legfeljebb csak 
gyaníthatjuk. Nyugodjunk bele, hogy egy valódi nevet már 
biztosan tudunk. 

Aligha lehetne megmagyarázni, hogyan s miképp, a tér-
kép útmutatása nyomán-e, avagy csak orruk után, de mire 
nagyon messzi, a túlsó faluban delet harangoztak, Ravasz 
Filippo és De Dion-Bouton szeme elıtt megjelent két hajla-
dozó, idıs munkásember. Egy harmadik szalonnát pirított. 

Csákánnyal fejtettek sziklát, követ, tisztították gereblyé-
vel a gazt, hajtották félre kapával a mindenütt eluralkodó 
sötétzöld borostyánt. Órabérbe fogadta fel ıket a professzor, 
s munkálkodtak akkor is, amikor a Pádár-Szerencsés-tábor 
ifjai éppen nem voltak jelen. A térkép tehát pontos volt, ki-
tőnıen eligazított! Dicsérték magukban Lázár Lászlót, ami-
ért ilyen remek vázlatot rajzolt, s különösen a feledékenysé-
gét helyeselték, amiért a zsebe helyett a szélre bízta az érté-
kes papírlapot. 

Így lehet tehát gubancos madzagcsomóból göb nélküli 
szálat kifejteni! 

Sottile Filippo büszkén mutatott a három hajlongó, öreg 
munkásemberre, a rajzon pedig a vártoronyra. 



Csak a hajót, a halat és a tenger hullámait nem értették a 
vázlatrajzon. Úgy vélték azonban, hogy ennek a rejtélynek is 
nyitjára jönnek némi fejtörés után. 

Nem közelítettek a szalonnasütıhöz, sem a két ásogató-
hoz, messzirıl nézegették ıket, mint afféle véletlenül odave-
tıdött turisták. Az illı távolságnál is még illıbbet tartottak, 
szinte csak apró, színes pontoknak látszottak. 

Semmi kétség, itt húzódik a professzor ásatóhelye. 
A zsákjukból egy kis üveg – két pohárkára való – Napó-

leon konyakot húztak elı. Arra az alkalomra tartogatták, 
amikor valami sikert érnek el. Ennek a pillanata most követ-
kezett el. Kihúzták a mőanyag dugót, kitöltötték a konyakot 
a két bögrébe – kissé tejszagú volt még a bögre, de annál 
ízletesebb a francia császár dicsı nevét viselı ital –, s egy-
szerre ki is hörpintették, örömükben szerették volna megkí-
nálni a három munkásembert is a sőrő bokrok között rejlı 
dombtetın, de óvakodtak közelíteni hozzájuk; fölösleges, 
hogy valamelyik sziklafeszegetı öreg munkás megjegyezze 
arcukat; különben sem volt több konyakjuk. Messzire hají-
tották az üres üveget, még egy ideig elnézegették a dolgozó-
kat, majd összeszedték magukat, s leballagtak a hegyrıl. 

Jó két órába telt, amíg a faluba visszaértek. 
Újabb távirat az ikreknek. (Most alkalmunk volt végre 

odapillantani a postaablakon benyújtott táviratra, s el is ol-
vashattuk a címzést: Kékh Szilárd volt az egyik iker neve. 
Neki címzıdött a sürgöny.) 

Csodálkozott is a postáskisasszony, hogy akadnak ilyen 
idegenbıl érkezett nyaralók, akik folyton csak a falu nevét 
táviratozzák meg. Mire jó ez? Mit lehet ebbıl érteni? 



 
 

TEVÉKENY TÁBOR 
 
 
 

Azon a napon, amikor a Pádár-Szerencsés-tábor tagjai az 
elızı napi kıgörgetés fáradalmait pihenték, edzve magukat 
keményen az eljövendıkre, nem mindennapi tanácskozás 
folyt Pádár papa, Szerencsés apa és a professzor között ebéd 
után, az árnyékvetı, zárt spaletták mögött. 

A tanácskozás egyáltalában nem volt titkos, csak kissé 
hosszadalmas, és a nyári rekkenıben oly kimerítı, hogy egy 
ízben Pádár mama, másodszor Szerencsés anya tett az asztal-
ra frissen fızött, illatos feketekávét. Kellett a fáradt agyak-
nak a kellı gondozás. 

A tábor négylevelő lóheréje (mert ıket is bátran nevez-
hetjük annak, de itt még két virágszál is csatlakozik a négy 
levélhez, tudjuk is, kik ık), a nyerítı négyes tehát: a patak-
ban emelt gát vizében fürdik. Szellı és a Csöpi tacsi illı és 
biztonságos távolságból figyeli a zajos mőveletet. Hasonla-
tunk tehát, akár négylevelő lóherének, akár négyes csikófo-
gatnak becézzük ıket, semmilyen vonatkozásban nem sántít. 
Pompás Feri tartalék csokoládéit és Hólapát Jani hasonló 
tartalékait sikerült teljesen elpusztítani, tisztára söprıdött 
minden zsák és minden tarisznya. 

A málnaszedés érdekében azonban végül is fel kellett 
öltözniök, és jó messzire kalandozniuk, mert a ház közelé-
ben ehetı erdei gyümölcs már nem akadt. 

Ezt a napot úgy tekintették, mint az elhatározó s döntı 
versenyek elıtti próbafutamot. Amikor jól teleszívja az em-
ber a tüdejét, hogy aztán bírja a futást, az ugrást. Avagy az 
operaénekes a hosszú áriát, amelynek – különösen, ha jó öb-
lösen gurguláz – se vége, se hossza. 



A málnaszedésbe a két ifjú hölgy is benevez. Különös, 
de ık a málnamuníciónak csak a felét használják föl közvet-
len táplálkozásra. Másik felét édesanyjuknak viszik. Ezen 
tőnıdvén Szerencsés Misi némileg elszégyellte magát, de 
akkor már késı volt, mindent bekebelezett. 

– Győlik a regényanyagunk – nyelte le az utolsó szem 
málnát Pádár Sanyi –, kezdhetjük írni megint. 

– Egyelıre kevés a cselekmény – tömködte magát Pom-
pás Feri is. – A tegnapi lapátolás még egy fél fejezetre sem 
való. Várnunk kell. 

– Neked már sok cselekményed győlt össze – kiáltotta 
egy távolabbi málnabokor mellıl Szerencsés Misi –, akár tíz 
könyvet és húsz dolgozatot is megírhatsz belıle, de nekünk a 
meglevı anyagból kell szabnunk. 

– Hozott anyagból – mammogott vissza Pompás Feri – 
hátha összegyőlik nektek is valamennyi. Podmaniczky Rafa-
el díszsarkantyúja a táltos lovakkal. 

Lassan húztak hazafelé, itt is, ott is mezgereltek még a 
szúrós bokrok alján liláspiros málnaszemeket. 

A mai tábortőzhöz különösen sok száraz ágat kellett 
összegyőjteniök, ez volt a Nagytanács rendelete. Hólapát 
Jani annyira belelendült a munkába, hogy egymaga megtöl-
tötte volna a faraktárt lobogni való fával. És mikor az alkony 
újra leszállt, és felzendült mindenfelıl a megannyi énekes-
madár napszálltát dicsérı dala, amikor már Lilla, a méla te-
hén is rég otthon kérıdzött, amikor a szúnyogok és esti pil-
lék raja újra megindította támadó hadmőveleteit, akkor fel-
lobbant a tőz elsı lángnyelve, recsegtek-ropogtak, nyiszog-
tak és pattogtak a száraz meg a nedves ágak. 

Ki a takarójára ült, ki a kis padra, ki meg a fatuskójára. 
Hólapát Jani egy idıtlen nyírfatuskóból főrészelt magának 
már kora reggel alkalmas ülıkét, ez emlékeztette kedves ha-
zájára. És csodálatosan, valami édes száraz süteményt még 
mindig fedezett föl tarisznyája belsı zsebében, azt osztotta 



szét, s ennyit tett hozzá: 
– Lopussa! (Azaz: Vége!) 
Mikor már mindenek egybegyőlének, és az arcokat pi-

rosra festette a láng meg a meleg, a professzor felnyújtotta a 
kezét, jeléül annak, hogy beszélni kíván. 

– Uff! – mondta. – A Nagytanácsot megnyitom, az egyik 
fınök beszélni akar. 

– A Nagy Fınök beszéljen! – helyeselt Szerencsés Ár-
pád. 

– Hallgatjuk! – brummantotta Pádár Pál, mert jól ismerte 
a szabályokat. 

A professzor mindenkor játékos elme volt, fejére helyez-
te kis, barna svájcisapkáját; a sapka peremén madártollak 
meredtek az égnek. Fácántoll, szajkótoll, vércsetoll, szarka-
toll, harkályé, még egy ölyvé is, de hogy ezt hol szedte, sen-
ki sem tudta. Tehátlan már a tollairól is látszott, fınöki be-
szédet fog tartani. 

– Uff! – mondta még egyszer. – Hallják tehát, testvére-
im. A mai napon megtartottuk a Nagytanácsot, és a követke-
zı döntést hoztuk. Az ásatások sikerrel biztatnak, az egy-
más-alatt-több-réteg elmélet helytálló. És nem csupán a vár-
domb kerületén belül kezdünk próbaásáshoz, hanem a vele 
szomszédos dombsorokon is. Munkaerınk azonban kevés, 
mindössze három munkásunk van. Szerencsés Árpádéknak 
viszont holnapután lejár a szabadságuk, tábort bontanak, 
utaznak haza. Szerencsés Árpád barátomat ugyanis az üzeme 
visszarendelte, új gépeket kell kipróbálni. 

– Ó! – jajdította el magát Szerencsés Misi. 
– Semmi vész – rázta meg tollait biztatóan Lázár pro-

fesszor –, minden megoldható. Hajlandók vagytok-e önálló 
tábort ütni a várdomb mellett, ti, négyen? Úgy határoztunk 
ugyanis, hogy megkérdezünk benneteket! Juhani nem érti 
ugyan, amit most mondok nektek, de az ı nevében máris 
szavazhatok: igen. Kun-Tatár Feri, te nyilván haza akarsz 



már menni, a te nevedben nem nyilatkozhatom. 
– Maradok! – üvöltötte Feri. – Hát lehet ezt a bulit elsza-

lasztani? Elvégre négyünkrıl van szó! 
– Éljen! – ordította Szerencsés Misi. – Maradni fogunk 

hát? 
A professzor visszaült a tölgyfatuskóra, levette fejérıl a 

tollas nagyfınöki sapkát, megtörölte homlokát, mert erısen 
perzselte már a hıség, s komolyabban folytatta: 

– Igen, az apák tanácsa az anyák konventjével együtt jó-
nak látja, ha teljesen önálló tábort vertek odafönn a várhe-
gyen. Nemcsak próbaásás fog ott folyni, hanem a magános 
lét próbatábora is. Kísérlet saját magatok számára. Visztek 
egy négyszemélyes nagy sátort s egy kisebb konyhasátort. 
Kenyeret kaptok, edényt s nyersanyagot, konzerveket, zöld-
séget, zsírt, ami szükséges. Húsért, kenyérért háromnaponta 
jön le összesen mindig egy darab fiú. A többi akkor is oda-
fenn marad. A segítı munkások esténként hazatérnek, velem 
együtt. Dolgotokba holnap reggel hat órától kezdve az égvi-
lágon senki sem szólhat bele. Rajtatok függ, hogyan oldjátok 
meg hegyi életeteket, mire juttok önállóan. 

– Hány óra napi ásás? 
– Legkevesebb hat, a napi munka tehát kötelezı. 
Pompás Feriben bujkált az ördög: 
– Egy sarkantyú ide, egy sarkantyú oda, ki mit talál, el-

osztjuk – vigyorintotta széles szájjal. 
– Igen – bólintott a professzor –, ha a rézpitykének négy 

lika lesz, a négy likon megosztozhattok, a réz a múzeumé. 
– Klassz! – helyeselt Pompás Feri. – Az aranytálakból 

miénk a fény, a múzeumé a csillogás. 
– Ez a helyes kifejezés – csapta Pompás Feri fejére Lázár 

professzor a tollas fınöki sapkát –, az aranytálra elıre befi-
zetek. 

– Sose lehet tudni – folytatta Pompás Feri a vigyorgást 
tovább –, az autóstop bírni fogja. 



A tábortőz körül heverészı ifjonti társulat ágybéli számí-
tógépei csak most kezdték feldolgozni, amit hallottak. Sok-
kal lassabban, mint egy valódi komputer. Nevetve, boldogan 
s ugyanakkor zavartan bámultak egymásra és felmenı ágbeli 
rokonaikra, azaz apára, anyára. 

– Apa, ez igaz? – nyögte ki végül Szerencsés Misi. 
Ugyanekkor Szerencsés Magdi is feljajdult: 
– És velünk mi lesz? 
– Arra is gondoltunk, a tervnek minden részletét kidol-

goztuk. Magdi Pádáréknál marad, több személlyel mi bajunk 
sem lészen. Meglátogathatjátok ıket, dolgukba bele is szól-
hattok. 

– Beleszólhatunk? – szipogta Magdi. 
– Bele. 
– Akkor maradunk. Illetve maradok! – javította ki magát. 
A tőz pattogott, nem volt oka elcsendesedni. A többiek 

köré azonban a hallgatás tündérei vonták a csend fátyolát. 
Megint csak Pompás Feri törte meg a csendet: 
– Hát ez bizony bizalom! 
Semmi kétség, komolyan mondta. Némi meghatódott-

sággal vegyest. A professzor feltette a végsı kérdést. 
– Lényegében mindent elmondtam. Tudjátok, mirıl van 

szó. Két hét önálló államiság. Köztársaság, amelynek min-
dennap más az elnöke. Vállaljátok? 

Sokkal csendesebben, de mintha mélyebbrıl jött volna, 
mind a négy egyszerre mondta: 

– Vállaljuk. 
Hólapát Jani olvasott szavakból, tekintetekbıl, mozdula-

tokból. Pontosan tudta, mire tett ígéretet, amikor magyarul 
szólalt meg ı is: 

– Jó van. Igen. 
Valahogy föl kellett oldani ezt a pillanatnyi meghatott-

ságot, sokáig nem lehetett bírni ricsaj-vicsaj és lendület nél-
kül. Ezúttal Pádár Sanyi, a házigazda adta meg a vezényszót. 



Nekifeszítette hangszálait a zizegı erdınek, a pattogó ágak-
nak, s immár egészen tisztán intonált: 

 
Tuku, tuku, lampai, tani, 
Kili, kili, kili äni, 
Päkä, päkä, puskurí pässiä, 
Päkä, päkä, pässi äni. 

 
Még Pádár apa és Szerencsés atya is brummogta. 
 
 

Álltak a sátrak. A nagy piros, amelyben négy felfújt fekvı-
hely volt, és a kicsi sárga, a konyhasátor. A felnıttek annyit 
segítettek, hogy a fürge terepjáró kocsin felszállították a sát-
rakat s a megannyi táborozási holmit arra a kis tisztásra, 
amelyik az ásatás helyétıl jó negyedórányi járásra virult, s 
amelynek közelében, a tisztástól mélyebben, kicsi forrás is 
fakadt. Friss víz nélkül nem lehet táborozni. Hogy aztán el-
gátolják-e a vizet, mosdóhelyet is terveznek-e maguknak: az 
már az Erdei Köztársaság dolga. 

Reggel nyolc óra volt. Ezt nem a kakukk jelentette, ha-
nem Hólapát Jani svájci karórája, az Erdei Köztársaság leg-
pontosabb kronométere. A kakukk megbolondult, s reggel 
fél nyolckor már a következı hetek huszonnégy óráit is el-
zengedezte, nem lehetett bízni benne. Egy vércse eszeveszet-
ten tiltakozott a letelepülık ellen, mert megzavarták vadász-
területét. Egy szajkó dühösen pletykálta el a különös honfog-
lalást. Csak a harkály maradt nyugodt, jól tudta, hogy ezek a 
földön szaladgáló kétlábúak nem tudnak oly ügyesen sima 
fatörzsre kúszni, mint ı meg a családja, ennélfogva reggeli-
jét, ebédjét nem fenyegetik. 

Reggel nyolc óra volt, mint mondottuk. A fürge, zöld 
GAZ-kocsit nagy üggyel-bajjal, dılöngve kormányozta az 
Erdei Köztársaság területére Pádár Pál, megvárta, amíg a 



többiek gyalog felérnek, aztán közös erıvel dobálták ki az 
autóból a holmikat. 

– És most? – kérdezte Szerencsés Misi az édesapjától. 
– És most? – kérdezte vissza Szerencsés apa. – És most 

azt csináltok, amit akartok. Tiétek a ház, magatoknak 
építtek. 

Pompás Feri már verte is a karókat. Nem sokat kérde-
zısködött, fülön fogta Hólapát Janit, s feszítették az elnöki 
kastélyt, azaz a piros sátrat. 

– Legalább azt mondd meg, apa, mit fızzünk ebédre? – 
állhatatoskodott Szerencsés Misi. 

– Nem tudom, egyáltalán nem tudom – felelte Szeren-
csés apa –, lehet, hogy rögtön az elsı napon éhen fogtok 
halni? 

– Hát… igazad van, apa – vakarta fejét Szerencsés Misi, 
s most már valóban elhitte, hogy az égvilágon senki sem fog 
beleszólni a dolgukba. 

Pompás Feri ıt is fülön fogta. 
– Miniszter úr, konyhasátra felhúzásra vár! 
A svájci karóra tizenkettıt mutatott, a zsebrádió delet ha-

rangozott, csak a kakukk órája járt összevissza. A gyomrok 
megkordultak, s lényegében ez volt a legpontosabb jelzés. 

A tábor elkészült. Vízszintes terepre verték a két sátrat, 
körülárkolták, kifeszítették, berendezték. Tőzrakó hely ké-
szült két ágasfával, kılapokkal. Pádár Sanyi rızsét győjtött, 
Szerencsés. Misi a viharlámpát készítette elı, és a jelképes 
kapu elé – majd késıbb igazi kapu is fog állni itt – a két ér-
dekelt nemzet zászlaját tőzték a földbe. 

A dolgok nem mentek vita nélkül. A hangtalan össz-
munka nem volt még sajátjuk. Egyikük ide, másikuk oda 
óhajtotta építeni a tőzhelyet, dombtetıre vagy a sátor elé a 
két zászlót, a romlandó muníció raktározásával is baj volt: 
hővös helyen legyen, róka ne találja meg, hangyák rá ne 
másszanak, a tacsi se kaparja ki, avagy függesszék éppen 



fára. Szerencsés Misi háromszor is próbált tanácsot kérni: 
– Apa, hogyan csináljuk? 
Szerencsés apa elhárította a kérdést, üres tenyerét forgat-

ta meg a levegıben: 
– Nem tudom. Találjátok ki! 
– Hát jó… – vonogatta vállát a mesterfiú. 
A tábori kutya irigylésre méltó állását – ülését, fekvését, 

ahogy tetszik – Csöpi vállalta. Teljes szívvel, egyetértéssel. 
Hólapát Jani vesszıbıl font sátrat az ötödik polgárnak, ki 
tudja, hol tanulta a kosárfonást, de még tetıt is szabott reája, 
hajlékony mogyoróágakból, mert sem főzfát, sem nyírfát 
nem talált. A kutya egy ideig gyanakodva kerülgette házát, 
néhány kolbászvég azonban jobb belátásra késztette. Estére 
beköltözött, s mert a finn polgár ajtót is font az ebkastélyra, 
Csöpi éjjel nem tudott kibújni, ennen álmába dılt. Belenyu-
godott. A rókák békén maradhattak. 

Az eredményt az apák pontosan négykor tekintették 
meg, ez volt a határidı. A megállapodásban az is benne volt, 
hogy az apák és védnökök testülete sem helyeslıleg, sem 
elítélıleg nem nyilatkozik a táborépítés minémőségérıl. (Ezt 
igen cirkalmasan fogalmaztuk, nem tehetünk róla, elvégre 
államalapításról van szó.) Az apák tehát körülszemlélték a 
tábort, az építményeket, Csöpi ketrecét. Misi még megkoc-
káztatta: 

– Apa, milyenek vagyunk? 
– Dicsık! – felelte röviden Szerencsés apa, s ezt aztán 

vehetted elismerésnek vagy sanda ítéletnek is. 
Az öttagú (számítsuk bele teljes jogával az ebet is), az 

öttagú társulat mindenesetre meg volt elégedve magával. 
Alkony jöttével a felnıttek tanácsa távozott, s a táborban a 
négy alapító s a négylábú tag maradt. Meg a fogyó hold a 
fellegek mögött. Munkájukba senki sem szólt bele, tanáccsal 
nem szolgált, kifogással nem élt; magyarán: egy büdös szó 
kevés, de annyit sem mondtak. Szerencsés apa végképp el-



búcsúzott, s annyit tett, hogy – dicséretére legyen mondva – 
megcsókolta a fiát, megsimogatta a többi tagok arcát, s ne-
véhez illın ezt mondta: 

– Sok szerencsét, fiúk, érezzétek jól magatokat! 
No, legalább ennyit szólt! Másnap már csak Lázár pro-

fesszor és a három öreg munkás jön föl, a professzor sem 
mindig. Egyedül maradnak nagy felelısségükkel a rengeteg 
erdıben. 

A krumplipaprikás mindenesetre azonnal odaégett a lo-
bogó rızsetőz fölött, ingerlı kozmaillatok illongtak máris a 
levegıégben – a tett okozója eznap Pádár Sándor polgártárs 
volt –, de nem lehetett a vacsora olyan füstös és kozmás, 
hogy lelkesen fenékig ne kaparták volna a kondért. 

Még Hólapát Janinak sem volt ellene kifogása, holott kü-
lönös masszának tartotta; a lappoknál sem evett hasonlót, 
amikor tavaly iskolai kirándulásra repítették ıket észak felé. 

Amikor aztán némi kondérfenék-vakarás után sikerült 
elmosogatniuk – érthetetlen ez a nagy tisztasági vágy, hiszen 
nem a kondér fenekérıl eszik az ember, hanem a belsejébıl 
–, a pislogó tábortőz mellett Pompás Feri nyitotta meg az 
ülést: 

– Srácok – szólította meg a tanácsurakat –, noha osztály 
nélküli társadalom vagyunk, azaz sem korosztály, sem isko-
lai osztály nem számít, valamiféle elöljáró mégis szükséges. 

