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I. fejezet 

Csak egyszer van egy évben 

 

 

 

 

 

 

Egy tiszta égboltú augusztusi nap végén, Lufiszántód mindentől elzárt, Ramol-

sivatag kellős közepén fekvő falurészében semmi figyelemreméltó esemény nem történt. 

Egy falu szélén épült villában azonban a település csendes hétköznapjait nézve már 

messziről könnyedén rá lehetett döbbenni arra, hogy este itt valami más lesz, mint a 

legtöbb másik lakásban a falun belül. Egy házibuli készülődött. Egy utolsó még a 

nyárbúcsúztató előtt. Ez a rendezvény a nyári szünet utolsó két hetét megelőzően lett 

megrendezve, arra előre meghívott személyekkel. A villából már szürkület előtt is úgy 

szólt a zene, hogy egy utcával arrébb is meghallották. Ez is segíthetett volna számos 

arra meghívott személynek odatalálni, csakhogy a legtöbben a gyalogosséta helyett 

inkább az autót részesítették előnyben az idő miatt. Egyvalaki, aki elszámítása miatt el is 

késett a buliról, próbálta gyalog megközelíteni a villát. Ezt a valakit Sodrony Máténak 

hívták. 

Ő egy tizenkét éves, 155 centiméteres testmagasságot meg nem haladó fiú volt. 

Öltözködését tekintve egy kék, térdig érő farmernadrágot, egy szürke pamutpólót és egy 

pár, ugyancsak szürke pamutzoknit viselt a sportcipője alatt. Volt neki továbbá két 

karkötője a bal karján: Az egyik egy csiszolt fadarabokon átfűzött, a másik pedig egy 

keresztbe piros, sárga, zöld színű karkötő volt. Illetve a fülei mentén körbefutó, 

gondosan összetekert, szürke kendő is takarta a homlokát, amit azonban a hosszú, állig 



érő egyenes haja nagyrészt eltakart. 

Máté nem sietett az ideiglenesen forgalommentes út mellett futó járdán az 

ifjúságnak szervezett bulira, pedig nagyon is jól tudta, hogy késésben van. Már 

beszürkült az ég, amikor végre megpillantotta a keresett ház számát a megtévesztően 

hasonló épületekből álló utcában. Amikor a telek márványszobrokkal díszített, 

aranyozott kapujához ért – ami eredetileg személygépkocsiknak lett tervezve – és 

megnyomott egy téglát azon az oszlopon, ami az autóbejárótól jobbra a legközelebb állt, 

elkezdett egy rejtett hangszóró fülsértő hangokat kiadni, amiből szinte csak a bentről 

jövő zenét lehetett hallani, rossz minőségben, meg hogy valaki próbál valamit mondani a 

kisfiúnak, de abból alig lehetett valamit érteni. A következő pillanatban a bejárati kapu, 

amilyen masszívnak tűnt, elkezdett lassan a jobboldali oszlop felé befelé gurulva kinyílni, 

amit Máté ki is használt, és így ment be a telekre. Ahhoz viszont, hogy ebbe a házba be 

lehessen jutni, meg kellett mászni számos lépcsőt, amik a ház mentén a telek hátsó 

udvarába vezettek. Máté szintén ezt az utat választotta, s felérve a lépcsőn azonnal meg 

is pillantotta az eljövetelében már-már kételkedő barátait, akik közben a kert 

úszómedencéjébe ugráltak. Máté integetett nekik, jelzését azonban nem vették észre 

azonnal. Az első, aki megpillantotta őt öt másodperccel később, egy medencéből 

kimászni akaró fiú volt, aki rögtön meg is mondta a többieknek, hogy kit vett észre. 

Pár másodperccel ezután pedig már meg is jelent előtte egy tízéves kislány, akit 

Anitának hívtak, és akit Máté túlságosan is jól ismert. 

- Azt hittem, nem jössz már – szólalt meg mosolyogva Anita. 