– Légy te! – döntött azonnal Pádár Sanyi. 
– Nem úgy van. Válasszunk minden napra egy-egy soros 

vezért, elnököt, fınököt vagy ilyesmit. Döntsön, kiküldjön-
beküldjön, intézkedjék. S amit dönt, el kell fogadnunk. Ha 
persze úgy határozunk, hogy elfogadjuk. 

– Szavazáskor két szavazata van? 
– Csak egy. Mindenki önmagáért. Különben felbillen a 

birodalmi egyensúly. 
– És ha egyenlı a szavazat? Elvégre négyen vagyunk: 
– Öten. Csöpit is bevesszük döntnöknek. 



A tacsi a tőz mellett hevert, felkapta a fejét, földhöz 
csapkodta farkát, azt hitte, megint enni kap, vagy éjjeli séta 
lesz. 

– Mivel megértette, ı is szavazatra jogosult. Elfogadjá-
tok? 

Felnyújtották a kezüket. Erkölcsileg minden tenyér tiszta 
volt, kondérilag sajnos nem. 

– El. 
– Ábécérendben kezdünk. Hólapát Jani az elsı. 
Jani megrebbent, tudta, róla van szó. Misi kinyújtotta te-

hát kormos mutatóujját, és a finn testvér mellére bökött vele.  
– Prezident! – süvöltötte. 
Behunyta a szemét, tenyerébe fektette arcát, alvást szín-

lelt, majd rámutatott a svájci karórára: 
– Holnap! – fejezte be a felvilágosítást. 
Hólapát Jani nem érdemtelenül finnugor rokon, agyvele-

jében a pillanat ezredrésze alatt gyúlt ki a tízezer wattos vil-
lanykörte; bólintott: 

– Huomenna! 
Némely indiánfınök színes madártollakkal jelzi elsısé-

gét; a maoriknál piros köröket rajzolnak agyagfestékkel a 
fınök cserzett ábrázatára; jobb afrikai törzsfık elıtt tam-tam 
dobosok haladnak; tekintélyes arab sejkeknek elefántcsont 
berakásos, ezüstagyú puskájuk van; még Csöpi, a tacsi is 
rézzel kivert fekete nyakörvet hord elıkelısége jeléül; Hóla-
pát Jani sem kulloghat hátul azzal, hogy semmiféle nagyfı-
nöki jelvénye nincs a holnapi nagy napra. Varázstarisznyája 
újabb rejtekébıl valódi finn kést húzott elı, talán még nem is 
használta. Pengéje acélosan csillogott, nyelét rénszarvasláb-
csontból faragták, kemény tokja széleit színes bırcsíkok fon-
ták át. Elıkelı tisztsége jeléül Holappa Jani ezt a kést illesz-
tette széles bırövére. Svéd gyártmány volt, karácsonyra kap-
ta. 

Igen tiszteletreméltó jelenséggé emelkedett vele. 



Így indult Hólapát Jani elnökségével az osztálytalan er-
dei társadalom, nemkülönben a rablólovagok régészeti kuta-
tóinak elsı önálló napja. 

Arra biztatjuk a nyájas olvasót, elégedjék meg egy futó 
beszámolóval, ami az ötösfogat tábori mindennapjait illeti. 
Túlzott mozgalmasság a táborban egyébként is alig adódik. 
Mindössze kora hajnalban, délebédkor és alkonyat idején 
találtatik élénkség és lárma. A vászonfalak közt napközben 
csend honol. Az általános, közös egyetértés megfelelı, külö-
nösebb vita nincs. Bátran elmondhatjuk, hogy az apák ama 
szándéka, amely szerint a tábori élet során az égvilágon 
semmibe nem szólnak bele – bármiképp szervezıdjék is meg 
a tábori élet, a tacsi szervezési készségét is beleértve –, az 
elsı napokban kissé feszélyezte a tagokat, a társaság alig 
találta helyét, egyensúlyát. Az anyai törıdés jótékony mele-
ge sem sugárzott körülöttük, apai morgás sem igyekezett 
kormányozni ıket. Pompás Feri, a legeslegönállóbb egyéni-
ség is meghökkent, amiért ennyire póráztalanították, pedig ı 
igazán tisztában van vele, mit jelent önmagunk szabad aka-
rata urának és ötleteink kormányzójának lenni! 

Még csak azt sem árulta el egyik anya sem, mi a pala-
csinta sütésének titka, s a húst kell-e elıbb beletenni a gu-
lyáslevesbe, vagy a zöldséges krumplit, a paprika elıbb jön-
e vagy utólag, amikor forr a víz? Kár volt pontosabban meg 
nem figyelni e mővészi mőveleteket. Bezzeg Panni meg 
Magdi tudja! Vannak egyéb fızési rejtelmek is: fél kiló lek-
vár szükségeltetik-e az ötük lekváros tésztájába, avagy egy 
teljes kiló? Hogyan fızik a kakaót, ha éppen arra támad ét-
vágyuk? 

Muníciót azt persze adnak elegendıt az öregek, haszná-
lati utasítás viszont csak a konzervdobozokon van! 

A baj azzal kezdıdött, rögtön az elsı percben, amikor az 
ötletgazda, Pompás Feri az elnökválasztó közgyőlés után azt 
is hozzátette orvul: 



– A soros elnök a soros szakács is. 
Minden szem Hólapát Jani felé fordult. Szerencsés Misi 

megkockáztatta: 
– Sehol sem olvastam, hogy Carter elnök a Fehér Ház-

ban a szakácskötényt is maga elé köti. 
– De ı hosszú lejáratú elnök – legyintett Pompás Feri –, 

módjában van szakácsot fogadni. Mi ebben is önellátók va-
gyunk. 

Hólapát Jani remek finnugor eszével e röpke pár nap 
alatt már annyira vitte, hogy a Juhani Holappa magyar meg-
felelıjét, a Hólapát Janit is megértette. Kéz és láb és a pro-
fesszor agya magyarázta meg neki a hólapátiságot, s mond-
hatni, alig pár perc alatt tekerte rá eszét a csavaros magyará-
zatnak erre a szellemi orsójára. Utána egy álló óráig derült 
vidáman a vad rokonoknak ezen a leleményén. Nem hagyta 
mégsem ökölrázás nélkül: 

– Jöjjön csak valamelyitek Suomiba, ott hallgassa meg 
az új nevét! 

– Leszünk mi még Veinemöinenek Finnországban – vi-
gasztalta a társaságot Pompás Feri –, szívesen ott tartanánk 
már! 

Most azonban Hólapát Jani hosszan tartó jókedvét kissé 
lehervasztotta a gondolat, hogy holnap rögtön neki kell be-
mutatkoznia a tudománnyal. Néhány hazai étel elkészítését 
még csak vállalta volna, de gulyásét, krumplipaprikásét, tú-
rós csuszáét nem. Pompás Feri azonban az élelmiszerraktár-
hoz vezette. Kezébe nyomott egy csomó konzervet. 

– Válassz! – mondta érthetıen. – Ez a leves, ez a hús. 
Elıszedett néhány csomag nápolyit. 

– Ez a sütemény. 
Jani megvigasztalódott. Most már ırajta volt a magyará-

zás sora, elmutatta, hogyan fogja mindezt elkészíteni. 
– Bálna nuku! – rázta kezét-fejét Pádár Sanyi. – Ha hal, 

mi éhenhal. 



Ebben maradtak. 
Ezért is kezdtem történetünknek ezt a szakaszát azzal az 

olvasóhoz intézett szerény kéréssel: ne kívánja, hogy a tábori 
élet minden zőrjét-zúrját elmagyarázzuk, esetenként részle-
tezzük. Az érdekes események nem itt történnek, a kalandok 
nem itt zajlanak. Ez itt a nyugovás helye, a pihenésé. És a 
táplálkozásé. 

Mert kiderült – és nem is lehetne másként, hiszen e tör-
ténet krónikása nem akarja sem éheztetni, sem éhen halatni 
kedvenc szereplıit –, kiderült tehát, hogy Hólapát Jani nem-
csak havat lapátolna rátermetten, hanem konzervszakácsnak 
is kiváló. Amikor az óra delet mutatott – sajnos, a kakukk 
megint melléfogott –, és a három régészeti szakférfiú a pro-
fesszorral együtt a táborban megjelent, már fel is volt terítve. 
Semmi oda nem égett, semmit Jani el nem kozmált. Friss víz 
a vödörben, mindenki kis papírtányérján húsz szem málna. 
Ennyit talált még a bokrokon. 

– Szakács és prezident – jelentette magyarul Hólapát Ja-
ni. 

Mondott többet is, afféle köszöntıt, de ezt finnül mondta 
már, s a professzor annyira éhes volt, hogy lefordítani is fö-
löslegesnek tartotta. 

Így hát mi sem tolmácsolhatunk. Maradjon Hólapát Jani 
elsı szakács-elnöki üdvözlı beszéde nemzetközi titok. 

Ellenben felkiáltott finnül Pompás Feri is. Hogy ezt 
megtegye, elıször suttogva a professzorhoz hajolt. A pro-
fesszor halkan visszasúgott. Pompás Feri elragadtatása jeléül 
így szólt Hólapát Janihoz: 

– Sepa mainiota! . 
Amely felkiáltó mondatban egyszersmind benne foglal-

tatott az ı saját neve is. Magyarul ugyanis ezt jelentette: 
– Ez aztán pompás! 
Most már a professzor mégsem állhatta meg, hogy ezt a 

szójátékot vissza ne fordítsa finnre Hólapát Janinak. Hólapát 



Jani kezében megállt a lapát, azaz a kanál. Kissé megretten-
ve kérdezte: 

– Tulajdonképpen hány neve van egy szabályos magyar 
embernek? 

Mert a Kun-Tatárt még elfogadta, de a Pompást már va-
lami ısi, nemesi családnévnek vélte. Pompás Feri – szintén 
két lapát nyelet között – hozzátette azonban: 

– Tessék hozzáfőzni, hogy Remek Endre író bátyánk 
még Babkaró Ferencnek is elnevezett. Ez lenne a negyedik 
vezetéknevem. 

A professzor egy ideig mélázott, aztán kijelentette: 
– Ne őzzetek a kétségbeesésbe. A babkarót már nem is-

merem finnül, azt sem tudom, egyáltalán karóra futtatják-e 
ott a babot. 

– Jó lesz a fenyıfa is, az is sudár, egyenes, és van közte 
vékony is. Tessék fenyıfát mondani neki. 

– Nem mondom – tért vissza a professzor a málnasze-
mekhez –, ne bolondítsátok meg ezt a szegény gyereket. 

A szegény gyerek szaporán pillogott, tudta, hogy vele  
kapcsolatos a szóváltás, mivel azonban senki sem volt haj-
landó megmagyarázni neki a vita okát, ez a beszélgetés is 
eltőnt a nemzetközi süllyesztıben. 

Mert akadt itt sokkal érdekesebb dolog már. 
Az mégpedig, hogy amíg a tábori élet zökkenésmentesen 

kezdıdött, s nyugalmát legfeljebb a felvigyázó eb, Csöpi 
tacsi csaholása vagy az ebédfüst zavarta – esetleg egy-egy 
arra bóklászó turista vagy valamelyik szénakaszás –, addig 
az ásatások tájékán egyre jelesbül kezdett beigazolódni 
Pádár Pál sejtése, Lázár László professzor tudományos gya-
núja. 

Mivel mindig tiszta képet óhajtunk mutatni e történetben 
a dolgok állásáról (legfeljebb nem mindig tudjuk szóhíven 
visszaadni a finn szöveget, de ez a folyamatos menetet 
amúgy sem zavarja), egy feltételezett helikopterrıl letekint-



ve, ma a következıket látnók: 
 
1. A szélesen kiterjedt erdırengeteg és hegysor egyik kis 

tisztásán tarkállik az ötök Erdei Köztársaságának kétsátras 
tábora. Közelében fehér mészkısziklák vegyülnek össze a 
tölgy- és gyertyánerdı zöldjével. Van a közelben szürke tör-
zső bükkös is, és sötétzöld erdeifenyı-liget is. Mondhatnók, 
ezek szigetek az erısen szerteágazó tölgyesben. Gyertyán, 
szil, kıris frissíti a sort. A tábor közelében buzog egy 
csevelyeskedvő forrás; vize azonban korántsem olyan bı, 
hogy el ne vesszen végül a vastag avar alatt. Záporesı idején 
rohanó árral telik meg az árok, s hogy a tavaszi olvadás mily 
dús patakzással jár, azt a kimosott kövek, a kilátszó gyöke-
rek árulják el. A szakadék hővös mélyén bátran tárja szét 
hosszú legyezıit a páfrány. Van itt egy rejtett hely, ahol feb-
ruár táján a piciny téltemetı virág sárga feje lesekszik, s alig 
ötpercnyi járásra onnan pedig lila ciklámen mosolyog a fő-
ben ısznek évadján. Csak Pádár Pál és a két Pádár gyerek 
ismeri ezt a két helyet, egyébként titok. Törvény védi a virá-
gokat a tépegetık keze elıl. 

A tábor közepén reggel, délben, este parázslik a tőz. 
Egyetlen férfiú sertepertél körülötte, a soros elnök, illetve a 
fıszakács, (Alszakács is egyben.) Az a fürge kis valami ott 
mellette Csöpi, a tacsi; ı a felvigyázó és elıkóstoló. 

 
2. A messzi várdomb iránt gyalogút vezet. Sőrő reggeli 

harmatban indulnak reggelente a régészeti tudomány mőve-
lıi az ásatás helyére a kicsi tisztáson keresztül. A gyalogút 
lekanyarodik a vízmosás szélére, onnan felkanyarodik egy 
közbülsı hegygerincre, majd újra le egy mélyútra. A mélyút 
széles; lovasszekér, teherautó is elfér rajta. Innen megint 
megtámadhatod a következı dombot, de ez már a várhegy. 
Meredek. Gazos. İnagyságaiknak, a Podmaniczky lovagok-
nak emberei vajmi tiszteletre méltó dolgot cselekedtek, ami-



kor lovon vagy gyalog erre közlekedtek; ma sem gyızheted 
kellı ámulattal, hogyan bírták naponta megmászni ezt a me-
redeket. 

Nem kell azonban félteni ıket még haló porukban sem; 
bizonnyal építettek maguknak lóvasutat, társzekérnek való 
kocsijárót, egyébként hogyan is tudtak volna alá s fölé ro-
hanni, valahányszor a toronyban figyelı ırkatona ellenséget, 
gyanútlan borkereskedıket, kalmárokat jelzett a völgyi or-
szágút felıl, avagy jámbor búcsújárókat hírlelt, könnyen ki-
foszthatókat! 

Lázár professzor nem is óhajtja keresni a lóvasutat, nincs 
szüksége rá. A hajdani út szélén mohos kövek hevernek, 
még most is viselik az egykori nehéz vasalású szekerek ke-
rekeinek nyomát. A kerékabroncsok mélyedést súroltak a 
kövekbe. Ez ma minden emlékük az út mentén a lovagok-
nak. 

A helikopterrıl ugyan láthatnánk a fák tetejét, pillantá-
sunk azonban a sőrő ágakon nem tudna áthatolni. Ha azon-
ban valami varázstükör segítene, az ágak-bogak szövevé-
nyén keresztül látnánk a buzgólkodókat, ahogyan görgetik, 
taszítják a köveket, tágítják a gödröket, ássák a puha talajt. 
Kialakult már a várfal képe, hossza, széle pontosan leléphe-
tı. A belsı várfalon túl meredeken lejt a hegyoldal, s a belsı 
várfal körét odalenn, a domb lábánál szélesebb külsı kör 
követi. Azaz csak követné, mert a lenti falakat régen szét-
hordták már, s csak a professzor éles szeme, tanult gyakorla-
ta fedezi föl a széthányt kısorokban az alsó védıfalat. 

A felsı és alsó várfal között nem szükséges kutatni, nem 
is érdemes. Ásni, a múltat vallatni a belsı várkör kínálja 
magát. És ha a középkori vár valóban egy még régebbi vár-
félére épült, akkor valamiképpen az a település is meglelhetı 
itt. Ha pogány vár volt, aligha lehetett túlságosan terjedel-
mes. Ezt a belsı kört biztatják most vallomásra mind a fize-
tett, mind az önkéntes kutatói a régmúlt idıknek. 



A fizetett mővelıknek is egyre jobban tetszik ez a fajta 
kotorékmunka. Akkor buzdultak bele hárman, amikor az 
elsı sarkantyút pendítette meg az ásó – ugyancsak rozsdás, 
tompa pendülése volt! –, amikor néhány pitykegombot, nyíl-
vesszıhegyet, kardmarkolatot találtak. Csak a négyszáz éves 
szemétgödröt kellett tiszteletben tartaniok, azt Hólapát Jani 
sajátította ki magának. 

– Olykor a jótékony véletlenben jobban bízhat a kutató, 
mint a mély ásásban – sóhajt föl a professzor. 

Azért sóhajt a professzor, mert álló órája ül a gödör szé-
lén, s vár valami érdemleges leletet, de ebben az órában még 
csak egy pitykegomb sem kerül elı. Végül aztán mégis ke-
zébe nyom Pompás Feri egy sarkantyúpántot. A hozzávaló 
tarajat az öreg Létrás Károly találja meg. Az a bizonyos 
megóhajtott véletlen is neki jelentkezett. Különös jeladással 
méghozzá! 

Messze járt még a dél, jóval elmúlt azonban a reggel. 
Semmi sem indokolta tehát, hogy egy kakas váratlanul meg-
szólaljon a fák között. Sem helye, sem ideje nem volt a ku-
korékolásnak. Furcsán, kissé rekedtesen, vékonykán, mintha 
fütyülne, csörögne is, de mégiscsak kakaskukorékolás volt. 
Kétszer, háromszor, ötször, tízszer. És nem unta meg! Tyúk 
nem kotkodácsolt hozzá, csak a láthatatlan kakas maga ügy-
ködött. Mintha a fák hegyérıl buzdította volna az alant moz-
golódókat. 

– Kakas az erdıben! – támaszkodott Létrás Károly nagy 
bámultában az ásó nyelének. – Honnan repült ez ide? Nem 
kell bennünket ébresztgetni már! 

Amikor már a tizenkettedik kukorintásnál tartott, megállt 
az öreg Láng is: 

– Nem jótul van ez! – mondta. – Nappali lidérc lehet. 
A nagy bajszú György Illés, a harmadik ásótárs szemét a 

göcsörtös tölgyfára szegezte, s egyszer csak elnevette magát. 
– Seregély! İ ért mindenféle hangutánzáshoz! Volt egy 



seregélyünk, még az istállóajtó nyikorgását is megtanulta. 
Neked szólt valamit, Károly, te hallottad meg elıször. 

Létrás Károly fél szemmel még felbámult a seregély rej-
tekhelyére, hogy vajon neki akart-e mondani a madár való-
ban valamit, fél szemmel pedig arra a kenyérforma kıre fi-
gyelt, amelyet a csákánnyal célzott meg. Aztán akkorát talált 
rávágni a szerszámmal a kıre, hogy a kı kínjában beleszik-
rázott a csapásba, kettéhasadt, s egyik fele legurult a lejtın. 
Vele azonban a csákány feje is, csak a nyele maradt Létrás 
Károly markában. Morogva lódult neki Létrás Károly a me-
redeknek, mászott a bokrok között lefelé, s ahogy aztán pró-
bálná visszailleszteni a fejet a nyakra, s vágna próbaképpen 
vele az anyaföldbe, csak kibukik az alsó várfal tövében a 
földbıl egy reves lábszárcsont! Suhint újólag oda, karcsont 
is érkezik vele. Nem szólt Károly semmit, mászik vissza a 
dombtetıre ásóért, lapátért, aztán kúszik le megint a tetthely-
re. Ássa, kapálja a helyet. 

– Mit mővel maga odalenn, Károly – rikkant le végül a 
professzor, mert nem gyızi kivárni Létrás Károly küszködé-
se végét –, mit talált magánmunkában? 

– Alighanem egy sírt, ha éppen nem temetıt! – pihen 
meg Károly. – Most már lecsúszhat a professzor úr. 

– Nana! – kiált kétkedıen a professzor. 
– Nana, bizony! – felel vissza vígan Létrás Károly, 

mintha nem is ısök alvóhelyét lelte volna meg, hanem va-
lami erdei tündér lakását. 

A professzor nekiindul tehát, gyökerekbe kapaszkodva, 
szúrós töviseket félrehajtva, sima füvön megcsúszva, de le-
teszi szerszámját a többi ügyködı is, mén a professzor után. 
(Pádár Sanyi sajnálhatja is, hogy nincs jelen, de ma ı a tábo-
ri soros.) 

– Az áldóját! – nyökkentette a professzor, és a tisztessé-
gesen kiföldelt sír fölé hajol. 

Oly kíméletesen bontogatta Létrás Károly, mintha vilá-



géletében egyéb tudományt sem mívelt volna. Nem volt 
mély a sír, hamar el lehetett bánni vele. Létrás Károly úgy 
hagyta a koponyát, ahogy találta. 

– Agyonvert ember – forgatta meg a koponyát a profesz-
szor, s vigyázva szedegette ki a csontokat. 

A koponya halántéktájon volt bezúzva. Fogait is bever-
ték. 

Nyaka táján porladó, pillanatok alatt apró darabjaira 
foszló ezüstlánc, mellette kerek, pénzszerő érem. Amulett. 

– Szent Kristóf, az utasok védıszentje – dünnyögte a 
professzor. – Valami jámbor kereskedı lehetett, vagy vándor 
szerzetes. Kirabolták, s itt földelték el nagy hirtelenében a 
várurak katonái. Több mint négyszáz éve porlad. 

– Seregélykukorítással jelezte, hogy találjuk már meg – 
vette le sapkáját Létrás Károly. – Mit tegyünk vele? 

Pontosan, gondosan kutattak sorra minden centimétert, 
néhány saruszeg került elı és egy kettétört kicsi korsó, oly 
hibátlan, hogy össze lehetett illeszteni. 

– Szenteltvíztartó volt – bólintott a professzor. – Ván-
dorbarát lehetett, ki tudja, miért verték agyon. Tán megát-
kozta a vár urait istentelenségük miatt. Temesse vissza, Kár-
oly, egy idıre. 

Eddig tartott a kicsi véletlen. 
A nagy véletlen ebéd után következett. Mert erre a nagy 

találatra, seregélykukorékolásra, Szent Kristóf tallérjára pi-
henni kellett. S aztán, déli pihenı végeztével, ahogy Létrás 
Károly belevágta kapáját az omladékföldbe, az anyaföld lej-
tıje egyszer csak meghasadt, megnyílt. 

Nem temetıre lelt Létrás Károly, sem új sírhalomra. A 
laza föld a várdomb oldalában nyilván megunta már, hogy 
oly sokáig ostromolták hiába, szétterült, és elárulta titkait. 

György Illés segített Létrás Károlynak, ı vette észre elı-
ször. Kezébe vette, vastag, göcsörtös, kidolgozott ujjaival 
megsimogatta, mint egy kisbabát, s aztán felkiáltott a domb-



tetıre: 
– Megint ballagjon csak le hozzánk, professzor úr! 
A hegyoldal, a föld, a lejtı már mindenütt meg volt 

bolygatva. Nem csoda hát, ha lefelé jövet – féloldalt, hegy-
mászó módra kellett a lejtın taposni, mintha lépcsıt hágna 
az ember – a professzor lába alatt is megbolydult a talaj. La-
zán porzott. A professzor azonban ügyet sem vetett rá, sietett 
a domb aljába, látni s hallani, mi ok késztette a két embert a 
hamari hívásra. 

A szegény árva kolduló barát sírját nem is kellett emberi 
erıvel betemetni, fölülrıl máris omlott rá a föld. 

– Tessék! – nyújtott a professzor felé György Illés egy 
égetett agyagbabát. 

Nem a szokásos kicsi agyagbaba volt. Kétarasznyi hosz-
szú. Feje, lába, keze, törzse teljesen ép. Ma úgy mondanánk: 
teltkarcsú. Sıt még annál is teltebb. Agyag istennı. 

– Csodálatos! – a professzor alig talált szavakat. – Soha 
még ilyet, Több, mint egy idol, kıkori vallási szobrocska, ez 
maga a Bakonyi Vénusz. Hatezer éve pihenhet itt. Emberek, 
a maguk neve újságba kerül! A jutalmat nem én adom majd, 
hanem az Akadémia. Mind a hármuknak, természetesen. 

Valamennyien a meglazult hegyoldalt bámulták. Mintha 
az Ezeregyéjszaka Szezámja nyílott volna meg elıttük. Egy 
hatezer esztendıs Szezám-barlang, amelyben gyémánt, sma-
ragd, zafír és arany helyett kövek, égetett agyagdarabok, 
emberhez hasonlatos figurák ırizték az emberi szellem titka-
it. 

– Európai szenzáció – álmélkodott a professzor, mert bár 
hozzáedzıdött már a földben rejlı csodákhoz, ez az agyag 
istennı még az ı lelkületét is megbillentette egyensúlyában; 
volt min álmélkodnia. 

Aztán így folytatta: 
– Úgy vélem, elméletem kezd beigazolódni. Ez itt vé-

dett, településre igen alkalmas hely volt, s amellett a maga 



módján forgalmas is. Nem csodálnám, ha még találnánk itt 
egyet és mást. 

Hogy azonban mire számított, azt nem vallotta meg. 
Minden eshetıségre elıkészült. S ez abból volt megítél-

hetı, hogy Szerencsés Misi máris felmászott a dombtetıre a 
nagy dobozért, gyaluforgácsért, vattáért, vissza is kacskarin-
gózott-csúszott vele, s így aztán a professzor szeretı gonddal 
párnák közé fektethette a Bakonyi Vénusz agyagtestét. 

– Egyet temettünk, egyet elevenné varázslunk – mondta 
nevetve. – Holnap elviszem Pestre. Hadd lásson világot. 
Holnapután pedig már tudom, hol fogjuk folytatni. Nem itt 
alant, ezzel még várunk. Itt, középen, a várdombnak azon a 



kiugró teraszán. 
Ahogy felfelé küzdötte magát a hegygerincre, a domb 

kiugró teraszán pihent meg. Ott, ahol az elıbb megsuvadt 
alatta a föld. 

– Elıször ezt ássuk meg. Eb legyek, ha valami avar vi-
tézt nem találunk. Minden jel arra mutat. 

Mosolya a nyári napfény teljességéhez volt hasonlítható. 
Benyúlt a zsebébe. Féltenyérnyi bronzcsatot vett ki belı-

le. 
– Nem akartam eddig szólni – folytatta –, ezt tegnap ta-

láltam, itt, az oldalban, amikor sarokkal csúsztam-gurultam 
lefelé. Mondhatnám, kirúgtam magam alól. 

Körbeadta. Mindenki kézbe vette, megemelgette, meg-
nézte. 

– Avar – fejezte be tudósítását a professzor –, mégpedig 
egy jobb családból való avar úrhölgy díszruhájának összefo-
gó csatja. S ahol ez van, lesz ott több is. 

 
3. Kissé hosszasabban idıztünk el fejezetünk második 

pontjánál. De magunk is örvendtünk, hogy Pádár Pál szem-
fülessége és Lázár László professzor következtetése végül is 
jó úton és a legszabályosabb szögben találkozott össze egy-
mással; amelynek következtében aztán sem az eddigi munka 
nem lett hiábavaló, sem az elkövetkezı napok erıfeszítése 
nem válik eredménytelenné. Célunk mindössze azoknak az 
óráknak pontos rögzítése volt (bár ezt á képzeletbeli helikop-
terrıl elég nehezen láttuk s hallottuk), amely órákat a neki-
ugrás idejének mondhatnók. 

Amikor tehát a rajtpisztoly igazában eldördült. 
Ezt a dörrenést a kémkedı váltótársak azonban nem hal-

lották. Nem árulunk el titkot, hogy lassanként beleuntak az 
állandó kémszemlébe, készenlétbe, figyelésbe, a magaslese-
ken való üldögélésbe, a magukat kósza turistáknak álcázó 
színjátszásba, a lıdörgésbe és a jóíző koplalásokba, miköz-



ben hol a nedves erdıt taposták, hol aszalódtak a napon, hol 
felfeszítették az országban egy-egy mőgyőjtı ember ablakát. 
Néha sikerrel, néha nem. Volt már úgy is, hogy kutya ker-
gette meg ıket, máskor meg csaknem beleszaladtak egy 
rendırjárır karjaiba. 

És már maguk is erısen kételkedtek abban, hogy itt, a 
Bakonyban találják meg a Nagy Fehér Bálnát, azaz a kijelölt 
áldozat, Lázár László professzor európai hírő ásományát. 
Türelmetlenül várták, hogy a professzor végül is olyan lelet-
re bukkanjon, amiért érdemes ázni-fázni, s amit még egy 
dél-amerikai olajkirály is busásan megfizet. Amiért tehát a 
szabadságukat is érdemes kockáztatni. Kockára tenni. Elját-
szani. Ami azonban dollártízezrekben mérhetı. 

A legjobb barátok is össze-összevesznek, ha közös vál-
lalkozásuk sikertelen, s ha unják egymást. İk pedig nem 
legjobb barátok voltak, csak alkalmi szövetségesek. A Nagy 
Fehér Bálna várományosai. 

Ma éppen egymaga üldögél a fél iker egy magasles 
deszkája mögé telepedve, s kegyetlenül szenved a naptól. 
Úgy döntött az ikertárssal, a világosabb Kékhkel – neki 
ugyanis jobban kiszívta farmerjét a nap –, hogy még három-
négy napot rászánnak, de ha addig sem történik valami ne-
vezetes esemény, abbahagyják az ügyelést. Az a három öreg 
ásónyomogató meg az a néhány szaladgáló diákgyerek csu-
pán szöszmörög; aligha fogja napvilágra emelni a Nagy Fe-
hér Bálnát. A Kincset! 

Parázsból a sült gesztenyét nem így kapirgálják ki. 
Jobb nyaralási módot is tudna magának a sötétebbik 

Kékh, mint füvön kínlódva, leshelyen heverve aszalódni a 
napon. Álló hete várják az eredményt: sehol semmi. Pedig 
mindent megtekintettek már egészen közelrıl is, amikor a 
várdombot elhagyta az egész társaság, s amikor a táborban a 
szakács elszundított. Az az átkozott tacskó ugyan megugatta 
ıket – gyaloglesre mindig ketten indultak –, de aztán a kutya 



visszafordult. A barlang felé közeledni meg nem ajánlatos. 
Belebuktak a vállalkozásba, rossz helyen keresgéltek, s 

ezt a De Dion-Bouton-féle ötletnek köszönhetik. 
Így elmélkedett magában a sötétebbik Kékh, amikor hir-

telen erıs mozgolódást lát (már messzilátóval is felszerel-
keztek a tisztább szemlélet kedvéért). A dombról lecsúsznak, 
majd újra felkúsznak a kutatókompánia tagjai, egy gyerek 
nagyot rikkant – Szerencsés Misi volt, kissé fejhangon –, 
nyilván találtak valamit. Lehet azonban, hogy csupán egy 
borzot. Vagy egy kimúlt rókát. 

A mozgalom nem szőnik. A társaság vezetıje, a remény 
letéteményese, a professzor kétszer is alácsúszik a merede-
ken, megáll, vizsgálódik; késıbb egy doboz érkezik, a doboz 
körül forgolódnak, végül .indulót énekelnek. Az indulónak 
csak finom foszlányait cipeli a sötétebb Kékh füléig a szellı. 

Nem ok nélkül mozgolódnak talán a kutatók? 
Kora délután van, s a terepet máris elhagyják. 
Égı kíváncsiság emészti. Szomjáról is feledkezik, pedig 

erısen kínozza az ihatnám, mert unalmában csokoládét maj-
szolt, végül is félig olvadtan tömte a szájába. – Volt egy cit-
romja, azt vágta ketté, s szopogatta víz helyett a sötétebbik 
Kékh. 

A hét ember odalent eltávozott. 
A sötétebbik Kékh várt egy jó negyedórát. Óvatosan má-

szott le a magaslesrıl, s még vigyázatosabban közeledett a 
tetthely felé. Nem attól félt, hogy valaki megszólítja, elvégre 
az erdıben sétálni mindenkinek szabad, mindössze attól tar-
tott, hogy valaki megjegyezi az arcát. Félúton volt már, ami-
kor a magasles felıl kétszeri halk füttyentés hallatszott. A 
megbeszélt jel. Az ikertestvér. Hamarább érkezett, mint 
megbeszélték, nyilván már az iker is unja, véget szeretne 
vetni a fölösleges ólálkodásnak. 

Visszaballagott a világosabb Kékh elé. 
A testvér friss gyümölcsöt hozott. 



– Mi újság? – kérdezte, de nem sok biztatót remélt. 
– Valamit már találtak. 
Elmondta gyorsan, mit látott. 
– Nézzük meg. 
Újra nekilódultak, most már kettesben. Csak az erdı ne-

szezett, és a seregély néha kukorított egyet. De az ikreknek 
mindegy volt, a seregély akár a bölömbika hangját hallathat-
ta volna, nem érzékelték az erdıt, üres terepnek tekintették, 
amelyen még mindig nem terem sem babér, sem zsákmány, 
sem dollár. Csak bosszúság és unalom. 

A várdomb alatt, a gyalogúton fölfelé egy férfi s egy nı 
közeledett, messzirıl látszott, hogy kettesben bóklászó turis-
ta házaspár. Megállottak a szétszórt kövek, a betemetett lyu-
kak mellett. 

– Kincskeresık jártak erre – állapították meg, s az ikrek-
re pillantottak, akik most torpantak meg mellettük –, mit 
gondolnak? 

Kékh Szende – a világos Kékh – harapós kedvében volt. 
– A Nagy Fehér Bálna – vetette oda. 
– Mit mond? – kapta fel a fejét a férfi. 
– A Nagy Fehér Bálnát keresik. 
Az asszony elnevette magát. Azt hitte, valami különleges 

bakonyi humor ez a bálnadolog. Férje azonban gyorsan el-
húzta, továbbcipelte. Hallótávolságon kívül morogta: 

– Be vannak rúgva. 
Pedig egyáltalában nem voltak berúgva. Ellenkezıleg! 

Egy pillanat alatt váltott az eszük, a józan eszük. Ásatások 
dolgában nem voltak tapasztalatlanok, megkutattak már né-
hány mőemlékromot, egyszer egy kriptát is. Nem volt nehéz 
kitalálniok. 

– Ezek rábukkantak valamire! 
Hosszú karót kerítettek, megpiszkálták vele a teraszról 

aláomló földet, amit a professzor az elıbb szétrúgott. Egyre 
lendületesebben kaparták-ásták. Ásó s csákány híján azon-



ban éppen csak simogatták a földet. Aztán már ketten pró-
báltak nyílást feszíteni a függılegesen lejtı lépcsıbe. Bon-
tották a földet. 

Sima kıbunkó gurult ki a hegy oldalából. Csiszolt, ne-
héz, fegyverül használható jószág. Három sötétlila kı nyíl-
hegy, néhány cserépdarab, madárcsont s végül egy kicsi ége-
tett emberalak. Ha látták volna a Bakonyi Vénuszt, akár rá-
foghatták volna, hogy gyermeke született. A föld mélyében, 
agyagból. 

Most már se láttak, se hallottak. A száraz karó eltörött, 
nyers ágat vágtak a szalonnaszeletelı késsel. A seregély át-
tért egy másik mősorra, egy harkály szélvészsebességgel 
gépfegyverezte a fák kérgét. Feltámadt a szél. Néhány csöpp 
esı hullott. 

Mit sem bánták. 
S akkor elıbukkant egy keménnyé égett, kormos és vö-

rös színő agyagnégyszög. Mélyén hasonló babák, pufók ha-
sú, kövér emberi alakok. 

– A kıkori fazekas égetıkemencéje – súgta döbbenten a 
sötétebbik Kékh, Szilárd –, és nincs szerszámunk, amivel 
kifejtsük. 

Leültek, s elmélyülten bámulták a hatezer éves kemen-
cét, a hajdani mester munkahelyét. 

– Nem fog menni – ingatta fejét a világosabbik Kékh –, 
meg kell várnunk, míg kibontják, együtt kell dolgoznunk. 

– Velük? – bámult rá a sötét Kékh. – Társbérletben? 
– Nekünk fognak dolgozni, anélkül hogy sejtenék. 
A sötét Kékhnek igen világos esze volt. 
– Értem – helyeselt –, kivárjuk. 
Megpróbálták kézzel betemetni a kemence kilátszó ele-

jét, de nehezen ment. A száraz föld visszapergeti. A hegyge-
rinc túlsó oldaláról vidám beszélgetés zaját hallották. 

– Visszajönnek! – dobta félre a karót a sötétebbik Kékh, 
s letörölte magáról a földet, a port, az agyagot. A várdomb 



tetejérıl most csúszott alá sebbel-lobbal s kukorékolással – a 
seregélyt próbálták szóra bírni – Pompás Feri meg Pádár 
Sanyi. Pádár Sanyi akármennyire tartotta magát az elnöki 
tisztséghez, nem bírta cérnával, hogy meg ne tekintse a mai 
szenzációt. 

Pompás Feri vezette. Vad irammal jöttek. 
– Ez az! – mutatott a megbontott teraszlépcsıre Pompás 

Feri, de hátrahıkölt: – Valaki már bántotta! 
A félredobott agyagos végő karókat emelték föl, az orv-

kutatás iménti tanúit. 
– Gyerekek vagy turisták – morogta. – Ezt éjjel is ıriz-

nünk kell. 
Két kézzel kezdte betömni a nyílást. Egy kicsi égetett 

baba megint kiesett. A kıkori szaki mőhelye ontotta kincse-
it. 
İk nem látták, de mi látjuk – azért van varázsszemünk –, 

hogy egy széles galagonyabokor mögött, takarásban, ahogy 
a vadászember mondja, mozdulatlanul áll a két Kékh. Szen-
de és Szilárd. Várják türelmetlenül, mikor lesz a hirtelen tá-
madt jelenetnek – Pompás Feri cselekménynek mondaná – 
immáron vége. 

A világos Kékh ebben a pillanatban egyet ránt a sötét 
Kékh zubbonyán, s Pompás Ferire villant a szemével. A sö-
tét Kékh értetlenül bámul a világosabbikra. Vállat von. Arca 
kérdıjel, ajka néma kérdés. A világosabbik Kékh zubbonya 
belsı zsebébe nyúl. Ott tartja noteszét, tollát. Oly halkan, 
annyira nesztelen, a legkisebb zörgés nélkül veszi elı a koc-
kás füzetet, nyitja ki, és bontja ki belıle az újságképet, hogy 
a legszemfülesebb szarka sem venné észre. Tenyerére helye-
zi az egyik Kékh a Pompás Feri arcképét, s mutatja a másik 
Kékhnek. 

– Vesszek meg, ha nem ı! – inkább csak mozog az ajka, 
mint súgja. 

Nem hiába ikrek ık, indulatuk közös keréken forog, mo-



solyuk, haragjuk, ellenszenvük, szeretetük azonos rugókon 
pattan. Ne csodálkozzunk hát, ha tekintetük egyszerre komo-
rodik el, ha dühük egyetlen ökölszorításban jegecül, ha aj-
kukat egyforma vonalban húzzák haragos keskenyre. Ez az a 
fiú onnan a templomból – mondták hangtalanul ugyanabban 
a pillanatban. – Hogy kerül ez ide? Mit keres Lázár László 
professzor környezetében? Micsoda buta varázslat kergetı-
zik velük! 

Ahol ez a fiú felbukkan, ott nem terem számukra nem-
hogy Nagy Fehér Bálna, de még egy szomorú keszeg sem. 

Kellemetlen dolog, szerfölött kellemetlen. 
Mi lesz az üzletbıl? 
 
4. A kedves olvasónak tehát színe elé tártuk az eddigi 

legeredményesebb nap történetét, három helyszínt is bemu-
tattunk egyetlen napfényes délelıttön, és amennyire lehetsé-
ges volt, még a beszédeket is tolmácsoltuk. Meg kell valla-
nunk azonban, nekünk valamennyi hang között legkivált a 
seregély torkából eredt kakaskukorékolás tetszett, különö-
sen, ha azt is hozzávesszük, hogy ez a furcsa kornyikálás 
indította el a siker kerekét, azaz Létrás Károlyunk csákányát. 

Persze aligha sejtette a seregély, hogy mővészetével az 
európai ıskultúra agyag istennıjét szabadítja ki évezredes 
sírjából. Nem akarjuk a kedves olvasó képzeletét az eddigi 
iramnál még lendületesebben nekiszabadítani, de eláruljuk a 
seregélynek még egy titkát: akár hiszi, akár nem a kedves 
olvasó, ez a tanulékony és jó fülő seregély még ajtónyikor-
gást is tud utánozni. Egy szılısgazda présháza fölött tanulta. 
Kár, hogy nem operaénekesnık sétálgatnak az ilyen préshá-
zak körül, ık színesebbé varázsolnák a seregély mősorát. 
Ezzel szemben a fülemüle csak andalít, álmélkodásra kész-
tet, lelkünket fürdeti, ahelyett hogy beleszólna a régészek és 
az ásó emberek világába; a fülemülénél pedig még több za-
vart okoz a rigó, mert az csak örökké kérdez. Ilyeneket pél-



dául: „Kell-e dió, fiú?” 
És képes ezt forró júliusban is feltenni, amikor még zöl-

dülni is alig zöldül a dió! 
Térjünk tehát vissza a társaság elosztására. Tekintsük tel-

jes egészüket nagy csokoládétortának, s jelöljük ki minden 
szeletnek a maga tányérját. Bocsánat: a maga illı helyét. 

A professzor lesiet az erdészházba, cipeli hóna alatt a 
Bakonyi Vénuszt. A házban újra csomagolja, s elégedett lel-
külettel viszi holnap Pestre. Tudós bizottság fogja körülcso-
dálni. A többi lelet, a megannyi pityke, sarkantyú, lópatkó, 
tört cserépbögre, nyílhegy, rézcsat meg a rablólovagok ház-
tartásának számtalan hulladéka külön-külön selyempapíros-
ba tekerve, dátummal, lelıhely nevével ellátva az erdei tábor 
konyhasátrának sarkában várja az újrafeltámadást. 

A három ásó szakember hazaballag, szigorú hallgatást 
ígérve s fogadva, egy nap szabadot kaptak, otthon is dolguk 
lévén. 

Világos Kékh és sötét Kékh, Szende és Szilárd a közös 
szálláshelyre siet, hosszú, fáradságos gyaloglással, hogy a 
másik két társsal találkozzék, s elújságolja a jó hírt. 

Az ötfogatú Tábor népe élvezi, hogy valamennyien 
együtt lehetnek, s végre elıszedhetik a futball-labdát. Egy 
kapura játszanak, de Csöpit nem lehet belevonni a játékba. 
Pofátlanul hever az árnyékban, majd mikor a négyes fogat 
annyira elmerül a játékba, hogy feledi a kutyát, még pofátla-
nabbul beoson a sőrőbe, mert orrából nem száll ki egy közeli 
borz szaga. A borz útját szeretné tanulmányozni. 

A várdomb, a terasz, a betömött kemencenyílás magára 
marad, nem ırzi senki. 

A lejtıs terasz aljában, nem messze egymástól, két kıko-
ri kemence van. Az egyik, a terjedelmesebb, a Bakonyi Vé-
nusz évezredes alvóhelye, amit a professzor is látott, jobbról. 
A másik, a kisebbik, a még kibontatlan, alig tízlépésnyire 
onnan, balról. 



Másnap hajnalra ez a kisebbik hiányzott. 
Három agyag Vénusz is szunnyadt benne, talán még 

szebb, még formásabb, mint a tegnap meglelt, legfeljebb 
kisebbek nála. Kék, piros, fehér mészfestését híven megıriz-
te; gondosan védte a kıkeménnyé szilárdult hatezer éves 
kemence. Nem is volt nagymérető, viszont meglehetısen 
súlyos. Négyen cipelték. Belefért az autó hátsó csomagtartó-
jába. 