- A cipőkben nincs duda – mondta szórakozva a barátjának Máté. – Nem felejtettem el 

az enni és innivalót – folytatta Máté, majd a csíkos karkötőjét egy bizonyos ponton 

megnyomva egy addig nem látható, félköralakú, világoskéken világító gomb jelent meg a 

felszínén. Miután Máté ezt a sejtelmes gombot szintén megnyomta, a karkötő kivetítette 

a levegőbe egy háromdimenziós operációs rendszer asztalát. Máté csíkos karkötője 

ugyanis nem csak egy hagyományos karika volt a csuklóján, hanem a Tanezz által 

kifejlesztett t.y. legújabb, csuklón viselhető, vetítőképernyős vívmánya, aminek a 

mintázatát pofonegyszerűen meg lehetett változtatni. Máté ennek a készüléknek a 

vetítőképernyőjét miután néhányszor megbökte, megfelelő helyeken, megjelent rajta az 

a néhány doboz, amire Anita kíváncsi volt. Miután Máté megbizonyosodott arról, hogy a 

barátnője látta a dobozokat, tovább munkálkodott az ujjával rajtuk, aminek 

végeredményeképpen pár másodperccel később – az ionimportálónak hála - hirtelen 

megjelentek ezek a dobozok Máté lábai előtt a semmiből. 

- Vigyük be most a sütiket a házba! – tanácsolta Anita. – Ne éhezzenek a vendégek! 

 Máté ezt hallva egyetértően bólogatott, majd azonnal el is kapta az egyik 

legnagyobb dobozt, amit a kisebb dobozt cipelő barátja vezetésével be is vitt a lakásba. 

Útközben minden jelenlévő ismerősének köszönt, majd a nyitott üvegajtón átlépve 

besétált a tágas konyhába, ahol Anitával együtt letette a dobozt a termésköves padlóra, 

majd a maradék ennivaló behozása végett még egyszer megfordult Anitával együtt, és 

az udvaron maradt három, kisebb és könnyebb dobozt együttes erővel könnyedén 

behozták. 



- Köszi szépen a segítséget – hálálkodott Anita. 

- Nincs mit. Igazán nem volt ez nehéz – hízelgett Máté, aki ezután elsétált a medence 

mellé, ahol néhány barátja lubickolt és játszott a vízben. 

- Gyere, fürödj te is! – kiabálta Máténak Dani, Máté egyik messziről érkezett jóbarátja. 

- Nem mehetek – szólt kissé komoran Máté. – Nincs rajtam fürdőruha. 

- Nem baj! – kiabált vissza Máté egy másik barátja, akit Dávidnak hívtak, de Máté erre is 

csak a fejét csóválta mosolyogva. Végül úgy döntött a tizenkét éves kisfiú, hogy leül az 

egyik napozóágyra, és onnan hallgatja a zenét, ami a lakásból jött. A napozóágyra fekve 

azonban hamar rájött a kisfiú, hogy mennyire zavaró, ha mások közben ökörködnek 

mellette a medencében. Kis idő múlva odasétált hozzá az egyik bentről odatévedt 

barátja, akit Petinek hívtak, és akin látszott, hogy nehezen tud egyhelyben megmaradni. 

- Ettél már a csokiscsipszből? – tette fel kérdését Peti. 

- Otthon megkóstoltam - felelte Máté. – Nem kellett volna degeszre ennem magam sült 

krumplival otthon indulás előtt. Nem csoda, hogy nem kérek semmiből. 

- Szóval akkor nem vagy éhes. 

- Pontosan – bólogatott Máté. 

- Hallottál a Tezenokói árvízről? – Kérdezte Peti. 

- Igen – válaszolta egyszerűen Máté. – Nem túl sokat, de hallottam róla. Ha jól tudom, 

most tetőzött a folyó Naizonnál, és rengeteg ház lakhatatlanná is vált. 

- Pontosan! – helyeselte Máté információit Péter. – Itt pedig pont ennek az ellentéte van. 

Nincs víz, sosem esik, és ez a baj. 

- Dehogy nincs víz, csak itt a föld alól termeljük ki. És volt itt júliusban egy zápor. Nem 

olyan nehéz ám megszokni, hogy nem esik. Legalább nem kell félni attól, hogy a hétvégi 

programjaink tönkremennek. 

 Máté szavai elhangzását követően  a hangos zene zaját is túltevő másik zene 

szólalt meg, méghozzá a medence mellől. Máté e hang hallatán azonnyomban a 

karkötőjére tapadt, hisz ő jól tudta, hogy ez a hang a t.y.-jének új szöveges üzenetre 

figyelmeztető hangjelzése volt. A vetítőképernyőt egy ponton megérintve megjelent a 

szöveges üzenet, amit Máté nagy izgalmában nyomban elkezdett olvasni. A levél így 

szólt: 

 

Szia Máté! 