Bérelt autó volt, Kékh Szende vezette. 
Az erdı hallgatott, ırizte a titkot. Nem fecsegett a szar-

ka, mátyásmadár nem árulkodott, a seregély már a gyümöl-
csöskertek fölött járt. A kék vércse a tojásain ült, a barna 
kányát pedig csak a zsákmány érdekelte. 

Olyan száraz volt a föld, hogy a lábnyomok nem is lát-
szottak, ami nyom pedig mégis mutatkozott: gondosan elge-
reblyélték. 

Az erdı hallgatott. 



 
 

BUNYÓ ÉS BARLANG 
 
 
 

Ez a mai szabadnap mindenképpen pompásan sikerült. Vég-
re rúgni lehetett a bırt, elkalandozni a málnásba, közös erı-
vel fızni meg az ebédet, és nyírfaágakból díszkaput eszká-
bálni a bejárathoz. Kerítése a tábornak ugyan nem volt, a 
kapu tehát önmaga dicsıségére álldogált, bele a nagy kerítet-
len semmibe. A tanács úgy határozott, hogy a kapuhoz a ke-
rítést is oda kell gondolni, a tábor belseje tehát csak a kapun 
át közelíthetı meg. Bármely felıl érkezik is az ember a tá-
borba, mindenképpen a kapun keresztül kell bemenni. 

Szerencsés Misi, a soros vízhordó rögtön meg is feled-
kezett errıl. Levegınek nézte a kerítést, oldalt akart utat rö-
vidíteni. A soros elnök, Pompás Feri azonban visszaparan-
csolta: 

– Nem léphetsz át a kerítésen! Ugorj vissza! 
Szerencsés Misi engedelmeskedett. Átugrotta a korlát 

nélküli üres levegıt, mintha kerítés lenne. A vizesvödröt is 
magasra emelte, úgy helyezte át a nem létezı kerítés egyik 
oldaláról a másikra. Aztán megkerülte a tábort, és a szabály-
nak megfelelıen a kapun jött be. 

A baj akkor mutatkozott csak, amikor a bırt átrúgták az 
elméleti kerítésen, s aki a labda után futott, minden alka-
lommal magasan át kellett hogy ugorja a semmit. Magdi 
meg Panni érkezett déltájban vendégként nagy doboz almás 
lepénnyel, s ugyancsak elámult ezeken a bakkecske-
ugrándozásokon. Rajtavesztettek. Nekik is meg kellett 
kerülniök a gondolati kerítést, az elıírás rájuk is vonatko-
zott. Legjobban Csöpi járt, a tacsi: bújtatták a kerítés alatt, 
neki nem kellett ugornia. Viszont azt nem értette, miért 



nyomkodják mindig a földre, ha arra halad. 
Jól el lehetett ezzel az ötlettel játszani. A hosszú lábú 

Hólapát Jani úgy lépte át a kerítést, mint egy korlátfutó. 
Úgy tetszett, hogy a délutáni nyugalom, a lármátlan pi-

henı örökké fog tartani. Szerencsés Misi már-már ismét 
újabb regényrıl álmodozott, gondolatban őrhajósruhát öltött 
magára, és megtámadta a Véga csillagzatot; az elsı fejezetet 
agya megfelelı rekeszében már el is raktározta. A csendet 
csak egy kecskeméti iskola tanulóinak tarka ruhás csapata 
zavarta meg néhány percre; vidám csevejjel vonultak a rét 
szélén valamelyik távoli kilátó felé. Pádár Sanyi alaposan 
zavarba hozta ıket, mert az elszórt csokoládépapírjaikat fut-
tában szedte össze mögöttük, és a sorban leghátul csellengı 
lány szatyrába dugta. A kislány nem mert tiltakozni, vállalta 
a terhet. 

Panni meg Magdi hiába hozott magával olvasni való 
könyvet, hamar abbahagyta az olvasást, az erdı világa sok-
kal izgalmasabb olvasmánynak ígérkezett. Próbáltak ık is 
egy kukorékoló seregélyt keresni. 

Pompás Feri meg Hólapát Jani versenyt dobálták he-
gyes késüket a korhadt tölgyfatörzsbe. Hólapát Jani egy fok-
kal pontosabban célzott. Igaz viszont, hogy a finn kés súly-
elosztása jobb volt. Maradt még a tollas labda. De aztán 
Pompás Feri kiállott a tábor elméleti sarkába, s nekitámasz-
kodott a nem létezı kerítésnek. 

– Egy gondolat bánt engemet – elmélkedett –, az, amit 
tudós atyánk és vezetınk, professzor urunk tüskeként döfött 
az agyamba. Az avar törzs. Amelyrıl azt gyanítja, hogy ezen 
a tájon lehetett a szálláshelye. A várdomb lapos teraszán már 
megmutatkoztak, de hátha van nagyobb telepük is. A Kecs-
ke-tetın, a Somhegyen vagy a Horog-dőlı mélyén. Kutatni 
kellene. 

Szerencsés Misi átvette a labdát. 
– Ássunk tovább a várdomb alatt. 



Pompás Feri megrázta a fejét. 
– Nem lehet, ne fogjunk ott pótvállalkozásba, meg kell 

várnunk ıket. De nyomokat kereshetünk másutt is. Hátha 
segíthetünk, hátha lelünk valami rézpitykét legalább. 

Nem sokáig gyötörte magát a puszta gondolattal. A tet-
tek embere volt. Megviselt, kissé koszos és a hajtogatások 
közepén itt-ott szakadozott térképét vette elı – ötödik-
hatodik hajtásra már repedt a papírja –, s ujja hegyével futott 
végig a térkép jelezte dombsorokon. A térkép megihlette 
már a professzort is, néhány kicsi karikával jelezte rajta a 
leleti lehetıségeket, az erre kavargott avarok emlékének 
netáni szunnyadóhelyét. 

A három karikajel közül Feri a középsıre bökött. 
– Talán itt, a Somhegyen. 
Megmutatta a térképet Hólapát Janinak, Jani abbahagyta 

a finn késsel való dobálózást. Azonnal megértette, mirıl van 
szó. Egyetértıleg bólintott. 

– Hyvin – felelte, s magyarul is hozzátette: – Jól van. 
Még néhány nap, s úgy beszél már magyarul, mint a víz-

folyás. Az olyan vízfolyás ugyanis, amely még a köveken 
ugrálva, el-eltőnve, vissza-visszaszüremkedve egyelıre ne-
hezen patakzik. 

Panni felfigyelt. 
– Hová mentek? 
– Ide, a Somhegyre. 
Meg sem kérdezték, csatlakozhatnak-e, odapenderültek 

Pompás Feri mellé, s a világ – illetve a tábor – legtermésze-
tesebb hangján jelentették ki: 

– Mi is. 
Pompás Feri vállat vont. Nem árulta el, hogy messzi van 

a Somhegy, s kapát, ásót is kell odacipelni. Szó nélkül nyo-
mott a két lány kezébe egy-egy kis kapát; nem tiltakoztak. 

Pompás Feri karórája egy idı óta botladozott, a szeszé-
lyes kakukk szokását vette föl. A sátorban hagyta. Rábökött 



Hólapát Jani svájci órájára, amely a napnál is pontosabban 
mutatta az idıt. 

– Mennyit mutat a korán kelıd? 
A korán kelı szót Szerencsés Misi találta ki, s nem min-

den ok nélkül. Finnül a karóra neve rannekello, s mikor ezt 
Hólapát Jani megmagyarázta, Szerencsés Misi megmagyarí-
totta a szót: 

– Ami rannekello finnül, az korán kelı magyarul. 
A svájci rannekello finn kézen éppen három órát muta-

tott. 
Jegyezzük fel ezt az órát. Éppen olyan méltó a megörö-

kítésre, akár a seregély kukorékolása. Mert fogja még ezt a 
percet Pompás Feri cselekményes dolgozatában papírra vet-
ni, nem is egyszer pedig! 

A Somhegy teteje fiatalos erdı volt, tölgyes-gyertyános, 
az északi oldala bükkös. Szép szál bükkök nyúltak itt az ég-
nek; smaragdzöld színben, a napsugár aranyfoltjaival ékesen 
ragyogott tövükben a növényzet. A legbájosabb növénytaka-
ró, ami csak erdei fák alatt lehetséges. Ez az oldal volt a 
somhegyi erdı legöregebb része. Édes-savanyú szagot 
árasztott az avar; a halódó levél és a frissen öltözött virág 
illatának vidáman nyugtalanító keveréke volt ez. Vannak 
városi emberek – és nem is kevesen –, akik száz meg száz 
kilométernyi utat képesek megtenni csak azért, hogy ezt a 
különös, fanyar szagot magukba szívhassák. 

Az egészséges törzseken harkály sem kopogtatott. A 
magasban egy vércse rikácsolt, a hegy túlsó oldalán 
vadgalambpár krúgatott. Nagyon bánatos danájuk volt. 

A bükkök alatt laza volt a föld. A méltóságos gyökerek 
néhol sziklára feküdtek, mint óriási ujjak ölelték körül a ki-
álló kıfejeket. Néhány vén bükk már elkorhadt, ágait villám 
nyeste, féltucatnyi óriás fa gyökerestül kidılt. 

Az avarban eltőnt egy borz. Ijedten bújt be lakása ajta-
ján. 



A Somhegy tetején az erdı alig tízéves. Terjedelmes 
tisztás hívogatta magához a megpihenni vágyókat, a hegy 
keleti oldala pedig – a névhez méltón – tele volt sombokrok-
kal. A som még nem érett, a milliónyi zöld bogyó azonban 
azt jelezte, hogy gazdag lesz a termés. 

Ha most Pompás Feri egymagában kószál erre, akkor 
meg-megáll, el-elbámészkodik, fütyül, a mászkáló bogarakat 
figyeli, nyomolvasót játszik, következtetni próbál. Most 
azonban minderre nem jut idı, nem nyílik alkalom. Társai 
várakozással tekintenek rá, mint egy vezérre. Bizonyítania 
kell. Értelmetlen okkal miért is cipelte-volna ide ıket? 

Lázár professzor szerint ezen a környéken érdemes lenne 
kutatni, a helysornak ez a szakasza még nem került be az 
irodalomba. A tudományos irodalomba ugyanis. Mert ami a 
költészetet illeti, mondják, hogy országjáró útjai során Petıfi 
errefelé is elkalandozott. Lehetséges azonban, hogy ez is 
csak amolyan Petıfi-legenda. 

Verset tehát költhettek ezekrıl a beszédes erdıkrıl, geo-
lógus fölmérhette az évmilliós kızetrétegeket, a gyeppel be-
nıtt folyómedreket, a megkövült csigákat s a tőzhányók lá-
váját, régészásó azonban nem hasított itt egyetlen barázdát 
sem. 

(„Boldogok lehettek a rablólovagok – mondogatta a mi-
nap is Lázár professzor –, nem igézte meg ıket, lelkük 
egyensúlyát nem billegette, vágyukat nem ösztönözte a múlt. 
Mi azonban sokszor a múlt rabjaiként viselkedünk.” Ez ju-
tott eszébe most Pompás Ferinek, amikor a vén tölgyek alján 
futtatta végig tekintetét.) 

– Elsıül a hegytetın vizsgálódunk – javallta, mint egy 
hivatásos régész, aki csaknem biztosra megy. Utat tört a fo-
lyondárral benıtt ösvényen. Frissen fakadt idei ágak állták 
útját. Pókhálók ragadtak az arcára. 

A hegytetın ropogott a tavalyi avar, a földet borító szá-
raz ág. Feri megdöngette a talajt, a föld kongó hangot adott. 



Megpiszkálgatta a talajt, nem jutott vele semmire. Döngette 
a földet Hólapát Jani is, mintha hegyi manókat biztatott vol-
na bemutatkozásra. A két lány a pillangókat bámulta inkább, 
fecskefarkú lepke, pávaszempillangó, citromlepke, káposzta-
lepke illangózott, libegett-libbent a virágok között. Vadmé-
hek kosztoltak. 

Pompás Feri körüljárta a tisztást, aztán egy másik ösvé-
nyen a bükkös túlsó oldalára ereszkedett alá. 

– Várjatok fönn – mondta. 
Zizegett, zúgott, zsongott a rét. Az égen egy repülıgép 

húzta nyílegyenes vonalban a páracsíkot. 
Pompás Feri megállt egy kidılt óriási bükk tányérgyöke-

rénél. Restellte magát, hogy ok nélkül, bolondjára cipelte 
magával a két kislányt meg a finn fiút. Nevetni fognak rajta. 

De hátha igaza lehet a professzornak, hátha sejt valamit a 
tudós? Halomsírokról magyarázott az egyik este, de halom-
sírokat itt nem lát, még ahhoz hasonlót sem. Csörsz vezér 
sem járt erre, hogy árkot ásson. 

És hirtelen dühödten vágni, kapálni kezdte az anyaföldet. 
Tíz-húsz lépésnyi távolságban egy-egy mélyedéstıl, a leg-
nagyobb suvadások peremét aprította rendre. Csipkéket hor-
golt szinte az éles kapával. Omlott a föld, peregtek az apró 
kövek. Ha talál valamit, ha nem: mégis megmutatja, hegy 
legalább igyekezett! 

Elhaló, vékony kiáltás fennrıl, alig ér idáig: 
– Feriii, Feriiii, mit csinálsz? 
A Magdi hangja. Megunta a hegytetıt. 
– Mindjárt! – üvölt vissza Feri, s újólag csap egyet a ka-

pával. Szikrázik a szikla. Éles hangot ad. 
Most a feje fölött metszi a suvadást. Omlik a föld to-

vább, lazul, bomlik, roppan. És akkor meglazul egy kı is, 
egy irdatlan nagy kı, szinte szikla. Négyszeglető, mint ame-
lyet szabályosra faragtak, de amelyet az idı már csipkésre 
rágott körül. 



Az utolsó pillanatban ugrott félre, a kı dühös dörejjel-
robajjal csapódott a gyökérnek, s ott megállt. 

A kı helyén üreg. Nem nagy üreg, alig embernyi, mert 
azt is föld tölti ki. Laza, beomlott föld. Ásható. 

– Feriii! – ez a Panni kiáltása. – Menjünk mááár! 
Feri megpihen egy pillanatra, már az omlás szélén ül. 

Tölcsért csinál tenyerébıl. 
– Mindjááárt! – ordítja. 
Ilyenkor – a költıi színezés kedvéért – azt szokták mon-

dani a kezet égetı, lelket gyújtó munka jellemzéséül, hogy 
aki végzi, se hall, se lát. Errıl pedig nincs szó. Pompás Feri 
ugyancsak mindent hall, mindent lát, mintha tíz szeme, tíz 
füle lenne, még azt is látja-hallja, ami nem látható és nem 
hallható, amit csak a képzelet súg és kápráztat. 

Ahogy a professzortól látta: félredobja a kapát, kézzel 
kaparja, szórja, szemeli a földet. 

Ha orvos mérné a lázát, volna legalább harmincnyolc. 
Valóban lázas. Orvosilag. 

Aztán egy kis fémpánt kerül a kezébe, a pánthoz korhadt 
deszkadarabok illenek, majd még erısebben markolja az 
ismeretlen sötétet, a nem sejtett mélységet, s végül homályo-
san, kopottan, összelapítva kezébe kerül egy serleg. 

Serleg? Nem. Csak ı látja annak. Ivópohár. Réz nem le-
het, mert szétomlott volna kezében. Bizonnyal arany – ivó-
pohár. Horpadt, ráncos, sáros, megviselt, de kincs. 

Van a zsebében kis kefe is. 
Leül, kezébe veszi a poharat, s lassan, óvatosan, puhán, 

finoman kefélni kezdi róla a port, a homokot, a földet. Csak 
annyira, hogy a patinát le ne kaparja. 

Ha egyáltalán van rajta patina. 
De az évszázadokat! 
Vagy az évezredeket! 
Ezt majd a professzor mondja meg. 
– Feriii… – most már kórusban kiáltják. 



Nem nagymérető pohár, éppen beleillik a zsebbe. 
– Megyeeek! Megyek már… 
Visszakapaszkodik. Csupa föld, csupa sár, csupa veríték. 

Még a feje búbja is földes. 
A korán kelı óra hatot mutat. A túlsó erdı mögül hányja 

már sugarát a nap. 
– Hol voltál ilyen soká? 
Feri leül, liheg, eldıl a füvön. A láza lassan száll alá. 
Nem méri, de tudja. 
Akkor föltápászkodik, szája szélesre nyílik, és megszó-

lal: 
– Tudtok hallgatni? 
– Tudunk. 
– Becsszóra? 
– Na, hallod! 
Pompás Feri Hólapát Janira néz. Szájára teszi mutatóuj-

ját, ahogy Édes Géza tanácsolta: jelbeszéddel érteti meg ma-
gát. Hólapát Jani bólint. Egész finnugor becsülete a szemé-
ben kéklik. 

Feri benyúl belsı zubbonyzsebébe, és elıveszi a megvi-
selt, belapult poharat. 

– Hát ez az – mondja, mert ebben a pillanatban ez a leg-
okosabb, amit mondhat. 

Panni sikít egyet, Magdi elsápad. 
– Találtad? 
– Ástam. Pontosan úgy, amiképp a szakkönyvek írják 

elı, sıt még úgyabbul, mert nem lapítottam jobban össze, 
mint ahogy már össze volt lapítva. Lehet, hogy megtaláltam 
az avar fejedelem kincstárát vagy egy honfoglaló törzsfıét. – 
Az izgalomtól még most is lihegett. – Még most sem tudom 
elképzelni, hogyan sikerült – mondta vakarózna, mert feléb-
redtek a szúnyogok –, nagy meglepetést szerzünk a profesz-
szor úrnak, gyerekek. Lányok, a legteljesebb mértékben ten-
germély hallgatás, finoman úgy mondják: pofa be! Janival 



holnap visszatérünk, az omlást nem lehet úgy hagyni. Eskü! 
Ez határozottan a két lánynak szólt. 
– Eskü! – mutatták föl málnafoltos ujjukat. – Eskü és 

becsszó. 
– Otthon se. 
– Otthon se. 
– Döfi. 
Most még Hólapát Janinak kellett megmagyarázni a szi-

gorú eskü okát s egyúttal a holnapi napot is. Ez könnyebben 
ment. Hólapát Jani helyeslıen bólintott, ha tengerészsapkája 
lett volna, akkor a magasba hajítja, így azonban csak meg-
lengette kezét, s azzal a szóval felelt, amit szintén megtanult 
már: 

– Köszönöm. 
Izgatottan csetlettek-botlottak haza, fél hét is elmúlt már, 

mire a táborkapu felıl beállítottak. Virsli fıtt a kondérban, s 
rögtön ki is derült, kicsoda a virsli hozója. Pádár apa várako-
zott a két lányra a zöld terepjáróval. Pádár apa elégedetten 
állapította meg, hogy a tábori rend csaknem hiánytalan, s 
mikor szórakozottságból ı is vétett az elıírás ellen, és nem a 
kapun jött he, hanem oldalról lépte át az elméleti kerítést, 
neki is át kellett ugrania a semmit. 

Az apák sem lehetnek kivételek. 
 
 

A professzor másnap sem érkezik meg; a Bakonyi Vénusz 
megtalálása, úgy látszik, nagyobb izgalmat okozott régész-
tudósi körökben, semmint a kíváncsiság ereje egy nap alatt 
ellanyhult volna. 

A hírt Pádár apa hozta meg, aztán hazakormányozta a 
lányokat. 

A virslibıl még Csöpinek, a tacsinak is jutott; örömében 
a borzról is megfeledkezett. 

– Jól élünk – állapította meg elégedetten Pádár Sanyi, és 



néhány száraz ágat dobott a tőzre –, akár el se menjünk in-
nen a következı évig, aztán újrakezdjük. 

Pompás Feri ellenben arra gondolt, hogy alig egy hét 
már számára a világ, nagyon várják otthon, s a legtágabb 
szabadság egének is befellegzik egyszer. Pedig tulajdonkép-
pen a munka öregje most következett el. 

Várt, ameddig elcsendesedtek, de alig bírta már a titkot 
magában tartani. Leszállt az este, az ügyeletes bagoly adta 
meg az esti hangverseny jelét. Az aljban megszólalt a füle-
müle. 

Pompás Feri felnyújtotta a kezét, a kezében azt a vala-
mit, amit egész este ırzött. 

– Ide süssetek, hapsik! – nyitotta meg az ülést. – Lássá-
tok szümtökkel, mit találtam. 

A tőz rávetette fényét a horpadt pohárra. 
– Repedt konzervdobozt – vigyorgott Szerencsés Misi. 
– Eltaláltad. Nocsak, nézd meg! 
Szerencsés Misi gyanakodva vette át a horpadt bádognak 

látszó edénykét, ide-oda forgatta, tőz felé tartotta. 
– Valami összenyomott alumínium pohár. 
– Nézd meg te is, Sándor! 
Pádár Sanyi következett a tudományos szemléletben. 

Gyanakodóbb volt. Elıvette zsebkendıjét, rálehelt a hajdani 
edényre, és egyik oldalán finoman dörzsölni kezdte, vigyáz-
va, óvatosan. A megsimított hely fényleni kezdett. 

Fölbámult. Egyszerre sóhajtotta kérdve is, állítva is: 
– Arany?… 
– Gondolom. 
– Hol találtátok? 
– A Somhegy oldalában, egy beomlott, lapos terasz mö-

gött. 
– Lehet, hogy megtaláltad Attila kincsét? 
– Ez nem Attila kincse. Lázár bácsi szerint itt valami 

avar vagy honfoglalás kori falu lehetett, vár. Avar győrő. 



Lehet, hogy menekülés közben rejtette el valaki. Nem tu-
dom. Majd Lázár bácsi kideríti: 

Azt szokták mondani ilyenkor, hogy az érdekeltek „tőz-
ben égtek, lánggal lobogott a szemük”. De semmiféle tőzben 
nem égtek, szemük helyett a tábortőz lobogott, hátrább is 
húzódtak, mert a tőz közelében igen meleg volt. Az bizo-
nyos, hogy mesterséges tőz nélkül is kimelegedtek bévülrıl, 
de inkább csak a büszkeség feszítette ıket, az öröm. Ám úrrá 
vált bennük a kétkedés is: valóban aranypohár-e, amit Pom-
pás Feri kikapart a földbıl, s annyira értékes-e, mint ameny-
nyire gyatra elméjükkel megítélik? Lehet, hogy csak egy 
vadász veszítette el a régi világban. 