Nagyszerű hírem van. Ezt akarom megosztani veled. Tegnap felhívtam a 

telefonos vetélkedőt, és bekerültem az adásba. Sajnos nem én nyertem, de így is 

enyém lett egy két személyre szóló, egyhetes Lioosi utazás szállással a 



szeleslégvári négycsillagos Placoon hotelben, svédasztalos reggelivel és vacsorával.  

Hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, téged választalak a másik 

személynek, akit magammal viszek:) Az indulás holnap este 8.00-kor lesz a 

megradói repülőtérről. 

Tudom, jókor szólok, de én is csak most tudtam meg ezt. Tusfürdőn, fogkefén, -

krémen és némi ennivalón kívül nem kell hoznod semmit. Holnap délután háromkor 

találkozzunk az ABC előtti buszmegállóban! 

 

Örök barátod: 

Bálint 

 

- Nagyszerű! – kiáltott fel Máté örömében. 

- Micsoda? – érdeklődött Péter. 

- Holnap utazom Szeleslégvárra – mondta Máté. – És csak most tudtam meg. 

- Holnapig nincs sok időd! – mondta Péter. – Siess! Legyél minél előbb készen az 

indulásra! 

- Az lesz – mondta bólogatva Máté, majd felállva ülőhelyéről kezet fogott barátjával, 

miközben a következőt mondta: 

- Tényleg sok dolgom van még. Úgy döntöttem, hogy kihasználom a lehetőséget, és 

elutazok Szeleslégvárra. Így viszont sietnem kell, hogy még időben össze tudjak 

készülődni az útra. Én már teljesítettem itt a rám bízott munkát, és így már nincs nagyon 

miért maradnom. Neked és a többieknek viszont jó bulizást kívánok! 

 E szavak mindegyikének elhangzását követően Máté úgy szedte a sátorfáját a 

villa kijáratának irányába, ahogy azt ritkán látni egy hasonló korú gyerektől. 

 Peti ezzel visszasétált a lakásba, útban a terasz felé azonban megállította Anita, 

aki a következő kérdést tette fel neki: 

- Nem láttad Mátét? 

- De láttam – felelte. – Ha követed a szokásait, talán még utol is érheted hazafelé. 

  

 

 

 



 

II. fejezet 

 

A nagyító alatt 

 

 

 

 

 Lufiszántód messze híres volt kiemelkedő idegenforgalma miatt. De hogyan lehet 

vonzó egy olyan, eldugott területen található falucska, aminek körülményes a 

megközelíthetősége, s odaérve sincs más a településen kívül eső területeken, mint egy 

sivár, végeláthatatlan homokpuszta? Egyetlen látnivaló volt csak Lufiszántódon, ennek 

forrását pedig a történelemben kellett keresni. Ez a látnivaló a falu északi határánál, két 

óvatlan kerékpáros által felfedezett, kétezer éves város maradványa volt, aminek 

közelében felállítottak egy múzeumot is az épen megmaradt műkincsek látogatóknak 

való bemutatása céljából. 

 Ez indította el az egyszerűbb, illetve a luxuspanziók felállításának influenzáját a 

faluban, amik közül néhány saját múzeumot is nyitott a sivatagban található kincseket – 

mint például a kőolajat – megcélozva. A leghíresebb és ugyanakkor leglátogatottabb 

panzió Lufiszántódon azonban a rommúzeumhoz legközelebb felállított Asiad Nova volt. 

Ez a gigászi területű panzió sok másik társától eltérően nem egy egybeépült, emeletes 

társasházból állt, hanem minden egyes vendégszobája külön épületben volt 

megtalálható, akárcsak a kempingekben. Minden egyes ilyen szoba előtt egy meseszép 

sziklakert fogadta a vendégeket, és az éttermet direkt a terület közepére helyezték el, 

hogy mindenkinek egyenlő esélye legyen odaérni a reggelihez vagy a vacsorához. 

 Máté is efelé a panzió felé vette az irányt, és nem hiába: Máté szüleinek 

magánvállalkozása ugyanis ez a panzió volt, és egyúttal itt kapott helyet Mátéék privát 

lakása is. 

 Hazaérve a panziójukhoz se vett vissza a haladási tempójából a kisfiú, hanem 

amilyen gyorsan csak lehetséges volt, beszaladt Máté az előudvarban elhelyezkedő, 

saját házikójába, ami külsőre a megtévesztésig hasonlított a többi, vendégek számára 

épített házra. Volt is ebből már baja Máténak. 