– Vagy Mátyás király! 
– Még mit nem! 
Szerencsés Misi összébb húzta a parazsat; ilyenkor hadi 

táncot járni illenék, ünnepelni a leletmentıket, de az ihletett-
ség inkább elcsendesítette, semmint bıgı hangokat csalt 
volna ki belıle. 

– Azt hiszem, alaposan meg kell néznünk, mi van még 
ott eldugva, ha már megnyílt a föld az aranypohár alatt. Egy 
arra járó társaság könnyen ellophatja – mondta. 

– Valami vázlatot kellene készíteni a helyrıl, a profesz-
szor bácsi haragudni fog, ha belekontárkodunk a munkájába 
– folytatta Pompás Feri. 

A tőz rég elhamvadt már, a soros bagoly is beleunt a hu-
hogásba, csak a filoméla dalolt buzgón, adott hálát a maga 
kis életéért. De az is lehet, hogy ı merte egyedül világgá 
kiáltani a beomlasztott föld aranyos titkát. Az emberek úgy-
sem értik. Ámbár korántsem állíthatnék, hogy valamelyest is 
óvatos lett volna, hiszen a csillogó aranyra felfigyelhetett a 
szarka meg a csóka is, ık pedig egy kis tolvajlásért igazán 
nem mennek a szomszédba. Illetve: éppen hogy szívesen 
elmennek a szomszédba… 

Nos, mindegy. A fülemüle csattogott, Csöpi tacsi kaffo-



gott, mert megint csak megorrontotta a borzot. (Van jó dolga 
Borz mesternek is, hogy nem tud messzebbre kerülni a ve-
szélytıl!) 

Elsötétedett a tábor. A négy legény álma azonban meg-
lehetısen nyugtalannak mondható. Vagy a beomlott föld 
titka zavarja pihenésüket, vagy a rengeteg virsli, amibıl még 
holnapra is tetemes mennyiség jutott. 

Éppen csak hogy rózsaszínnel mázolta be a kelı nap a 
keleti ég alját – nemcsak rózsaszín ilyenkor az ég alja, ha-
nem van benne szürkéskék, sárga, lila is –, minden főszál 
külön-külön ringatott egy-egy gyémántos harmatcsöppet a 
karján, eltőnt az ız, a vaddisznó, a borz, a róka, a gyíkok 
kifeküdtek a melegedı sziklákra, a hajnali operakórus a lát-
hatatlan karnagy vezénylıpálcája nyomán próbát énekelt, 
amikor a három aranyásó megindult a Somhegy iránt. A ne-
gyediknek sajnos otthon kellett maradnia, de kikötötte, hogy 
délben váltása lészen. Nem marad ki ı sem ebbıl a buliból. 

Siettek. Pompás Feri már jól ismerte az utat, vászoncipı-
je – szerencse, hogy tartalék cipıje is volt – teljesen átázott a 
harmattól. Térdig nedvesek lettek. Kapa, ásó, kıemelı a vál-
lukon, zsebben a finom kefesorozat, madzagon lóg Hólapát 
Jani hátán a drótszita. Szerencsés Misi – mert ı a szerencsés, 
hogy a másik kettıvel elsınek jöhet – az oldaltáskájában 
színes ceruzákat, papirost és keménypapír irattartót is hoz; 
ezt rajztábla helyett. Lapul benne egy megkezdett regénye, a 
legújabb. 

Nem ütnek lármát, pedig úgy vélik, nincs kitıl s mitıl 
tartaniok. A vállalkozás titokzatos volta akaratlanul is pecsé-
tet tett ajkukra, madzagcsomóra kötötte hangszálaikat. 

Hólapát Jani egyezteti a finn idıt a magyar harangszó-
val: a magyar harangszó öt perccel elızi meg a finn-svájci 
kronométert, a korán kelı rannekellót. 

Hat óra van. 
Pompás Feri felkúszik a kidılt bükk tövéhez, a földdel 



bélelt tányérhoz, s kutatóbotja hegyével megpiszkálja az om-
ladékot. 

– Itt van – mondja. 
– Micsoda mázli! – bámul Szerencsés Misi. – Hát ezt az-

tán nehezen lehetne újból megtalálni. Ki tudja, mióta hevert 
a pohár itt? 

Pompás Feri ledobta zekéjét, ezt tette a másik kettı is. 
– Most pedig az lesz – folytatta Pompás Feri –, hogy a 

kicsi kapával, de inkább csak a markunkkal igen óvatosan 
omlasztunk, bontunk. Misi, te ülj a kıre, és ahogy tudod, 
mindent rajzolj le, a fekvést, a helyet és amit esetleg talá-
lunk. 

– A szitut – bólint Szerencsés Misi. 
– A szitut. 
Misi helyet foglal, térdére fekteti a papírtömböt, megfor-

gatja a kék ceruzát, mint egy dárdát. Feszülten mered a sötét 
lyukra, a lazán omló földre. Azon sem csodálkozna, ha ele-
ven hegyi törpék másznának ki a gyökerek alól, kicsi bá-
nyászlámpással kezükben. 

– Oldalról kell bemenni – magyarázza önmagának és 
kézjelekkel Hólapát Janinak a vezér –, pedig valamikor, ha 
rejlik egyáltalán ebben a lyukban valami, felülrıl tehették 
bele, a lapos teraszon ástak neki helyet. 

Most jó lenne itten Szerencsés apa fényképezıgépe, de 
minden segítséget egyszerre nem kívánhatunk. Szerencsés 
Misi sebesen vázolja a szitut. Már úgy, ahogyan éppen tudja. 
Rajzból jelese van. 

Pompás Feri jobb felıl, Hólapát Jani bal felıl mélyed a 
laza erdei földbe, a kusza s összegabalyodott gyökérbiroda-
lomba. Kövek hullanak; két akkora szikladarabot, mint egy-
egy ötkilós szegedi cipó, doronggal kell kibányászni, legurí-
tani. Csúszik a cipıtalp, fél kézzel kapaszkodni kell, fél kéz-
zel tapogatni, ásni. 

Nem sok rajzolnivaló akad még. 



Reggel hét óra van, aztán fél nyolc. Semmi eredmény. 
– Együnk. 
Fıtt virsli, fıtt tojás hidegen, mustárral, kicsi dobozban 

lekvár. A kulacsokban hideg tea. Pompás Feri úgy ül szem-
ben a mély lyukkal, mintha tekintetével bővölni, varázsolni 
akarná. Hólapát Jani elérti a szándékot, s elneveti magát: 

– Pidä silmäsi auki – mondja és mutatja is. (Tartsd nyit-
va a szemed!) 

Pontosan nyolckor folytatják. 
A nyílás tíz óra nyolc perckor omlott be. 
Nagyon egyszerően mondjuk el, mert a fölösleges 

hujjongás és el sem kiáltott diadalordítás csak körülsallan-
gozná azt, amit sokkal szebb, sokkal természetesebb és sok-
kal illıbb dolog a leghétköznapibb szavakkal tolmácsolni. 

Két perc múlva, azaz tíz óra tízkor Pompás Feri hasmánt 
kúszott be a lyukon. A földet fölötte boltozatként tartotta 
szilárdan a gyökérzet, omlás egyelıre nem fenyegetett. Kis 
villanylámpájával világított bele a sötétbe. Sajnos, az elem 
ereje már fogyadozóban volt, a nap pedig szemtıl sütött, 
ahelyett hogy szolgálatkészen mögéjük került volna, s onnan 
tartotta volna a fáklyát. Gyufára nem gondoltak. (Nem lehet 
az embernek mindenütt ott az esze!) Tapogatva, félhomály-
ban, találomra kutatta végig Pompás Feri az üreg falát. Elı-
ször egy bırszerő cafatot húzott ki, talán bırzsák maradvá-
nya lehetett, rozsdás szíjvéggel. 

Aztán kijött a serleg. Ez már igazi, kétarasznyi magassá-
gú serleg, kék, zöld kövekkel. Utána a párja. A földet ben-
nük hagyta, hogy össze ne roppanjanak. 

Vigyázva kúszott vele le a laposra. Földre fektette. 
– Rajzolj! – biztatta a mővészt. 
– Csak a szitut – ingatta kobakját Szerencsés mővész, s 

alaposan szemügyre vette a fák alját; amit lehetett, amit he-
lyesnek ítélt, lerajzolt. 

Pompás Feri nem volt irigy férfiú. Mindenkinek juttatni 



óhajtott a dicsıségbıl. Intett Hólapát Janinak, folytassa ı. 
Most Jani mászott föl a lyukhoz, s hasmánt derékig ı is 

eltőnt benne. Mindkét kezét használta. Ha valaki a sötétben 
ultrasugarakkal fényképezni tudta volna, egy úszó ember 
csapkodó mozdulatait örökítette volna meg. Visszafelé 
úszott a történelem évszázadainak hullámán. Meg is ragadta 
egy csónak oldalát. Ez a csónak egy kerek tál volt. Nem is 
egy, hanem kettı. Lapjukkal szorosan feküdtek egymáson. 
Amikor Hólapát Jani visszamászott velük, Szerencsés Misi 
meg is állapította: 

– Olyan, mint egy óriási szendvics. Alul-felül aranytál, 
középütt földkenet. 

A közbülsı ragasztokot nem is bántották, csak alul-felül 
bontották le a két tálról a földet. Pompás Feri óvatosan si-
mogatta ıket a kefével. 

– Most te mégy! – intett Szerencsés Misinek. – Te se 
maradj ki. 

Misi ledobta a rajztömböt – micsoda remek regény 
szunnyad éppen benne! –, felkúszott, bekúszott, halászott, 
matatott, Az ı zsákmánya két szép ívő, virágos indákkal dí-
szített füleskancsó volt. És ı húzta elı a tegnapi horpadt po-
hár párját is. 

– Valami antik házaspár nászajándéka lehetett – találgat-
ta Pompás- Feri –, minden párjával jön elı. Úristen, mit ta-
láltunk! 

Újra ı ment vissza. Hólapát Jani megpróbált neki lám-
pával világítani, rázogatta a lámpát, hogy az elem valameny-
nyire feléledjen, s olykor-olykor erıre is kapott az elem, 
majd végképp kihunyt. Pompás Feri a kisebbik kapával ka-
nyarítgatta belül jobbról balra, majd balról jobbra a gödröt. 
Fafoszlányokat söpört ki fölös számmal, rozsdás vasverete-
ket, kalapfejő szögeket, pántokat s két kicsi bırtasak marad-
ványát. A tasak szétomlott a kezében, de gondosan igyeke-
zett megmenteni azt is. A tasakban győrők voltak, boglárok, 



ruhaösszefogók. Végül egy tır markolata, kövekkel kirakott 
tıré. A penge apróra hullott a kezében. Szíjdarabok, 
szíjcsatvégek. 

Egész kincstár. Fegyveres fıúr vagyona. 
Amit nyilván ellenség elıl ástak el annak idején. 
Tizenkét óra harminc volt, mire úgy vélték, végeztek, 

nincs több lelet. 
Sorjában rakták ki maguk elé. 
Szerencsés Misi megpróbálta a “szitut” tovább rajzolni 

színes irónjaival nagy jókedvében. Barna, zöld, piros, kék, 
lila, sárga festménnyé sikerült a helyzetjelentés. Az edények 
körvonalait is papírra vetette. Még a regény hátára is jutott a 
rajzból. 

Déli egy órakor egyszerre kordult meg a gyomruk, pedig 
erre vezényszó sem hangzott el. Megfeledkeztek az evésrıl. 
Sajnos, már csak lekváros kenyerük maradt, teájuk is kifo-
gyott. 

– Semmi vész, bírjuk a koplalást a tudomány érdekében 
– döntött Feri –, ellenben, Misi, te visszaslattyogsz a tábor-
ba, és elhozod a kólás papírdobozokat sok madzaggal együtt, 
papirost beléjük! Bennük cipeljük haza az ısszülék hozomá-
nyát. Mi addig maradunk Hólapát Janival, ırizzük a va-
gyont. 

– Helyes – pattant föl Misi, mert már elgémberedett a lá-
ba a sok rajzolásban (noha nem a lábával rajzolt) –, másfél 
óra múlva itt vagyok. 

A harmatot rég felitta a napsugár, a nap elé vékony szá-
lú, szürkés felhık tolakodtak, a fátylak másnapi esıt jósol-
tak. Alacsonyan röpködtek a fecskék, a légnyomás a madár-
világ ebédjét is alább taszigálta. 

Szerencsés Misi eltőnt az erdınyílásban. Fürge alakja 
beleolvadt a bükkfák világosszürke kulisszáiba. 

Ül tehát Pompás Feri (a tudományos világban persze 
Kun-Tatár Ferenc) és Hólapát Jani (a tudományos világban 



persze Juhani Holappa) az egykori fıurak menyegzıi kincse 
mellett, és óvatosan szedegeti a táblákra, kancsókra tapadt 
évszázados földmorzsákat. Hogy azonban avar, magyar, gót, 
gepida, hun vagy római kincseket találtak-e, azt majd a pro-
fesszor magyarázza el. 

A két ifjú férfiú kitőnıen megérti egymást, mint afféle 
kedves rokonok. Jól elbeszélgetnek, egész gondólat-özönt 
tudnak egymásra zúdítani más-más szavakkal. 

Végül is abbahagyták a terjedelmes mondatok csavarint-
gatását. Egyszerőbb, de hasznosabb ötlettel, puszta szavakra 
kezdték tanítani egymást, könnyő módjával a nyelvlecke 
adásnak. 

– Kási – mutatott Jani a saját kezére, majd a szemére –, 
silma – a kék égre nézett –, sininan taivas – aztán le a kicsi 
víztócsára –, vési. 

Pompás Feri engedelmesen mondta utána: 
– Kási, silma, sininan taivas, vési. A kasi és a vési ha-

sonlít végre a magyar szóra. 
– Kéz, szem, kék ég, víz – tanulta magyarul Jani. – 

Vuori – mutatott aztán föl a hegyre, s két kézzel völgyet is 
rajzolt –, laakso. 

– Hegy és völgy – értette meg Feri. 
Remek unalomőzı volt. Sose tudja az ember, mikor van 

szüksége ezekre a szavakra a helsinki kikötıben. 
Pompás Feri elmagyarázta a barlang szót is, végül cse-

lekmény ábrázolására is áhítozott, s megjátszotta a vereke-
dést: 

– Bunyó – közölte –, ez bunyó! 
Ez azonban már nagyobb fejtörést okozott Hólapát Jani-

nak. A barlangot fél pillanat alatt kitalálta, a bunyót azonban 
félreértette. Azt hitte, ökölvívásról van szó. A témához min-
denesetre közel járt. 

Most ı következett volna egy fondorlatos finn szóval; az 
ebédet akarta megrajzolni a levegıben, mert erısen megéhe-



zett már, de hirtelen felkapta a fejét a gondőzı csöndben, és 
hátrafordult, fel, a hegytetı felé: 

– Päivällinen – mutatott a hasára, mert ez jelentette az 
ebédet, de egészen más gondolattal folytatta: – Joku luuataa! 
(Valaki kiáltozik!) 

Pompás Feri is hallott valamit. Ilyenféle biztatást: 
– Eerreee… erre egyenesen…! 
Odafönt zörögtek az ágak, tipródtak a cserjék, utakat ke-

resett valaki úttalan, rohant. Hólapát Jani felugrott. 
– Siellä liikkuu jokin! – súgta feszülten. (Ott valami mo-

zog!) 
De már elkésett a figyelmeztetéssel, akár finnül hang-

zott, akár magyarul. A zörgés, lábdobaj sebesen közeledett. 
Két kék vászonruhás alak zúdult lefelé a szálbükkök között. 
Bukdácsoltak, röppentek, ugrostak a főben, az ágak között. 
Megkerültek egy kiálló sziklát, átpattantak egy heverı fa-
törzsön, és egyikük máris nekiesett Pompás Ferinek: 

– Kezembe kerültél végre, te bitang! 
A másik alak pedig Hólapát Janit gáncsolta el. 



 
 

KÉT KÉKH 
 
 
 

Miután kellı gondossággal kiemelték a földbıl a 
minikemencét, és biztonságba helyezték az agyag istenanyá-
kat, az ikrek eddigi óvatosságukat megkétszerezve, csaknem 
észrevétlen osontak vissza másnap a várdomb közelébe, 
megfigyelıállásukra. Avagy ülésükre; ahogy tetszik. Ama 
néhány turista elıtt, aki éppen arra vetıdött, aligha kelthet-
tek különösebb feltőnést, mert ingujjban heverésztek a fü-
vön, mintha napoznának. A kaszálók rég otthagyták a rétet, a 
széna száradt, méhek, darazsak, arany-zöld szárnyú bogarak 
röpködték körül, mintha a hervadó virágok kelyhébıl az 
utolsó bibeszemnyi nektárt is ki akarták volna szürcsölni, 
hogy semmi se menjen veszendıbe. 

A két Kékh nyugodtan figyelt tehát. 
Ingyen tették azonban; a nap folyamán egyetlen kutató-

ember, diák, napszámos, professzor sem közeledett az ása-
táshoz. Ezt nem értették. Félbeszakították volna a munkát, 
avagy teljesen abbahagyták? Kifogyott a pénzük? Nincs em-
berük? Mindent megleltek, amire számítottak? Miért hagy-
ták félben a nagyobbik kemencét? 

Egyik kérdést a másik után tették föl enmaguknak; zava-
rosnak tőnt az egész mozgalom ott a várdombon. Hiszen 
olyan leletre bukkant Lázár professzor, amit még a londoni 
British Museum is szívesen vallana magáénak! 

A terep minden várakozás ellenére néptelen maradt. 
Ebéd után megunták a hiábavaló várakozást. Pedig most 

mód kínálkoznék arra, hogy a nagyobbik égetıkemencét is 
kiássák, de az több mázsa súlyú alkotmány, négyen sem bír-
nának vele. Elszállítani sem tudnák. Végül elkapnák ıket. 



Eddig pedig megúszták, hacsak azt a Fertı tavi kalandot 
nem számítják be a balsikerő vállalkozás menetébe. 

Nincs mást mit tenni, körül kell szemlélni a fiatalok tá-
borát, hátha találnak valami magyarázatot a hirtelen eltőnés-
re. 

Jó félórai föl-le sétával a tábor mögé kerültek. Úgy is-
merték már a környéket, akár a tenyerüket. (Bár akad ember, 
aki naponta találkozik nyitott tenyerével, évtizedek óta nyi-
togatja, csukogatja, anélkül azonban, hogy fejbıl le tudná 
rajzolni tenyere ráncait, vonalait, göbjeit, hajlatait.) Illı tá-
volságból figyelték a forgalmat, a mozgalmat; csak egyet 
nem értettek, azokat a bakugrásokat a tábor peremén. Nem 
látszott valami értelmes dolognak, hogy mindenki ugrott egy 
nagyot, amikor egy láthatatlan választóvonalhoz ért. 

A kutya néhányszor fölemelte a fejét, a szél alighanem 
az illatukat a tábor felé lengette, a tacskó ezt érezte meg. Va-
lahányszor azonban a tacskó útnak indult volna, mindig visz-
szaparancsolták, így nem jelentett a Kékhek számára ve-
szélyt. 

Látták, hogy a két hosszabbik legény és a két kislány 
egyszerre csak összeszedi magát, ásóval, kapával felfegy-
verkezve elhagyja a tábort. Nem a várdomb felé tartanak 
azonban, hanem ellenkezı irányban; ahogy az IBUSZ-
reklám mondja: utat törnek az ismeretlen felé. 

A tábor e pillanatban már nem is jelent érdekességet a 
két Kékh számára, a négyes fogat után vetik magukat. Való-
ban nem szükséges hozzá tengernyi ész és leleményesség, 
hogy arra a következtetésre juthassanak: akadt itt rejtekben 
egyéb kutatnivaló is! A professzor, az irányító elme nemcsak 
a várdomb közvetlen környékét tekinti megfelelı rejtvény-
nek, hanem a távolabbi dombokat is. A kisded sereg cipeli 
alighanem a kísérleti szonda szerszámait. 

Most már csak arra kell ügyelniük, fel ne fedjék magu-
kat, kilétüket el ne árulják. De az óvatosság már kenyerük 



volt. 
Nem kétséges: a kisded csoportot az a Tatár nevő fiú irá-

nyítja, aki már borsot tört orruk alá a Fertı tavi sétán. 
Most nem viszi el szárazon! 
A két Kékh talált egy magaslest (jó dolguk lehet itt a va-

dászoknak, munkájukat minden eszközzel megkönnyítik, 
még akkor is, ha a lelıtt vad húsát nem ık ehetik meg, ha-
nem valami francia szakács süti meg Párizs városában), a 
magaslesen vesszıbıl font palánkot, a palánkon lyukat. Csak 
hasmánt kellett a lyuk elé ereszkedni, hogy a kisded négyes 
ki-be jövését, térülését-fordulását szemükkel pontosan kísér-
hessék. Elıvették térképüket – erısen nyúzott térkép volt ez 
is –, aszerint a Somhegyet lestek. 

A Tatár nevő fiú – a Fertı tavi ellenfél – egy idı múlva 
egymaga ereszkedik alá a bükkös oldalába, sokáig marad ott. 
Mit tesz, mit nem tesz: a magaslesrıl ezt nem lehet látni. A 
kíváncsiság csaknem szétfeszíti agyukat, közelíteni azonban 
nem lehet. A Tatár nevő ellenfél talán már el is veszett a 
bükkösben, órákig matat. Kemény deszkapallón feküdni egy 
magasles tetején, szúnyogokkal hadakozni, izzadni: megéri-e 
ez vajon a kínlódást? Van-e értelme az egész kémszemlé-
nek? Ki fogja ezt busásan megfizetni? 

Bosszankodva rágták ajkukat, s már nem is annyira az 
ígért sok pénz hevítette ıket, mint inkább ez a játék az isme-
retlen kalanddal. Hovatovább a játék és a veszedelem izgal-
mas kockázata miatt csinálták. 