 A panzió éttermében éppen vacsora zajlott, amikor Máté hazaérkezett, és ezért 

egyelőre nem tudott beszélgetni a kisfiú a szüleivel. Máté azonban nem tétlenkedett 

emiatt, hanem helyette arra használta ki ezt az időt hasznosan, hogy az útra szükséges 

holmijait beinportálja a t.y.-jébe. Miután pedig úgy érezte, hogy elutazni csak 

higiénikusan érdemes, kellőképp megmosakodott a fürdőszobájában, megmosta a 

fogait, sőt, még a haját is rendbe rakta  



 Tisztálkodási ügyei végeztével kisétált Máté – kinyújtózkodás céljából – az 

udvarra, ahol meglepetésére édesapja állt mozdulatlanul, akárcsak ő, miután meglátta 

az apját. 

-  Nem kérsz valamit vacsorára? – tette fel kérdését édesapja. 

-  Nem kérek, köszönöm – válaszolta Máté, és válaszán az édesapja felettébb 

meglepődött. 

- Mi baj van? – kérdezett így vissza. 

- Bálint most nyert egy telefonos vetélkedőn egy két személyre szóló utazást 

Szeleslégvárra egy négycsillagos szállodába egy hétre, és én lettem az a bizonyos 

másik személy, aki vele fog tartani. 

- De hát ez nagyszerű! – kiabálta édesapja örömében. 

- Igen - helyeselte apja gondolatát Máté –, csakhogy a gépünk holnap este 8.00-kor fog 

felszállni a megradói repülőtérről. 

- Akkor sietned kell a pakolással – mondta az édesapja. 

- Már késő – válaszolta büszkén Máté. 

- Én a helyedben mindenesetre lepihennék – tanácsolta az apja. – Az utazás mindig 

fárasztó szokott lenni. 

- Azt fogom tenni – mondta Máté, majd édesapjától elköszönve visszatért a hajlékába, 

ahol villanyt oltott, s nem túl gyorsan ugyan, de belátható időn belül mély álomba sikerült 

zuhannia. 

  

 

 

 

III. fejezet 

 

Lufiszántód-Megradó 

 

 

 

 



A következő, nevezetesen az indulás napjának reggelén Máté egyáltalán nem 

siette el az ébredést. A mindennapos erős napsütés fényterápiája ezen a napon nem 

működött, mivel az egyébként tiszta égboltú terület felé egy felhőket magával hurcoló 

ciklon érkezett. A hétalvókat így aztán nem igazán volt, ami felkeltse. 

Az Asiad Nova Panzió vezetőjének fia ugyan a harangszó előtt ébredt, mégis 

jócskán lecsúszott a tízórairól is, és így egyéni rekordot állított fel hétalvás terén. Miután 

még félkábán ő maga is rádöbbent a pontos időre, belenyugodva magába azonnyomban 

kiverte a fejéből a barátaival való utolsó csellengést és a tőlük való elbúcsúzást a napi 

tervek közül. 

Az Asiad Nova Panzió csak félpanziót, vagyis svédasztalos reggelit kínált csak 

ugyan az ott megszálló vendégeknek, a családtagoknak, nevezetesen a két szülőnek és 

a gyermeküknek azonban rendelkezésére állt a napközbeni étkezés is, ami általában az 

előző napi vacsorából visszamaradt ennivalókból állt. Máté igénybe is vette ezt a 

lehetőséget, miután kellőképp magához tért, mivelhogy szörnyen megéhezett a hétalvó 

kisfiú, és ebben a tegnapi vacsora elhagyása is közrejátszott. Felöltözését követően 

viszonylag frissen az étterem épületébe sietett a kisfiú, ahol az egyik asztal az ő neve 

alatt le volt foglalva. 

Ennek az étteremnek az alaprajza egy csonkolt kör volt, amiben két körív 

jelentette a falat az étterem és a konyha, illetve az étterem és az udvar között. Az 

étteremnek voltak kültéri asztalai is, amikhez kellemes időben szintén le lehetett ülni, 

étellel együtt. 