Persze, az sem baj, ha ezt a sok szenvedést busásan fize-
tik. 

Az a Fertı tavi fiú végre újra felbukkant a tetın. De nem 
hozott magával semmit. Földre dobta a kapát, az ásót – eny-
nyit lehetett csak kivenni a messzelátón keresztül. Egy cso-
móba fut össze a négy gyerek. A Fertı tavi fiú földesnek, 
sárosnak, fáradtnak látszik. Annyi bizonyos, hogy minden 
ok nélkül aligha piszkolta be magát! 



A távolság miatt ennél többet aligha lehet Pompás Feri-
rıl leolvasni, amellett alkonyodik is már. Az ég alja fátylas. 

Hideg van, takarójuk nincs, éhesek kegyetlenül a 
Kékhek, Nem számítottak arra, hogy a Somhegy tetejét, a 
Somhegy oldalát is be kell sorozniok érdeklıdésük térkép-
csoportjába. 

Hazaballagnak tehát ık is – ekképp határoztak suttogva a 
magaslesen –, holnap azonban megelızik a kutatónégyest, 
kora hajnalban már ık lesznek itt elıször. Meg kell állapíta-
ni, talált-e ez a Fertı tavi fiú, ez a Tatár valami érdemeset?! 
Elibük futnak tehát. 

Minden tagjuk fájt, mire hegyen át, völgyön át szállásuk-



ra érkeztek.. A háziak már az igazak álmát aludták. Soha 
ilyen lelkes, fáradhatatlan turistákat! – állapították meg a 
szállásadók. 

Alva dıltek ágynak a Kékhek, röptiben szunnyadtak el. 
Ha az ı álmuk nem is az igazak álma volt. 
Amikor másnap reggel feltápászkodtak, már világos volt. 

Erısen világos. A nap a függönyön keresztül kárörvendve 
nevetett rájuk. 

Észvesztve kapkodták magukra a ruhát, rejtették zsák-
jukba az összehajtható kapát, dobtak be elemózsiát. Félig 
még így is bódultan keringtek vissza a Somhegy iránt. 

A harmat már felszáradt, mire a közelbe értek. Ekkor 
dünnyögte inkább magának, mint a testvérének a sötétebbik 
Kékh: 

– Itt az alkalom, hogy ezt a kölyköt elintézzük végre! 
Sokáig vártak a magaslesen. Amikor aztán látták, hogy a 

három fiú közül az egyik eltávozik, s így kettejükre szintén 
csak kettı marad, nem haboztak többé. 

Ekkor rohantak le a tetırıl. 
 
 
A roham váratlan volt és veszélyes. 
Olyan váratlan, hogy felocsúdni sem bírtak, és Kékh 

Szende – nevével ellentétben – rögtön ütött. A Kékhek még-
hozzá olyan ügyesek voltak, hogy lábukkal azonnal félrerúg-
ták az ásót, a kapát, Suomi fia és Szeged hıse is csak öklét 
tudta használni védekezésül. Hangtalanul forogtak, kapasz-
kodtak egymásba, mint a filmen a kövér japán birkózók, 
amikor folyton egymás selyemövét kapkodják. A Kékhek 
inkább ütöttek, a tábor fiai pedig inkább rúgtak. (Végre 
hasznát lehet venni annak, ha valaki néhanapján középcsa-
tárt játszik; jobbra is rúg, balra is rúg.) Hólapát Janiba Kékh 
Szilárd kapaszkodott, Pompás Feribe pedig Szende. Szende 
már kapott egy gyomron rúgást, Pompás Feri szája széle 



vérzett. Hólapát Jani két lapátlábával egyszerre ugrott Kékh 
Szilárd bal lábára, Szilárd felszisszent – ordítás, üvöltés, 
semmi ilyes lárma nem hallatszott a küzdelem hevében, a 
madarak is csak a csata közvetlen közelébıl röppentek el 
ijedten, de a hegyoldalban, a tetın meg a völgyben tovább 
énekeltek, mintha mi sem történnék a négy ember között –, 
Szilárd öklével Hólapát Jani gyomrára célzott, Jani ügyesen 
ugrott félre, az ütés csak bal vállát érte. De még ettıl is meg-
szédült. Egy pillanatra elesett, gyorsan feltápászkodott, s 
elgáncsolta volna ellenfelét. Kékh Szilárd azonban oly ügye-
sen dılt, hogy egyenesen rázuhant Finnország gyöngyére. A 
gyöngy végre hangosan jajdult föl, persze finnül mondta a 
jajt. 

Kékh Szende keserőségének és dühének minden erejével 
próbálta püfölni Pompás Ferit. Feri feje zúgott, sípcsontja 
sajgott, s aztán – minden ijedelme, meglepettsége, dühe, ke-
serősége ellenére – hirtelen gyulladt ki fejében a tízezer vol-
tos körte. Abban a pillanatban, amikor támadója odalihegte: 

– Most megfizetek a múltkoriért! 
– Rabló! – ordította Pompás Feri. – Hát te vagy az! 
Minden haragja jobb lábában összpontosult, s olyat rú-

gott a korántsem szende Szendébe, hogy az váratlanul felbo-
rult, de elcsúszott Pompás Feri is, és hanyatt vágódott. Ak-
korát esett, hogy szédülten a földön maradt. Arccal feküdt a 
földön Hólapát Jani is, önkéntelenül egy főcsomóba kapasz-
kodott. 

Kékh Szilárd pattant föl legelsınek. Kicsit tántorgott, bi-
cegett, de észnél volt. A két ellenfél ott feküdt a füvön moz-
dulatlanul, bár lélegzett mind a kettı. Kékh Szilárd megrázta 
Kékh Szendét, kóvályogva emelkedett föl az is. Erıs ellenfe-
lekre találtak. Kékh Szende pillantása ekkor esett a megtalált 
kincsekre. Elsı villanásra nem is hitt a szemének, azt hitte, 
még mindig az ütéstıl káprázik. De mert az iker másik fele 
is ugyanazt látta, a valóságot látták tehát. 



Egy nagy rakás edény! Horpadt, sáros, földes, de így, 
formájára nézvést is valamiféle antik kincsek, tálak, kan-
csók, serlegek együttese. Ezt ásták ki tehát ezek a gyerekek, 
ezért hagyták ott a várdomb oldalát! Ez itt a kincsek kincse, 
amiért még ütést elszenvedni is, sajogni, fájni is érdemes. 

Nem sokat haboztak. Ilyenkor semmi értelme a beszéd-
nek, tanácskozásnak, s különben is, a két iker agya közös 
rugón pattant, mindig értették egymást szavak nélkül is. 
Azért tudtak remekül összedolgozni. Két nagy iszákjuk volt. 
Gyorsan kidobták belıle az összehajtható kapát – ha szüksé-
gük lesz ilyenre, vásárolhatnak bárhol –, a kenyeret, a lekvá-
ros dobozt, és helyükbe rakták óvatosan, kíméletesen, mégis 
villámsebesen a somhegyi leletet. Mind, az egészet, még a 
tır markolatát is. 

Most pedig merre? 
A szemközti tisztás tetején, amerre a menekülés legrövi-

debb útja vezetne, most telepedett le valami iskola lármás 
gyerekserege. Olyan vígan csiviteltek, hogy idáig hallatszott. 
Lenn, az úton, a völgyben, a forrás mellett pedig egy hattagú 
turistatársaság bontotta ki iszákját, s látott neki a falatozás-
nak. Ekkora kidagadt oldalzsákokkal, amelyek menetközben 
még zörögnek is, istenkísértés arra menni. Meg kell kerülni 
az egész terepet. Keleti irányban azonban le van zárva az 
erdı, keresztülvágni rajta tilos. Ha nyugatnak mennek: az 
erdei táborba ütköznek. 

– Megbújunk a barlangban, amíg biztonságba nem ju-
tunk – mondta halkan Kékh Szende –, a barlang alig félórá-
nyi járás. Ott várjuk ki a vész elmúltát. 

A két gyerek még mindig elaléltan feküdt a füvön. 
– Sajnálom azt a másikat – mutatott Hólapát Janira Kékh 

Szende –, ártatlanul szenved. De ezt itt nem. 
Hosszú, sárga színő, erıs mőanyag zsinór lapult Kékh 

Szilárd zsebében; kincsek orzásánál, lelet mentésénél min-
den eshetıségre gondolni kell. Négy hosszú darabot vágott 



le belıle hirtelenében, és Szende az egyik ellenfelet, Szilárd 
a másikat kötötte össze kezén és lábán. Hólapát Jani felnyö-
gött. Pompás Feri még mindig nem moccant meg, de szája 
szélén sem alvadt még meg a vér. 

Vissza sem pillantottak. Tőntek el az erdıben, ama jól 
ismert barlang felé, hogy ott húzzák meg magukat, amíg a 
vész trombitája el nem csendesedik. 

Fenn, a hegytetın az az iskola pedig kezdte egyre pom-
pásabbul érezni magát. Énekelt. Amikor harminckét friss 
gyerekhang vidáman harsog, belevisszhangzik az erdı. 
Pompás Feri megmozdult. Hangok ütıdtek a dobhártyájá-
hoz, ismerıs dallamok voltak. Mintha túlvilágról érkezné-
nek. Ködös volt ez a túlvilág, s e ködön keresztül szőrıdött 
az a hang is, amelyik egyre erısebb lendülettel, friss ütem-
ben hozzáérkezett. Ki tudja, milyen eszmetársulás hatására 
dünnyögte magában, a kábulat és ébrenlét mezsgyéjén Pom-
pás Feri: 

– Kodály… 
De ezeket a dallamokat még Kun-Tatár korából ismerte. 
Felnyitotta a szemét. A kék eget látta. Kiszáradt a torka, 

megnyalta szája szélét. Furcsa ízt érzékelt a nyelve. Fájt a 
feje, fájt a sípcsontja. Keze-lába nem mozdult. Fejét nagy 
nehezen felemelte, szétnézett. Hólapát Jani feküdt nem 
messze tıle hasmánt. 

– Jani… Juhani… 
Jani egyet mordult. A „hmmm” finnül is ugyanazt jelen-

ti, mint magyarul. Finnugor mummogás, nemzetközi érte-
lem. 

– Jani… Juhani… 
– Mmmm… 
Hólapát Jani nagy nehezen oldalt fordult. Aztán hirtelen 

felült, ı hamarább kapott észbe, kevésbé szédült el, csak a 
torkát fojtogatták. 

– Jani… Juhani… – motyogta Pompás Feri, s lecsukta a 



szemét. 
– Toveri – nézett rá szelíd szeretettel Hólapát Jani, és 

megpróbált erısebb hangon szólani, biztatva mondta: – pidä 
silmäsi auki! 

(Megtudtuk ezt is késıbb, mit jelent: „Pajtás, tartsd nyit-
va a szemed!”) 

Ha finnül mondta is, Pompás Feri belsı antennája, amely 
a világ minden szavát, hangsúlyát tudás nélkül is érzékeli, 
felfogta Hólapát Jani szeretı üzenetét. Megpróbálta nyitva 
tartani a szemét. Sikerült. 

Akkor vették észre, hogy kezük-lábuk gúzsban. Megpró-
báltak kiáltani is, de ki hall meg elhaló, gyenge hangot az 
erdınek ebben a zúgásában, a bogárdongásban, a gyermek-
zsivajban, amikor odalenn a forrásnál a turisták sem hagyták 
abba a kacagást. Valakinek a szalonnája kormos, kenyerestül 
a parázsba esett. 

– Segítség!… – ezt magyarul nyögte Pompás Feri, Hóla-
pát Jani pedig arra az angol szóra fordította nyelvét, amelyet 
a tengerészektıl annyit szokott hallani: 

– Help! Help…! 
A nap verte ıket, talán még jobban, mint a két Kékh, 

szomjúság tikkasztotta, mozdulni nem bírtak. Ide-oda forog-
tak, Hólapát Jani megpróbálta dörzsölni két ökle között egy 
kiálló facsonkban a zsinórt, de a mőanyag zsinór nem enge-
dett. 

Várni kell. 
Mindössze annyit tudtak tenni, hogy árnyékba gördültek, 

egy bokor alá. A legyeket két öklükkel hajtották magukról. 
Félórát kellett várniok. A Kékhekben volt annyi tisztes-

ség, hogy a svájci kronométert nem szedték le Hólapát Jani 
csuklójáról. Ekkora zsákmány mellett egy korán keltetı óra 
vajmi lényegtelen, igénytelen lopadék. 

A felmentı sereg félóra múlva érkezett. A sereg nem is 
egy tagból állt, hanem kettıbıl. Pádár Sanyi, a soros elnök 



és fıszakács soha nem bocsátotta volna meg magának, ha 
legalább a leletcipelésben nem segédkezik, és még azon a 
napon nem veszi szemügyre ı is a kibontott hegyoldalt, 
amikor a világhíres leletek annyi évszázad után ismét napvi-
lágot láttak. Az egyik dobozt ı cipelte, a másikat Misi. A 
tábor ırzését arra a két rızseszedı asszonyra bízták – isme-
rısök voltak –, akik éppen ott csellengtek, nem is annyira a 
rızse, mint inkább a málna kedvéért. 

És Csöpi, a tacsi maradt otthon. Bezárva. 
Jött tehát vígan lihegve a kéttagú felmentés, és csak ej-

tette le kezébıl egyszerre mindkettı a kólás dobozt, ahogy 
Hólapát Janit meg Pompás Ferit a galagonyabokor árnyéká-
ban összekötözve meglátta. 

– Teremtıszenturamisten! – kékült el Szerencsés Misi, 
pedig nem is ı volt a Kékh. – Veletek ki bánt el? 

Most Szerencsés Misi és Pádár Sanyi kezdett remegni, 
citerázásban felváltották a másik kettıt, mert azokba abban a 
pillanatban szállt belé a nyugalom szelleme, amikor a fel-
mentı sereget megpillantották. Most már semmi vész. 

– Vágjátok el gyorsan a madzagot elıbb! 
Elég nehéz volt a mőanyag zsinórt elnyiszálni, amikor 

aztán talpra állhattak, és sőrőn dörzsölgették kezüket-
lábukat, kezdett az agy is megtelni a megnyugvás éltetı vér-
áramával, s forogni a nyelv. Kóválygott még mind a kettı, 
sziszegett a fájdalomtól. Szerencsés Misi gondosan törölte le 
zsebkendıjével Pompás Feri szája sarkáról a vért, és vérzett 
Hólapát Jani csuklója is, végre azonban Pompás Feri szaka-
dozottan, izgatottan, meg-megpihenve mindent elmondha-
tott. 

– Ellopták az egészet. Az egész leletet! Mindent, amit 
kiástunk. Mit fog szólni a professzor? 

– Agyonüt – jósolta komoran Szerencsés Misi –, agyon-
üt. Minek kontárkodtunk bele a munkájába. 

– Most már késı bőntudatra ébredni – simogatta tekinte-



tével a kincsek helyét Pádár Sanyi. – Láttátok, merre men-
tek? 

– Hogy láttuk volna? Mind a ketten elájultunk. Hólapát 
Jani arccal a földnek, én szemben az égnek. 

Szerencsés Misi akkora lendülettel, hogy 
szarvasugrásnak is beillett, vágtatott a völgyi forráshoz. A 
vidám turisták akkor szedelızködtek. 

– Láttak errefelé szaladni két kékruhás, tarisznyás em-
bert? 

– Nem. Rajtunk kívül senki sem járt erre. 
– Rohanni sem hallottak senkit? 
– Nem. Csak két ız vágtatott el erre. 
Szerencsés Misi gyorsan visszakapaszkodott. 
– A tábor felé nem mentek, a völgyet sem érintették. 

Csak a fejetek mögött távozhattak. Gyerünk. A dobozt nem 
hagyjuk itt. Kabalából hozzuk. 

Elöl loholt Misi, közbül a két kárvallott taposta a gya-
logösvényt, még mindig kábultan és fájós bokával kissé, a 
menetet Pádár Sanyi zárta le. A kapa, ásó, feszítıdorong 
kézben. 

– Nyomot kell olvasni, mint az indiánok – hajolt Szeren-
csés Misi ide is, oda is, abban a reményben, hogy a két me-
nekülı útonálló minden tíz lépésnél gondoskodott megfele-
lıen olvasható, remek nyomról is. 

A kemény gyalogúton azonban csak néhány esıs idıbıl 
való, megszáradt gumitalpnyom maradt. Szétporladt az is. 

Az elsı használható nyomot a leghátul caplató Pádár Sa-
nyi találta meg, elvégre ı tudja legjobban olvasni az erdıt. A 
nyom nem volt más, mint a mőanyag zsinór két levágott da-
rabja. A csata és a fogolykötözés izgalmában a Kékhek egy 
áldozattal többre gondoltak, és nagy sietve még egy bokára-
csuklóra való gúzst metszettek a sárga zsinórból. Biztató 
élénkséggel sárgállottak a zsinórvégek az ösvény közepén; 
eldobták ıket, nem volt szőkség rájuk. 



– Jó nyomon vagyunk – súgta Pádár Sanyi, és zsebre 
vágta a két madzagvéget. 

Most már jobban figyeltek. Még lassabban haladtak, hi-
szen nem volt valószínőtlen az sem, hogy a két ember a 
zsákmánnyal csak egy ideig követi az utat, aztán hirtelen 
bevág az erdıbe, s úttalan utakon kapaszkodik tovább. Szik-
lás talajon pedig végképp eltőnnének a nyomok. 

A következı nyomot Hólapát Jani finn szeme fedezte föl 
az egyik kecskerágóág tüskéjén. Néhány foszlányt egy kék 
farmerruhából. A gyalogösvény itt erısen összeszőkült, a 
tüske egypár szálat magánál tartott. Szerencsés helyen, mert 
a vadászösvény itt kettévált, és a ruhafoszlány a helyes 
irányt mutatta meg. Ezt a pár szálat is eltették. Hólapát Jani 
óvatos kézzel dugta notesza lapjai közé. 

Az út sziklássá vált, apró kövek roppantak meg a talpak 
alatt. Gyökerek feszültek keresztben, afféle lépcsıket alkot-
tak, egyre meredekebb lett az ösvény. Frissen letört ág vége 
súrolta Szerencsés Misi kezét. Teljesen friss törés volt. Va-
laki az ágba kapaszkodott, s az ág kettétört a kezében. Egy 
másik valaki el is csúszott, a csúszás nyoma jó méternyi 
volt. Sietıs dolga lehetett az illetınek. Néhány vércsöpp 
nyoma egy másik ágon: felsértette valakinek a keze bırét 

– Az út a barlangom felé visz! – súgta Pompás Feri, mert 
a minapi barlangot már a sajátjának tartotta. Legszívesebben, 
elkérte volna az erdıgazdaságtól, hogy a maga nevére írassa. 

A nyomok – gyér nyomok, talán nem is a rablóké – min-
denképpen a barlang irányába vezettek. Jobbról-balról oly 
meredek volt már a hegyoldal, és bozóttal oly sőrőn benıtt, 
hogy nem tőnt valószínőnek: valaki irányt változtat e helyen, 
és kiálló sziklák mellett kúszik-csúszik le a vizenyıs völgy-
be, hogy belekeveredjék a sás, a szittyó, a kalapnyi lapuleve-
lek közé. Az ilyet már ész nélkül cselekedné az ember. 

Kissé eltávolodtak egymástól, hogy egymásra ne csúsz-
szanak, egymás kézfejét ne tapossák le a mászásban. A lánc 



széthúzódott. A fogást akadályozta a doboz, a kapa, az ásó 
is, de semmit nem engedtek ki a kezükbıl. Aki a Himaláját 
mássza meg, annak még sokkal több szerszámmal kell bíbe-
lıdnie. 

Csak a kövek roppanása, ágak visszacsapódása, talpak 
megcsusszanása és egy-egy rigó meg szalakóta surranása 
hallatszott. Pompás Ferit meg Hólapát Janit annyira elfoglal-
ta az üldözés, hogy eszükbe sem jutott fejet, lábat, gyomrot 
fájlalni, szédülni. 

A barlang bejárata végre ott setétlett elıttük. Ismét csak 
nem élhetünk a szokásos szóképpel, a tönkrekoptatottal, 
amely szerint ásít a barlang szája. 

Dehogyis ásított! Nagyon is éber volt. 
Láttatok már éber barlangot? Amely nem ásít, nem al-

szik, hanem beszél. Hangot ad. 
Eleven emberi hangot. Ilyet: 
– Jaaj! 
A barlang nyögött. Méghozzá visszhangosan nyögött. 
– Jaaj! 
Sötét volt és kiismerhetetlen. Elöl poros, hátul nedves, 

bejárata, küszöbe piszkos – kocaturisták jártak erre, nem 
rendes természetbarátok –, a hang valahonnan messzirıl, 
hátulról, a mélybıl jött, s mindig csak ennyi volt: 

– Jaajj! 
És a nyögés hozzá. 
Misinél egy teljes doboz gyufa volt, s most már egy kó-

lás dobozt, vastag, jó papírdobozt, fel kell áldozni. A finn 
kés ügyes fáklyákat metszett a dobsz oldalából. Két-két csí-
kot fogtak össze, hogy jobban tartsa a lángot. Hevertek papi-
rosok a barlangban is. A heverı papírdarabokból tüzet gyúj-
tottak a barlang elején, az égı fáklyával Pádár Sanyi közelí-
tett a barlang végéhez, ö már háromszor járt itt, egyszer bar-
langászokkal is, ismerte a helyszínt és a veszedelmeket. 

– Jaaj! 



Láncot alkottak, legkívül Szerencsés Misi állt, legbelül a 
legtapasztaltabb férfiú, azaz Pádár Sándor tiszteletbeli bar-
langász. (Ezzel a megtisztelı címmel egy hivatásos kutató, 
Dénes György ruházta föl Bakonyvár lovagját tavaly nyá-
ron.) Pádár Sanyi már a második fáklyát gyújtotta: meg-
nyugtatóan lobogott a kólás doboz maradéka a kezében. 
Egészen a belsı szakadék széléig ment, odáig, ahol a barlang 
mélye hirtelen, csúszósán lesuvadt. Évszázezrek elıtt sza-
kadt be. 

– Van lent valaki? – üvöltötte Pádár Sanyi erısen szóta-
golva a kérdést az ide-oda csapódó visszhang miatt,- 

– Hogyafenébene! – nyögte valaki, sokkal kevésbé fris-
sen vissza. 

– Kik maguk, és hányan vannak? 
– Ne törıdjön a névvel, ketten vagyunk, húzzanak ki. 

Azt hiszem, megsebesültünk. 
Pompás Feri vidám vigyorra húzta szét a száját. Még 

mindig szivárgott sarkából a vér, de nem bánta. 
– Becsszavam, ezek ık! 
Megdöfte Hólapát Jani kevésbé fájó vállát. Hólapát Jani 

finnugor értelme visszavillant a kun-tatárokéra. Vigyorgott ı 
is boldogan. Feledte, hogy alig egy órával ezelıtt ájultan 
kínlódott a magyar füvön. Szép vagy, Magyarország! 

Pádár Sanyi újra leordított: 
– Tudnak járni? 
– Neem! Valaki húzzon ki. Kik maguk? 
– Turisták. 
A hang odalenn érezhetıen megnyugodott. 
– Akkor jó – felelte a hang. – Van kötelük? 
– A közelben hegymászók gyakorlatoznak, elfutunk ér-

tük. 
– Köszönjük. Nagyon fáj. 
– Hogy kerültek olyan mélyre? 
– Nem volt lámpánk, véletlenül lecsúsztunk. 



– Egyszóval jövünk, várjanak. 
– Meddig? 
– Egy órát. 
– Jaaj! Nincs egy kulacs vizük? 
– Az van, madzag nincs. 
– Madzagunk nekünk van. Megpróbálom feldobni, a ke-

zem bírja. 
A zsinórhajítás negyedik feldobásra sikerült. Jó erıben 

lehetett még most is a dobó ember. A gombolyag Pádár Sa-
nyi lába elé gurult 

A sárga mőanyag zsinór volt, valóban. 
Ráerısítették az egyik kulacsot, óvatosan engedték lefelé 

a sötét bizonytalanságba. Az alumínium kulacs ide-oda kop-
pant. 

– Köszönjük. 
Csönd. Azok ott odalenn elhallgattak, erejüket gyöngíte-

ni fölösleges panaszkodással nem volt érdemes. Ezek idefent 
már tudták, kikrıl van szó; azok odalenn remélték, hogy va-
lóban gyanútlan turisták fogják kimenteni ıket. 

Pádár Sanyin volt az intézkedés sora. Csak néhány szót 
szólt a többiekhez, a barlangon kívül, hogy azok odalenn ne 
halljanak semmit, aztán már szedte is nyaka közé a lábát, 
futott egyenesen haza. Minden rövidítı utat ismert, nem kel-
lett kerülnie a tábor felé. Nyílvesszı sem suhan úgy, aho-
gyan Pádár Sanyi a fák, bokrok között, réten keresztül, nyi-
ladékok hálózatában, országutat keresztezve, patakon átpat-
tanva gumilabdaként futott. 

Jó félóra múlva már csattogott is keresztül a kis hídon. 
Édesanyja a veranda lépcsején ült, zöldbabot tisztított. 

Rémülten ugrott föl, csak Szellı, a vizsla örvendett a kiseb-
bik gazdának. 

– Hát te? – kérdezte Pádár mama, és ledobta a marék 
zöldbabot. 

– Rablókat fogtunk, tolvajokat! – lihegte a fiú. – A felsı 



barlangba zuhantak. Hol van édesapám a kötéllel? 
Egyszerre hadarta el. Még csak nem is nézett körül, azt 

sem figyelte, hogy a kis pázsitos partszélen már új táborozók 
vertek sátrat, a két kislány pedig otthon sincs. 

Pádár mama egyik csodálkozásból a másikba esett. 
Anyai szíve dobbant meg elsıbbed. 

– Nektek semmi bajotok? 
Pádár Sanyi nyelt egyet, mert most egy kicsit füllentenie 

kellett: 
– Nekünk semmi. Apa jöjjön velem. Rettentıen sürgıs! 
Apára azonban várni kellett szintén vagy egy félórát, 

amíg a motorján elıkerült. A zöld terepjáró ott pihent az ud-
varon, a fiú már tüsténkedett körülötte – néha, amikor ket-
tesben bolyongtak az erdıben, már vezette is –, és csak eny-
nyit mondott a kocsi begyújtása közben: 

– Két idegen ember a barlangba zuhant, ki kell mente-
nünk ıket. Meg is sebesültek. 

– Akkor hordágyat is viszünk – tette helyre Pádár apa az 
eszét, és ment a szerszámoskamrába a hordágyakért; az er-
dıgazdaság ilyennel is fel van szerelve. – Melyik kötelet 
vigyük? 

– A két húszmétereset. Egy harmincasat. 
– Ejha – füttyentett Pádár apa –, ez nem tréfadolog! 

Majd útközben mindent elmondasz, jó? 
– Mindent! – intett a fiú, és már ugrott is apja mellé a rá-

zós, fürge, megbízható kicsi kocsiba. 
Jó félórát zötykölıdtek, kerülgették az ösvényt, kapasz-

kodtak a kátyús utakon, hogy néha csaknem égnek állt hol a 
jobb pár kerék, hol a bal pár kerék, egyszer a fiú ki is ugrott, 
hogy vállával támassza meg a kocsit, mindez azonban arra 
volt jó, hogy mire a barlanghoz vezetı gyökérlépcsısor alá 
értek, Pádár apa már mindenrıl tudjon. 

– Hát ez aztán tábori élet a javából, szebbet se kívánhat-
tatok volna! – csóválta a fejét, de a fiú, mert igen jól ismerte 



apját, tudta már, hogy Pádár apa a legteljesebb mértékben 
meg van elégedve mind az eredménnyel, mind a teljesít-
ménnyel, mind az egész szereplıgárdával. Hólapát Janit is 
beleértve, öt talán különösén, hiszen úgy pottyant a cselek-
ménybe, mint a szédült légy a tejfölbe. 

A három teremır a barlang elıtt ült. Ha az izgalom nem 
gyúrta, gyömöszölte volna a gyomrukat, már talán szenved-
tek volna az éhségtıl. Most azonban minden ilyen bajt feled-
tek. Rohantak a gyökérlépcsıkön lefelé (végül még itt fogják 
kitörni a nyakukat), aztán egyesült erıvel cipelték föl a köte-
leket, a hordágyakat, a kötszert s két nagy villanylámpát is. 
Pádár Pál erdészete nem elıször ment ki vigyázatlan bar-
langkalandorokat. 

A két erıs elemlámpa széles fényköröket rajzolt a bar-
lang elıszobájába. Denevérek csüngtek a belsı folyosó pe-
reme fölött. A barlang elıtere alig tíz méter hosszú volt. Itt 
elöl vetett magának homokágyat a minap Pompás Feri, utána 
pedig a titkos kutatópár. Szerencsés Misi is ismerıs volt már 
itt, csak Hólapát Jani nem járt még erre. 

Pádár apa a szakadék szélére ment s levilágított. 
– Megvannak még? – kérdezte. 
– Meg – nyögte Kékh Szende. – Maguk is itt vannak? 
– Itt – kiáltotta le Pádár apa, s miután így kölcsönösen 

biztosították egymást jelenlétükrıl, Pádár apa lebocsátotta a 
húszméteres kötelet, s utánavilágított. 

– A kötél nem ér le! – szólt föl kétségbeesetten Kékh 
Szilárd. 

– Megy a hosszabbik. A barlang nem mélyebb! 
Pádár apa a harmincméteres kötelet bocsátotta le, de a 

másik kötél is ott maradt. 
– Kapaszkodjon meg egyikük, óvatosan húzzuk. 
A kötél megfeszült. 
– Jaaj – nyögött Kékh Szende –, a lábam! 
– Próbálja csak meg, bátran! 



Kövek csattantak, zúdult lefelé a homok, pergett a ka-
vics, Kékh Szende lassan, óvatosan, nyögve és szitkozódva 
rakta lábát fölfelé. Néha csúszott egyet, de odafönn öten fog-
ták erısen. 

– Ne féljen, hegymászók vagyunk! – biztatták fentrıl. 
Senki sem számolta a perceket. Kékh Szende egyre kö-

zelebb zihált, szuszogott, szenvedett, a kötél egyre rövidebb 
lett, végül Kékh Szende feje megjelent a megvilágított bar-
langnyílásban. Két kézzel markolta a kötelet, botladozva 
kúszott fölfelé. Szép kék farmere szakadozott volt, sáros, 
poros. Bicegve, tántorogva állt volna föl, de leroskadt. 

– Alighanem eltört a lábam – mondta keservesen. 
Aztán feltekintett. 
Az a Fertı tavi fiú állott elıtte, magasan, büszkén, akit 

az elıbb fojtogatott. 
– Jó napot! – köszöntötte Pompás Feri. – örülök, hogy 

ismét találkoztunk. Kellemes beszélgetésünk lesz. 
Kékh Szende úgy meredt rá, mint egy feltámadt kísértet-

re. Csak ennyit bírt mondani: 
– Ez nem igaz! 
Most aztán ı ájult el. 
– Maga jön! – folytatta a mentést Pádár apa, és megló-

bálta a húszméteres kötelet. – Ennyi elég lesz? 
– Nekem elég. Feljebb vagyok – hangzott a mélybıl. – 

Óvatosan húzzanak, csak fél kézzel tudok fogódzni. 
Kékh Szilárd lábával nem volt baj, neki alighanem a 

kulcscsontja törött el. Még lassabban mászott-cammogott 
föl, mint ikertestvére. Az ı útja is jó félóráig tartott. Ruhája 
nem kevésbé volt szakadozott, gombja vesztett, mint a mási-
ké. Amikor végre kilépett a lámpa fénykörébıl, és a körül 
állókra meredt, rövid önvallomás szakadt ki belıle: 

– Ó, mi hülyék! 
A grimaszt, amit Pompás Feri meg Hólapát Jani vágott 

elıtte, soha nem fogja elfelejteni. Pedig lesz ideje a közeljö-



vıben csendben elmélkedni a dolgok múlása fölött. 
– Hová visznek? – kérdezte. 
– Kórházba. 
– Menjünk. 
– Még nem – ingatta fejét Pompás Feri. – Hol vannak az 

edények? 
– Milyen edények? 
– Amiket elraboltak. 
– Mi nem raboltunk el semmit. 
– Hol vannak?! – állt eléjük Pádár Pál is. 
– Hja, azok az összetört ibrikek? Eldobtuk ıket az úton. 

Nem értek semmit. 
– Helyes – bólintott Pádár apa –, akkor várunk! 
– Mire várunk? 
– Arra, hogy összeszedjék magukat, s utána visszamen-

nek a mélybe, hogy megtalálják azokat az értéktelen ibrike-
ket. Várunk, ha kell, holnap ilyenkorig is. 

– Gyilkosok! – szakadt ki Kékh Szilárdból. 
– Az lehet, bár ez kétséges, de az értéktelen ibrikeket 

mégis fel kell hozniok. 
– Mi nem. Nem bírjuk. 
– No lám, mégis megvannak. Hol vannak? 
Kékh Szende magához tért. Lassan emelte föl fejét, 

gyenge hangon mondta: 
– Most már mindegy. Ott vannak az oldalfülkében. Ha a 

kötél hosszát számítjuk, akkor tizenöt méterre. Utána zuhan-
tunk le, mert megcsúsztunk. Dögöljenek meg! 

– Nem fogunk! – vigasztalta Kékh Szendét Pádár apa, és 
nekikészült – Fogjatok fiúk! Ereszkedem! 

Pompás Feri melléje lépett. 
– Azt nem, Pádár bácsi, ez a mi dolgunk Hólapát Janival. 

Mi kezdtük, mi fejezzük be. A kötél vége a miénk, tessék 
világítani. A sárga zsinórnak is szerepe lesz, kössétek arra, 
fiúk, azt az egy dobozt. Avanti, Juhani! 



Ez jutott eszébe idegen nyelven, de ez is olaszul. 
Holappa Juhani ezt is megértette. Megfogta az egyik kötél 
végét, Pompás Feri a másikét. Tíz percet sem kúsztak lefelé, 
Pompás Feri olyan hangon ordított fölfelé, mint akinek csu-
pa gombóccal van tele a szája, de közben gurgulázik is: 

– Megvan! – hörögte diadalmasan. – Csomózom! Most 
vigyázz nagyon, tábori népség! 

Az elsı szállítmány óvatosan, lassan, mintha bizony At-
tila apánk teljés kincstárát küldenék föl, hozzátéve Árpád 
fejedelemét is, szinte billegés, koppanás nélkül emelkedett 
föl a mélybıl. Majd újra visszaeresztették a dobozt. Soha 
kólás dobozban ilyen kincs még nem volt. 

Annyi bizonyos, hogy a két Kékh nem fog felugrani s 
menekülni, rá sem kellett ıket kötözni a hordágyra. Vigyáz-
va, óvatosan, embertársi buzgalommal, szilárdul markolva a 
hordágy négy karját, engedték alá a gyökérlépcsıkön a dia-
dalmas mentık Kékh Szendét meg Szilárdot. (Csak mi tud-
tuk még megnevezni ıket, nevüket senki sem ismeri; a be-
mutatkozás csak késıbb történik meg, de akkor már rendıri 
kéz jegyzıkönyvezi ıket.) 

Nagy üggyel-bajjal sikerült a két sebesültet a hátsó ülés-
re nyomni; alig gyızték sziszegéssel és szitkozódással, bár 
inkább önmagukat ócsárolták volna. Az elsı ülésre Pompás 
Feri telepedett, ez a megtiszteltetés neki valóban kijárt. 

A többiek gyalogszerrel loholtak le a házba. 
Alig félóra hosszát vártak, amire a mentıautó és mögötte 

a rendırségi riadókocsi befutott. Pádár mama kávéval meg is 
itatta, zsíros kenyérrel meg is etette a .két Kékhet, nem vol-
tak veszélyesek már ekkor. 

– Nektek mit süssek, fiúk? 
– Palacsintát! – rivallt Pádár Sanyi, és a többiek azonnal 

beleegyeztek. 
Pádár Pál pedig feladatott egy táviratot, nem elsıt már 

ezen a nyáron: 



„Azonnal tessék jönni, roppant nagy újságok vannak!” 
A professzor a déli autóbuszból szállt ki. 
– Mi az a nagy újság? Új Vénusz született? 
Benn a nagyszoba asztalán, fehér lepedıre helyezve, 

szemben a vidám napsugárral mosolygott Lázár professzorra 
a megannyi ibrik, korsó, tál, ruhakapocs, tırmarkolat. 

A négy fiú mint négy testır állott az asztal négy sarkán, 
vigyázzban, szigorú vigyázzban, és nem lehetett tudni, hogy 
az ı mosolyuk volt-e sugárzóbb vagy az ablakon át betekin-
tı. Napé. 

Lázár László lába megmerevedett, pedig edzett világjáró 
láb volt 

– Szszszsz… – csak ennyit szólt a professzor. 
Vigyázva közeledett a vakító fehér lepedıhöz és a még 

korántsem vakító holmikhoz. Óvatosan vette kezébe a nagy 
tálat. Kisujja hegyével kapart rajta egy aprót. A mintát keres-
te. A szarvast vagy a sárkányt vagy a turulmadarat, a virágot. 

Külön-külön vette kezébe a Somhegy kincseit. Oly csend 
volt a szobában, hogy még Szellı vizsla szuszogását is meg 
lehetett hallani a küszöb felıl. A vizsla is átérezte a percek 
nagyságát. Csak Csöpi, a tacsi kapkodta a legyeket szórako-
zottan. 

Feszülten figyelték a professzort. Az egész ház népe s 
minden vendége benn szorongott a szobában. A nap végig-
pásztázta a megannyi horpadt edényt, az ibriket, a serleget, a 
tırt, a csatokat. A földet, a homokot, az évszázadok porát, 
ami rájuk ragadt. 

És akkor a professzor – kissé sápadtan és a szokottnál 
komolyabban – ránézett a négy testırre. 

– Azt hiszem, megtaláltátok egy menekülı avar kagán 
teljes kincstárát. 

A csend még nem oldódott föl. Egy huszárdarázs beté-
vedt, körüldongta az asztalt, senkinek sem jutott eszébe, 
hogy elkergesse. Csöpi egyet vakkantott odakint, valami 



úton járó ember friss vízért tért be. Pádár mama kifutott, s 
ezzel lazított egyet a hallgatáson. A professzor folytatta: 

– Azt hiszem, az elméletem beigazolódott. Van ez olyan 
kincs, mint hajdan a nagyszentmiklósi. Tudta az a két gaz-
ember, mit akart ellopni. A nagyszentmiklósi kincsek Bécs-
ben vannak; ezek itt, végre, a Magyar Nemzeti Múzeumba 
kerülnek. 

– A szegedi nem kaphatna belıle legalább egy csatot? – 
tört ki a honfiúi érzés Pompás Feribıl. – Ottó bácsi, az igaz-
gató bizony nagyon örülne. 

A professzor megsimogatta Pompás Feri fejét. 
– Ottó bácsinak majd találsz másikat. Pusztaszeren. 



 
 

DE DION ÉS DE DOMINGO 
 
 
 
– Mi a neve? 
– Frédéric De Dion-Bouton. 
– Igaz ez? 
– A legjobb tudomásom szerint igen. 
– És ha nem ilyen jó a tudomása? Erıltesse meg kissé 

magát; az útlevelén nem ez a név áll, hanem a De Domingo 
Frédéric. 

– Az hamis név. 
– Egyszóval a De Dion-Bouton a helyes? 
– Helyes. Ez van a névjegyemen is. 
– A névjegyét Budapesten csináltatta, a névjegy nem 

mond semmit, olyan nevet nyomathatok, amilyet akarok. 
– A De Domingo a hamis. 
– Eszerint több neve van. 
– Csak egy. 
– Mint De Dion-Bouton hol született? 
– Marseille mellett, egy Gardane nevő kisvárosban. 
– És mint De Domingo? 
– San Domingóban. De az nem igaz. 
– Mi céllal érkezett Magyarországra? 
– A reumámat gyógykezeltetni. Hallottam, itt kitőnı für-

dık vannak. 
– Hol szerezte a reumáját? 
– Tengeri hajón. Hajóskapitány vagyok. 
– Miért adta ki magát francia újságírónak? 
– Mert az is vagyok. Egy francia lapot tudósítok: 
– Hajóskapitány mint újságíró. Különös összetétel. 
– Egy svéd király ragyogó teniszjátékos volt, hivatásos 



versenyzı is egyben, egy bolgár király pedig mozdonyveze-
tı, oklevele is volt róla. Egy harmadik király… - 

– Fölösleges a királyi családokat a saját ügyébe beleke-
vernie, példát mi is tudunk mondani. Mi készteti a régiségek 
és mőkincsek iránt való szívós érdeklıdésre? 

– Csak annyira érdeklıdöm, amennyire minden mővelt 
ember teszi. Szeretem a szépet. 

– Mióta ismeri a társát, azt a bizonyos Sottilét? 
– Nem társam. Véletlenül ismerkedtünk meg a repülıgé-

pen. 
– Ki hozta össze Kékh Szilárddal és Kékh Szendével? 
– Bélyegcsere-partnereim. 
– Elızetes letartóztatásba helyezem. 
– Ezt kikérem magamnak! Miért? 
– A Nemzetközi Rendırség, az Interpol körözi önt, aki-

nek a neve sem De Dion-Bouton, sem De Domingo, hanem 
Frédéric Sgardelli, és Haitiban született. Sok neve közül 
csak a Frédéric a valódi. 

– Ez nem igaz. 
– Azt hiszem, jó fogást csináltunk önben és társában. Ki 

a megbízója? 
– Nincs megbízóm. 
– Majd a francia, a spanyol meg a holland rendırség 

megmondja. Kihallgatása alatt szállodájában a házkutatás 
megtörtént, mindent megtaláltunk. 

– Semmit nem találtak. 
– Nem is a szállodájában, hanem a rejtekhelyeken, ügy-

védje van? 
– Nincs. 
– Majd kijelölünk egyet. 
 
 

De Dion-Bouton Frigyes úr – azaz most már egyáltalán nem 
tudjuk, hogy kicsoda – még mindig nem értette, miféle vá-



ratlan szél repítette a pesti rendırség karjaiba. Meg kell val-
lanunk, hogy a De Domingo névben éppúgy nem lehetünk 
bizonyosak, mint a Sgardelli névben sem, mert egy koppen-
hágai nyilvántartás szerint a neve tulajdonképpen Dzsafar 
Mehemed, és Libanonban született. Bárhonnan sodorta is 
sorsa a kék Duna partjára, alaposan meghökkent, amikor a 
Keleti pályaudvar elıcsarnokában két kellemes úr arra kérte, 
feltőnés nélkül kövesse ıket, elıször azonban mutassa meg, 
mit zárt el az elıbb a poggyásztartó szekrénybe. De Dion-
Bouton Frigyes úr, aki éppen De Domingo néven utazik, s 
akit Párizsban Sgardelli, Dániában Dzsafar néven tartanak 
nyilván, egy ideig tiltakozott az okvetetlenkedés ellen, azu-
tán beletörıdött a meghívásba, követte az urakat. De elıször 
kinyitotta a poggyásztartó szekrényt. A szekrény mélyén 
selyempapírosba egyenként, gondosan becsomagolt római 
bronzszobrocskák voltak, valamint három elefántcsontra 
festett biedermeier arckép, három mosolygó miniatőr. 

– Több szekrénykulcsa nincs? 
– Ez is csak szívességbıl van nálam, a szekrény tartalma 

nem az enyém. Tiltakozom! Törvényes útlevéllel utazom. 
– Majd azt is megvizsgáljuk. 
A szállodai szobájában még öt szekrénykulcsot találtak, 

de a szekrényeket majd bizottság nyitja ki. 
Az elıbb vázolt beszélgetést csupán tájékoztatásnak 

szántuk, hogy a kedves olvasó ne keresse sem De Dion-
Bouton, sem Sottile urat a múzeumok tájékán vagy mőgyőj-
tık lakásának ajtaja elıtt, de bakonyi várdomb tövében vagy 
nyári szabadságát élvezı operaénekesnı rácsos ablaka alatt 
sem. A beszélgetés, amit a kedves olvasó türelme kedvéért 
rövidre fogtunk, két napig tartott. 