Ezen a napon sok sötét felhő gyűlt össze a környék felett, így Máté is magára 

húzott egy fekete esőkabátot, a kisfiú azonban mégis reménykedett abban, hogy 

Megradón fel fog szakadozni a felhőzet, s erre készülve ez alkalommal is térdig érő 

farmernadrágot húzott. Azon asztal előtt állva, ami az ő neve alatt volt lefoglalva, 

megpillantotta édesanyját a konyhából kifele jönni, kezében egy tányérral, amiről már 

messziről érezni lehetett, hogy sajtkrémes spagettitésztával volt megpakolva, ami 

mellesleg Máté egyik kedvenc étele volt. 

- Szia anya – köszönt Máté. 

- Hoztam neked a kedvenc ennivalódból – mondta mosolyogva édesanyja. – Nem 

akarom, hogy éh gyomorral indulj el otthonról. 

- Köszönöm - hálálkodott Máté. 

- Használd ki még ezt a hátralévő pár hetet a szünetből! – bíztatta kisfiát az édesanyja. - 

Biztos vagyok benne, hogy utad során olyasmiket fogsz majd látni, amiket addig még 

soha. 

- Nem sokat utaztam mostanában – mondta egyetértően Máté, miközben fejével 

bólogatott, és a tálon heverő étel szájába lapátolását is megkezdte. 

 A következő pillanatban édesapja is megjelent a helyszínen, akivel Máté utoljára 

a megelőző nap estéjén találkozott. 



- Ebben a ruhában akarsz indulni? – kérdte meg eképp a fiát az egyre közeledő apa. 

- Tegnap azt mondták az időjárás-előrejelzésben, hogy máma csak átvonulnak ezek a 

fekete felhők felettünk, de biztos, ami biztos – magyarázta öltözködését Máté. – 

Megradón szép idő lesz állítólag. 

- Én elhiszem neked! – mondta édesapja, mielőtt a zsebébe nyúlva újra megszólalt 

volna: 

- Adok neked költőpénzt, gondolom szükséged lesz is rá, ha busszal akarsz utazni a 

reptérre. Fotózz sokat! Én és anya egyszer régen jártunk Szeleslégváron, amikor 

meglátogattuk a sógoromat és megszálltunk nála egy hétig a hozzá közel fekvő 

Kyaugón, de az már olyan régen volt, hogy akkor még meg sem születtél. Amikor ott 

jártunk, gyönyörű volt a város. Főleg a naplemente tetszett nekem a kikötőben. Azóta 

biztos rengeteg minden változott a környéken, de tetszeni fog neked az utazás. Erre 

fogadni merek. 

 Máté az apja meséje közben befejezte az étkezést, amit az asztaltól való felállás 

követett. 

- Érezd jól magad! – mondta Máté édesapja a fiának, aki épp elhagyni készült az 

ebédlőt. 

- És vigyázz magadra! – kiabálta hozzá édesanyja is. 

- Úgy lesz – ígérte meg Máté, mielőtt elindult volna, magukra hagyva a szüleit egy időre, 

és ezután vissza se nézett az alapvetően honvágyas kisfiú, nehogy még meggondolja 

magát a végén. Lakásába se tért vissza többet. Holmijairól már a megelőző napon 

gondoskodott.  

Miután a panzió területéről kiért, lehajtott fejjel, azon töprengve, hogy vajon tényleg 

jó ötlet volt-e elindulni erre a messzi útra, sétált az egyenes út mentén az Ábécéhez, 

miközben a lágy szellő az arcába fújta a finom homokot. A forgalom ezen a délutánon 

mind az úton, mind a járdán gyér volt. Amint Máté elhaladt az utcában lévő házak 

mellett, a távoli Ábécé is egyre közelebb került hozzá. A kisbolt előtt felállított 

buszmegálló körvonalait is hamarosan megpillantotta a járdán gyalogló kisfiú, amiről – 

noha nem voltak a látási viszonyok a legtökéletesebbek – de azt azért így is látni lehetett 

Mátétól, hogy egy lélek se várakozik a megállóban. Mátét azonban ez nem lepte meg, 

hiszen ő jól tudta, hogy a megbeszélt időpontnál jóval korábban indult el otthonról. 

Kellemes iramban továbbsétálva néhány perc elteltével a bolt mellé érkezett a kisfiú. 