A tanulságos konferenciára több urat is meghívtak, töb-
bek között Sottile urat és a két Kékh urat. Az ilyen tanulsá-
gos találkozást általában szembesítésnek nevezik. Más néven 
ráolvasásnak, sıt, egymásra olvasásnak. 



Szaknyelven van ennek a mőveletnek szınyegneve is: 
felgöngyölítés. 

Ki gondolta volna, hogy ez a felgöngyölítés, ez a szı-
nyegtisztító mővelet azzal kezdıdik, hogy egy Kun-Tatár 
Ferenc nevő szegedi gimnazistának kedvé szottyan a Fertı 
tavában lábat áztatni? 

Senki sem kételkedik ebben. 
Hogy is kezdıdött a vége? Pár szóval vázoljuk csupán 

ezt is, hogy ne feszítsük tovább a türelmet; de hiszen az itt 
vázolt következménybıl már úgyis következtetni lehet arra, 
hogy a felgöngyölítésben Pompás Ferinek és társainak jelen-
tıs szerep jutott. 

A két Kékhet díszkíséret mellett ugyanis gyorsan be kel-
lett szállítani a kórházba, mivel meglehetısen bágyadt és 
szakadt állapotba kerültek. A bágyadtság a testi állapotra, a 
szakadtság pedig nem is annyira a ruhára, mint inkább a lelki 
állapotra vonatkozott. Lelkileg voltak tépettek. A kórház 
orvosai a Kéknek megviselt testét gyógyítgatták ugyan, lelki 
doktort nagy bánatukra adni a kórház nem tudott. Lelküket 
másnap a rendırségen vették vizsgálat alá, ebbe a vizsgálat-
ba azonban – szakértı tanúként – Kun-Tatár Ferencet is be-
vonták. (Hiába, ilyen komoly helyen nem nevezhetjük se 
Pompásnak, se Babkarónak!) A dolog láncolata azonban 
megkívánta, hogy Kun-Tatár Ferenc egyéni vállalkozását 
viszont Lázár László professzor igazolja. Lázár László pro-
fesszort pedig az egyetem. 

Ez az igazi tudományos körforgás! A fogaskerekek pon-
tosan illettek egymásba. A Fertı tónál, sıt még elıbb, egy 
benzinkútnál kezdıdtek, és az avar kagán ibrikjeinél végzıd-
tek. 

– Nagyon csodálkoznánk-e hát, ha a kerekeknek ebben a 
pontos forgásában, a fogaknak egymáshoz kapcsolódásában 
megjelenne Kézdi Gáspár fıhadnagy is? Semmiképpen nem 
csodálkoznánk. A fıhadnagy a Kun-Tatár Ferenc irataiból 



került elı. Ne úgy értsük ezt, mintha a fıhadnagy a Fertı 
tavi kaland óta valahol a papírlapok kızött bujkált volna, 
hanem úgy, hogy a tanúkihallgatáskor, amikor már a 
Kékheket is belemártották a kékítı vízbe, Kun-Tatár Ferenc 
egyéb dicséretre méltó dolgai is elıkerültek. 

Ehhez pedig Kézdi Gáspár fıhadnagy fogaskerekeire is 
szükség volt. 

– Feri! – kiáltotta a fıhadnagy, amikor ismét megpillan-
totta Pompás Ferencet és Pompás Ferenc arcán a sebtapaszt. 
Feri kissé még bicegett. – Feri! Hát ilyen szorgalmasan 
munkálkodsz az ıszi dolgozat cselekményei érdekében? 

Megölelte Ferit. 
– Hát vagy aranyásó lesz belıled Dél-Afrikában, vagy 

pedig Columbo hadnagy babérjaira pályázol! Nem maradnál 
rögtön itt nálunk? Ki ez a barátod? 

– Hólap… pardon, Juhani Holappa, egy finn barátom és 
munkatársam Suomiból. Tanúnak jött ı is. 

Miért tagadjuk, hogy a találkozás öröme ıszinte s amel-
lett némileg zajos volt 

Az öröm sajnos nem vonatkozott a Kékhekre, mert a 
mindenféle göngyölítések során zártabb helyen tartották 
ıket, mondhatnánk azt is, hogy ırizetbe vették. Tudniillik 
közben újból elıkerült néhány szekrénytöltelék arany Budd-
ha-szobor, Canaletto-kép, püspöki pecsétgyőrő, Apafi Mi-
hály fejedelem hatszeglető aranydukátja, kézzel írott s festett 
középkori imakönyv, oroszlánfı a visegrádi palotából, s 
hogy ne csupán apró mérető zsákmányok kerüljenek ki az 
országból, Sottile mester ágyának matraca alatt hat, szakérte-
lemmel összegöngyölt kép, reneszánsz mesterek alkotásai. 

Egy amerikai olajkirály megirigyelhette volna az ered-
ményt. Rövid idı alatt igen szorgalmasan dolgoztak. Ki-
használtak minden percet gondosan. 

– Önök úgy cikáztak ebben az országban, mint a fecskék 
– mondta elismerıleg az ırnagy. – Most már csak egyre va-



gyunk kíváncsiak: ki a fınök? Ki tartja kezében a szálakat? 
– Nincs fınök. Saját zsebre dolgoztunk. 
Ennyit már bevallhatott De Dion-Bouton, azaz Sgardelli, 

tagadni nem volt érdemes. Az eredmény megtöltött egy ki-
sebb szobát, amit szorgalmas hangyaként összehordtak. 

Késıbb azt kérdezte De Dion-Bouton, azaz Sgardelli: 
– Csökken a büntetésem, ha a fınök nevét kiadom? 
– Világos 
– De megöl. 
– Attól ne féljen. Ülni fog ı is. 
De Dion-Bouton az ajkát rágta. Hol fehér volt, hol piros, 

hol sápadt, hol izzadt. 
– Függessze föl a betyárbecsületet – nézett rá az ırnagy 

– magukat ı is vízben hagyta volna. 
– Igaz – billentette le fejét De Dion-Bouton, azaz 

Sgardelli, avagy Mehemed –, hát megmondom. Egy kis ha-
lászfaluban lakik a Földközi-tenger partján, szılıtermelınek 
álcázza magát. Egyik neve angol, a másik francia, ı maga 
olasz. Derek Praliné. 

– Jóíző neve van – nyúlt az ırnagy a telefon után. 
És ez volt az Interpol legnagyobb fogása abban az esz-

tendıben. 
 
 

Bizony, a tábort le kell bontani, a kedves, szép bakonyvári 
tábort. Hamarább, mint tervezték. Az avar kincsek okozta 
bonyodalom, a kórház, a kihallgatás, a sok jövésmenés meg-
zavarta a tábori élet és az ásatások szabályos nyugodt mene-
tét. Búcsút kell mondani ennek a virágos kis rétnek, a lenti 
forrásnak, az ügyeletes szajkónak, a soros bagolynak, széna-
illatnak és ásító barlangnak. 

– Most, amikor már kerítést is húztunk volna a tábor kö-
rül! – búsongott Pádár Sanyi, ám Szerencsés Misi talált a 
búcsúzásban valami vigasztalót is: 



– Vége a málnaszedésnek, minden málnát megettünk. 
– De jön a szeder – tiltakozott Pádár Sanyi –, azt még 

igazán megvárhatnátok. Szeptemberben feketéllik tıle 
megint az egész határ. És lesz vadkörte, vadalma, várjatok 
még! 

Bizony, a tábort le kell bontani, a kedves, szép 
bakonyvári tábort. Az avar kagán kincsei hirtelen más irány-
ba kalauzolták a professzor érdeklıdését. A három ásó mun-
kást oda vezényelte át, és most már maga is itt marad; a 
bakonyvári kemencét betakartatta, nem kutat újabb agyagis-
tennık után, várhatnak még egy évig, ha már hatezer évet 
aludtak. Az avar kagán emlékeit kell bontogatni most, ne-
hogy avatatlan kincskeresık bolygassák tovább a hegyoldalt. 
Néhány kapanyom máris látszik. 

Bizony, a tábort le kell bontani, a kedves, szép 
bakonyvári tábort. Pádár apa két fordulóval hazaszállított 
mindent, sátrat, ágyat, ládát, kondért és muníciót. Pedig 
mekkora gazdag volt az élelmiszer-raktár: teljes hétig bírta 
volna szusszal még. Csöpi tacsi vesszıházát ott hagyták, 
zálogul jövıre, 

– Ugye, jövıre is eljöttök? – könyörgött Sanyi. – Rögtön 
tanévzáró után, ugye, biztosan? Új tábort építünk, nagyot, 
szépet, igazi kerítéssel. – A tacsinak családja lesz, a kicsi-
nyeket is nyaraltatni kell. Ugye eljöttök? 

Majdnem pityergett. Pádár Panni azonban határozottan 
sírt. Nem szégyellte, hogy könnyezik. Nem szégyellte Sze-
rencsés Magdi sem. Pedig büszke volt magára: a bátyjával 
együtt egyedül fog vonaton utazni haza Pestre. 

– Mindenképpen itt vagyok iskolazárás után reggel tíz-
kor, azonnal – dobta hátára a zsákot Szerencsés Misi, és akár 
hiszitek, akár nem, remegett a hangja. 

– Jövök – Pompás Feri csak ennyit mondott. – Hogy a 
csudába nem jönnék, hiszen dolgom van még itt. Ki kell 
bontanom a nagyobbik kemencét. 



– Egészen ügyesen dolgoztak ezek a Kékhek – ismerte el 
a professzor –, alig kell restaurálni a kis kemence oldalát, 
állíthatjuk ki a múzeumban, az istennıkkel együtt. Jövıre 
már tárló alatt láthatjátok. 

– És te, Hólapát Jani? 
Jani mosolygott. 
– Ensi vuonna? – vonta meg a vállát – Jövıre? Talán. 

Jövıre Dániába megyek. De talán két év múlva, vagy há-
rom… 

A professzor mindezt híven tolmácsolta. 
Megölelték, megcsókolták. A kék-fehér finn zászlót 

Pádár Panni a padlásablakon dugta ki, sokáig lobogtatta. 
Az autóbusz elvitte ıket 
Csak Pompás Feri maradt az országúton. Két kocsi elfu-

tott mellette. A harmadik stoppolt le. 
– Hová, fiú? 
– Szegedre. 
– Veszprémig elviszlek. 
Még visszaszólt Pompás Feri Pádár Sanyinak, aki ott vá-

rakozott mellette az út szélén: 
– Csak nem fogom megtagadni magamat, és menjek vo-

naton haza? Hát azt nem! Szia! 
– Szia! – intett Pádár Sanyi, és hirtelen rettentı üresnek 

érezte az udvart, a házat. 
Fürge, kis kék Fiat volt, szorgalmasan duruzsolt. Csak a 

vezetıje ült benne, kedve volt társalogni. Zirc határában szó-
lalt meg: 

– Régóta vagy úton? 
– Három hete vagy négy. Már magam sem tudom. 
– Annyi minden történt veled, hogy a napok számát sem 

tudod? – mosolygott a gazda. 
– Nem sok. Sétáltam, nyaraltam. 
– Egyéb semmi? 
– Semmi. Elment az idı… 



 
 

VÉGE VAN 
 
 
 

Két autó kanyarodott be a tágas udvarra. Akkora udvar volt, 
hogy egy kis futballpálya is elfért rajta, két kapuval. Az ud-
var egyik sarkában a vízcsap lassan folydogált, egy fiú gyor-
san hörpentett még a vízbıl egy hosszú kortynyit, aztán ro-
hant be az épületbe, mert már csöngettek. Az udvar elnépte-
lenedett. A tornaterembıl éles vezényszó hallatszott ki; a 
tornatanár fiatal volt, tele lendülettel, erıvel. 

Az egyik autóból két férfiú szállt ki, a másikból csak 
egy. Ez megkereste a pedellust, és a csomagtartóból hatal-
mas csomagot emeltek ki közösen. A csomag az elıcsarnok-
ba került. 

A három férfi alighanem ismerte egymást, mert együtt 
lépkedtek föl abba az irodahelyiségbe, amelynek ajtaján ez 
volt kiírva: Igazgató. 

Az igazgató már várta ıket; napok óta tudott jövetelük-
rıl. Egyiküket régi, kedves ismerısként üdvözölte. 

– Tizenegykor lesz – mondta. 
Háromnegyed tizenegykor minden osztályban, szertár-

ban, teremben megszólalt a házi hangszóró. Az igazgató 
hangja volt: 

– Tizenegy órakor, szünet után a harmadik és a negyedik 
a, b, c osztály a tornateremben gyülekezik, és ott várakozik 
csendesen. 

Az arcok egymás felé fordultak, a bokák megrugdosód-
tak, a szemek kimeredtek, s egynémely bőntudatosok meg-
reszkettek, mert az ilyen győldei meghívás ritkán jelent jót. 
Törvénykezés lesz, vagy csak fejmosás? Szerencse, hogy 
kicsengetésig alig öt perc maradt már, az illetékes osztályok 



nem bírták volna tovább a gyomrok idegeivel, de az illeték-
telenek sem cérnával. Egyszerre tódult ki a folyosóra a méh-
kas valamennyi lakója, de senki sem tudott felelni, amikor 
elhangzott sőrőn a kérdés: 

– Mi van? 
A borúlátóbbak azt mondták: 
– Vész. 
A derőlátóbbak; 
– Jutalomosztás. 
Tizenegy óra tízkor együtt állott a tornateremben a hívot-

tak kara, csaknem századnyi erı, ha a századot kétszáz em-
bernek vesszük. Viszonylag csendben. 

A hátsó ablak alá dobogót állítottak, tíz székkel. 
Tizenegy óra tizenegykor az igazgató maga elıtt tessé-

kelt be három idegent, az osztályfınökök is megjelentek. Az 
egyik idegent igen sokan azonnal, a másikat is késıbb néme-
lyek felismerték. Képrıl. Mögöttük pedig a pedellus terje-
delmes csomagot vonszolt be. A harmadik c viccmestere 
odasúgta aggódó szomszédjának: 

– Abban hozzák az idei jeleseket. 
A testület fellépett a dobogóra, helyet foglalt; az igazga-

tó állva maradt. Kettıt köszörült a torkán. Ez a kedvezıbbik 
lélektani állapotot jelentette. 

– Megtisztelı számunkra – kezdte –, hogy egyszerre há-
rom kiváló vendéget mutathatok be az osztályoknak: Lázár 
László urat, a kiváló régészprofesszort, Remek Endre urat, a 
jeles írót és Kézdi Gáspár századost, aki a Fertı tó mellett 
teljesít honvédı szolgálatot. 

(Lám csak, a fıhadnagy közben százados lett!) 
A meghívott tiszteletre méltó ifjak sorában halk éljen 

morajlott föl, a harmadikosoké gyengébben, a negyedikese-
ké bátrabban sikerült. De még mindig nem lehetett sejteni, 
mi következik ebbıl. 

Ebbıl egy újabb név következett, aminek hallatára azon-



ban a hat méhkaptár valamennyi tagja egyszerre kapta fel a 
fejét. A győlde kezd izgalmasabb lenni! 

– Kun-Tatár Ferenc, lépj ki, jer közelebb! 
Pompás Ferit már akkor elöntötte a hı, amikor a három 

nyári jóbarátot belépni látta. Izgalmában tarkója viszketni 
kezdett, amikor azonban nevén hívták is, egy villanásra meg 
is ingott, és a szó élettani értelmében megállt néhány pilla-
natra a szíve dobogása, és csak e biológiai és anatómiai aka-
dályok után támolygott ki a sorból. 

Kétszáz szempár meredt feléje. 
Kun-Tatárt ki fogják végezni. Elcsomagolják, és a Ti-

szába dobják. Ennél rosszabb már nem történhet vele. 
Az igazgató azonban váratlanul leült, helyette Remek 

Endre, az író vette át a szó fonalát. 
Azt a huncut szájmozdulatot ismét meglátta Remek End-

re arcán Pompás Feri, amelynél sohasem tudja az ember, 
éppen komolyan beszél-e, avagy tréfál. 

– Úgy illik, hogy megismerkedésünk idırendjében intéz-
zünk néhány szót hozzád, Feri, ahogy mi hívunk téged, 
Pompás Feri, mert dicséretedre jöttünk ide. Vidám, talpra-
esett fickót ismertünk meg benned odafönn a Bakonyban, 
aki nemcsak kellemes útitárs, hanem önfeláldozó pajtás is, 
olyan ember – mert embernek mondalak, Feri, teljes ember-
nek –, olyan ember, akire minden huncutsága ellenére is bíz-
vást lehet számítani. Remélem, ezzel a jellemeddel és szor-
galmaddal még sokra viszed. Az író szeret ilyen egyénekkel 
foglalkozni, mint te. Örülök, hogy ott, a bakonyi országúton 
elém álltál azzal a babkaróval, és felstoppoltattad magad az 
autómra, amellyel – ezt csak mellékesen mondom –, minden 
baj nélkül jártuk meg Bulgáriát. Én csak ezt akartam mon-
dani. A tisztelt ifjúsághoz még lesz néhány szavam, mert 
holnap valamiféle író-olvasó találkozót is tartunk. De ez már 
a holnapi program. Köszönöm. 

Remek Endrét harsányabban éljenezték meg, mint az 



együttest, de most már végképp nem értették: ezért, ezért 
kellett itt összegyőlni, ezért a díszes szószért? Mivel különb 
ez a Kun-Tatár, mint a többi srác, aki nyáron fel-alá robog a 
hazában? Micsoda mázlija van! 

Pompás Feri lehajtotta a fejét, inkább szégyenkezett, 
mint örült. Attól félt, végül még kicsúfolják. Egyik lábáról a 
másikra billegett 

Lázár László állott föl. Végigsimított a haján, s ezt 
mondta: 

– Persze, ez még nem lenne elég egy ünnepléshez. Nos, 
én hadd mondjam el, hogy Kun-Tatár Feri három más társá-
val együtt, akik között egy finn fiú is volt, olyan avar arany-
kincset talált, ásott ki s élete kockáztatásával szerzett vissza, 
amely kincseknek alig van párja ma Európában. Értékét mil-
liókban mérhetjük. Egyszer akadt már ilyen lelet Magyaror-
szágon, de azt Bécsbe vitték. Nos, Kun-Tatár Feri lelete itt-
hon marad, ország-világ fogja csodálni. Meg is verekedett 
érte, meg is sebesült. Hát úgy nézzetek rá! 

Hát már erre valóban kitört az éljen. Harsogva, dübörög-
ve, nevetve. Így igazán döfi! Ez nem üres szósz, hanem lé-
nyeg. Milliós lényeg. 

Feri azt hitte, rögtön összeesik. Halálosan szégyellte ma-
gát. Csak már lenne vége ennek az ünneplésnek. De nem lett 
vége. Mert még a százados állt föl. 

– Tudjátok, mi az Interpol? 
Néhányan – újságolvasók – rikkantottak: 
– Tudjuk! 
– A Nemzetközi Rendırség. Nos, ez a Kun-Tatár Feri it-

ten, hozzásegített bennünket ahhoz, hogy ellopott mőkincse-
ket szerezzünk vissza, s egy nemzetközi mőkincsrabló banda 
tagjait és fejét letartóztathassuk, illetve, pontosabban, letar-
tóztathassák. És ebben a küzdelemben kétszer sebesült meg. 
Egyszer a Fertı tó mellett, másodszor a Bakonyban. Egy-
szóval bedobta az életét is. 



Most már aztán valóban kitört a dübörgés, az ordítás, a 
hajrá; ez meglepetés volt a javából. Körülbelül ez a hang jött 
ki a torkokból: 

– Ááááááá! – s ezt egyáltalán nem lehetett szabályos él-
jenzésnek mondani, legfeljebb üvöltésnek. 

„Állati” volt, valóban. 
A százados fölemelte a kezét. 
– Még valamit Jutalmul Kun-Tatár Feri megkapja azt a 

gumicsónakot, amelyen a csempészek elıször akartak át-
menni külföldre, ha barátotok meg nem akadályozza ebben 
ıket. 

Egy hang a negyedik b irányából – s ez a hang már in-
kább részeg bıdület volt, mint józan emberé – elordította 
magát: 

– Dokument! 
Valaki feltaszigálta az irdatlan csomagot az asztalra. 
– Te mutasd meg, Feri! 
Feri olyan sápadtan tántorgott föl a dobogóra, mint 

ahogy a napvilágot soha nem látott, föld alatti barlanglako-
kat szokták festeni. Helyet engedtek neki az asztalnál. Sá-
padt volt, de már vigyorgott. 

– Kibontani! – üvöltötték lelkesen minden sarokból. 
Négyen segítettek Ferinek kioldani a csomókat, és ki-

bontani a vászoncsomagot. A tanári asztalon ott hevert az 
ismerıs tavi csónak. 

– Felfújni! Fújd föl, Feri! 
Megpróbált fújni egyet a szelelınyíláson, trombitált bele, 

prüsszögte, dagadásra ingerelte, de a felfújó szivattyú a szá-
zados autójában maradt. Kézdi Gáspár nem gondolta, hogy a 
közvélemény rögtön látni is kívánja a jutalmat. 

– Ülj rá úgy! – üvöltötte a harmadik á. – Ülj rá, Feri! 
És akkor megragadták Ferit, a hervatag csónakot, össze-

csattantották az evezıket, s nekiszabadult, vad táncban, 
meg-megfordulva magasra emelték, és a fejek fölött táncol-



tatva csónakot és embert, vitték ki az udvarra. Vállukon, kar-
jukon, fejük tetején, üvöltve és diadalt ordítva, fékevesztet-
ten, boldogan, pedig éppen csak hogy elmúlt a nyár, és hosz-
szú volt még az iskolai ısz. 

Ott billegett Pompás Feri a harmadik- és a negyedik a, b, 
c feje tetején, s arra gondolt, hogy milyen jó lenne ezzel a 
csónakkal elstoppolgatni egész Finnországig. 

– Hyvin, Juhani Holappa? 
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