Elhaladva a bolt mellett egy hangos füttyszó csapta meg Máté fülét, amiről azonban ő 

nem vett különösebb tudomást. Amikor azonban megismétlődött a közelből származó 

fütty, nem tudta már féken tartani Máté kíváncsiságát, és jobbra-balra nézelődve 

megpróbálta kideríteni, hogy vajon honnan származhat ez a hang. Módfelett meglepte, 

amikor a szemét a bolt felé fordítva észrevette, hogy az Ábécé bejáratánál a vele utazni 

kívánó barátja, Bálint próbálja a figyelmét ily módon felkelteni. 

 Máté még egy másodpercig tétovázott meglepődöttségében, ám ezután rögtön 



odasietett Bálinthoz. 

- Korán érkeztél – szólalt meg Bálint, amikor Máté a közvetlen közelébe ért. 

- És te mit csinálsz itt ilyen korán? – kérdezte Máté nevetve barátját. 

- Bevásároltam a boltban – magyarázta Bálint. – Megvettem az útra szükséges 

ennivalókat… 

- Juj! Ezt az egyet elfelejtettem – szisszent fel váratlanul Máté. 

- Itt az alkalom – mondta a barátja. – Vásárolj be most! Itt megvárlak. 

Miután Bálint tanácsa elhangzott, olyan hamar besietett Máté a kisboltba, hogy Bálint 

is csak nézett, hogy mitől pörög a barátja ennyire. 

A bolt belseje inkább egy modern étteremhez, mintsem egy ábécéhez hasonlított. 

Nem is volt ott semmiféle polc, se eladók, se bevásárlókocsik. Az árukat öt, a falra 

épített t.y.-canner tárolta és töltötte újra, amit a t.y.-vel a VU-Bluetooth vagy a canner 

internetes kódja segítségével lehetett csatlakoztatni. Bálint a Mátéra való várakozást 

azzal töltötte, hogy üzenetet írt az egyik Szeleslégváron élő barátjának, amit aztán 

sikeresen el is küldött neki. Nem sokkal azután, hogy Bálint befejezte ezt a 

tevékenységét, észrevette a párás üvegajtón keresztül a kifelé igyekvő Máté homályos 

alakját. 

- Nem találtál semmit? – kérdte meg Bálint az üres kézzel távozott barátját. 

- Dehogynem – tiltakozott Máté. – Csak a t.y.-canner-t használtam. 

- Aha! Az is egy megoldás – mondta bólogatva Bálint, majd ezután mindketten hosszú 

időn keresztül toporogtak egyhelyben. Végül Máté – hosszas tétovázás után – feltette 

barátjának a következő kulcskérdést: 

- Te? Miért pont engem választottál erre az útra, és miért nem például a szüleidet? 

- Több oka is van – kezdte el magyarázatát Bálint, amit a következő felsorolással 

folytatott: - Egyrészt te vagy az egyik legrégebben megismert és legmegbízhatóbb 

barátom, aki - bármilyen kínos volt a helyzet - mindig mellettem állt. Biztos emlékszel 

még, hogy régen mennyit álmodoztunk egy közös utazáson. Most végre teljesült. 

- Hogy tervezed, mit csinálunk majd a városban? – kérdezte Máté. 

- Meglátogatjuk néhány ott élő barátomat, utána pedig elmehetnénk hajókázni. Sőt, ha 

lesz kedved, ellátogathatunk Virousoba is. Úgyis mindig kíváncsi voltál, milyen a 

kydenek országa… 

Miközben Bálint az előre kigondolt terveiről referált barátjának, lassan elindultak 

mindketten a megbeszélt megálló felé. Az üres járdán sétálva folytatták 

beszélgetésüket, ami a buszmegállóig folyamatosan meg volt építve. A szintén üres 

buszmegállóban aztán Bálint a járda peremére állt és rendületlenül az utat fürkészte. Ez 

idő alatt Máté már megvette magának a buszmegálló automatájánál a reptérig szóló 



buszjegyet, de eközben egyre inkább nyugtalanította őt Bálint út melletti tétova 

álldogálása. Gőze se volt Máténak arról, hogy vajon mire várakozik Bálint ilyen kitartóan. 

- Miért akarod, Bálint, hogy egy autó szele levigyen az útról? – Tette fel végül kérdését 

Máté. 

- Nem akarok én semmi rosszat – magyarázta Bálint. – Én csak azt nézem, hogy mikor 

érkezik meg ide a taxi. 

- Miféle taxi? – kérdezte értetlenül Máté. 

- Az - magyarázta ki magát újra barátja –, amelyiket három órára hívtam ide, hogy 

vigyen ki minket a repülőtérre. 

- Bálintka! Nézz ide?! – kiabálta Máté figyelemfelkeltően gunyoros hangnemben, 

miközben kezében a megvásárolt buszjegyet szorongatta. 

- Nem mondtam, hogy busszal utazunk – mondta nyugodtan Bálint, miután rápillantott 

az elővásárolt jegyre. Máté nem tudott haragudni a barátjára, jóllehet érezte, hogy 

reklamálnia kellene. 

      Bálint ezután visszalépett az út pereméhez, ahol előtte volt, Máté pedig a 

szomorú időjárás és az első kisebb meglepetésen gondolkodva a megálló ovális, 

digitális kijelzőjű táblájánál magába roskadt és elszontyolodott. Számos eltelt percet 

követően fordította csak meg Máté a fejét, ám ekkor valami olyasmit látott meg maga 

mögött, ami miatt teljes mértékben megbizonyosodott afelől, hogy Bálint nem ugratja. 

 A járda széléről nem mozduló fiú kezével körkörös mozdulatokat végezve jelezte 

egy úton közeledő, fehér, középen fekete csíkkal díszített, kombi autónak megállási 

szándékát. Országszerte, de főleg Falgon megyében jellemző jelölése volt a taxiknak az 

iménti festés. A közeledő autó röviddel a megálló előtt működésbe hozta az indexet, 

ezzel jelezve, hogy észrevette mindkettőjüket, s készen áll őket felvenni. Elhagyta a 

forgalmi sávot, majd egyre visszavéve a sebességéből óvatosan behajtott a buszöbölbe, 

és pár méterrel később már meg is állt. Ezt követően Bálint odasietett a taxihoz, ahol a 

járművet vezető sofőr kinyitotta neki az első ajtót, majd néhány szót váltott vele. A 

beszélgetés befejeztét követően Bálint intett Máténak, hogy nyugodtan jöjjön és szálljon 

be a taxiba. Máté így is tett, de előtte még egy ideig helyben állt, miközben markában a 

megvásárolt buszjegyet gyűrte, amit végül kidobott a megálló melletti kukába, majd 

Bálint jelbeszédének megfelelően cselekedett. A hátsó ajtó, ahová Máté tervezte, hogy 

beszáll, magától kinyílt függőleges irányban, még mielőtt Máté hozzáérhetett volna a 

kilincshez. 

 Miután gyorsan bepattant a hátsó sor jobboldali ülésére, észrevette, hogy pont 

Bálint mögé ült be, ám alig vette ezt észre a szemfüles kisfiú, amikor Bálint már ki is 

szállt a kocsiból, és azért, hogy hátramenjen Mátéhoz. Miután pedig ezt Bálint megtette, 

beült a barátja mellé, és így szólt hozzá: 

- Hadd mutassam be a barátomat, Rékát – mondta Bálint, miközben karját az előtte lévő 

ülés felé nyújtotta, ahonnan első pillantásra egy huszadik életévét meg nem haladónak 



látszó lány pillantott vissza, és köszönt kedvesen Máténak, aki megilletődve ugyan, de 

visszaköszönt neki. 

- Akkor ahogy megbeszéltük – súgta Bálint előre Réka fülébe.  

A volánnál ülő lány bólogatással jelezte, hogy vette az üzenetet, és a következő 

pillanatban lábát a gázpedálra szorítva egy szemvillanás alatt maga mögött hagyta a 

buszmegállót, amitől a két utas egy pillanatra bele is süllyedt az ülésbe. Réka azonban 

ekkora sebességnél meg is maradt, hiszen az ABC előtt elnyújtózkodó egysávos úton 

vakmerőség lett volna padlógázzal hajtani. Máté a szorgalmi időszakban a városi 

iskolába való utazását a rendszeresen közlekedő helyközi autóbuszok segítségével 

oldotta meg. Nem ő volt azonban az egyetlen fiatal Lufiszántódon. Számos másik, itt 

lakó gyerek ingázott a nem túlzottan távoli Tavnol és Lufiszántód között, amely utat ki-ki 

kedve szerint töltötte el. Máté szerette gyakran bámulni az ablak mögül a sebesen 

elrohanó tájat, miközben a saját és a világ gondjait elfelejtve csak a jó dolgokon 

ábrándozott. Ez alkalommal is ugyanezt akarta tenni Máté az egyenletesen haladó taxi 

belsejéből, ami működött is mindaddig, amíg a kocsi el nem hagyta a falu területét és rá 

nem csatlakozott a főútra, ami egyenesen Megradóba, Nefernioország fővárosába 

vezetett. 

- Kapaszkodjatok meg! – kiabálta hátra Réka figyelmeztetés céljából, miután kívül került 

Lufiszántód területén, s az egyik fontos országúton közlekedett. 

Bálint komolyan vette a sofőr figyelmeztetését és bekötötte a biztonsági övét, ám a 

másik, ablakon keresztül a tájat fürkésző gyerek azonban mintha a falnak beszéltek 

volna, nem hallgatott Réka tanácsára. Csúnyán pórul is járt Máté, amikor Réka néhány 

másodperccel később padlógázt adott a világ egyik legnagyobb sebességre képes 

kombikocsijának. Ezután kapkodott is Máté összevissza, miközben a feje folyton folyvást 

találkozott az ablaküveggel. 

- Maradj nyugton! – szólt oda Máténak a barátja, aki egy szürke gombot megérintve 

maga mellett működésbe hozta az ülés vákuumbiztonságát, és ezzel biztonságba 

helyezte Mátét, aki hálásan pillantott az övvel bekötött Bálintra. A taxival való út további 

része sem volt kevésbé unalmas, csak igazából nem a két egymással utazó barátról 

szólt. 
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Csöbörből vödörbe, mégis egy 
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 Megradó területétől tíz kilométerre felépített repülőtér nemhogy az országban, de 

az egész földkerekségen is elsők között állt a személyszállítás terén. A terminál kétszáz 

kapuja győzte átengedni azt a töméntelen mennyiségű utast, akik az úticéljukat ily 

módon, gyorsan, kényelmesen és olcsón akarták elérni. Ennek következtében nem volt 

csoda, ha a parkolónál egyetlen egy szabad hely sem maradt, ami miatt a kocsival 

érkezők kénytelenek voltak egy parkoló broótnál, rosszabb, vagyis forgalmasabb 

napokon pedig valahol a Főváros szélén leparkolni, ahol még bőven volt szabad hely az 

út szélén. 

Ebből a szemszögből nézve nem voltak a legszerencsésebbek az öt óra előtt tíz 

perccel a repülőtér közelébe érkező fiúk, mert a szélvédőn kinézve csak azt lehetett látni 

a kocsiból, hogy az összes, repülőtérhez közel található broóton már kocsik álltak. Így 

pedig egyetlen szabad parkolóhely se maradt a taxi számára.  

Máté és Bálint mindössze annyit érzékelt ebből a gondból, hogy a volánnál ülő lány 

fejét folyton folyvást csóválni látták. Miközben egyre közelebb kerültek a repülőtérhez, 

és ezzel arányosan egyre jobban nőtt a közúti forgalom, Réka kigondolta legújabb átütő 

tervét, és ettől kezdve nem csóválta már a fejét. 

- Megradó: 10 km – olvasta Máté hangosan az egyik út melletti tájékoztató táblát, és ez 

a tábla - meglepetésére – hirtelen balra fordult el, ami lehetetlen volt, hogy megtörténjen, 

hacsak nem Réka kötött bele a kocsi mozgásának irányába és tekerte el a kormányt 

váratlanul jobbra. Márpedig ez így történt. Az aszfaltra tervezett taxi a száraz, füves, 

dimbes-dombos pusztán vágtatott két értetlen utasával együtt - Réka jóvoltából – az 

országúttól egyre távolabb kerülve. 

- Merre megyünk most? – tette fel Máté kérdését kétségbeesetten a mellette helyet 

foglaló barátjának. 

- Réka tudja, mit csinál – nyugtatta Bálint Mátét. 

- Azt akarod, hogy bízzak egy olyan lányban, akit még nem is ismerek? – kérdezte 

értetlenül Máté. 

- Azt – válaszolta egyszerűen Bálint, bár majdnem sikerült ráharapni a nyelvére. 

 A pusztaságon, amin ekkor a taxi áthajtott, a három méterenként kiálló buckák 



ide-oda dobálták a négykerekű járművet, és ezt az utastérben is nagyon jól érezte 

mindenki. 

- Kapaszkodjatok erősen! – kiabálta hangosan hátra Réka, kinek szava már aranyat ért 

az utasai számára.  

 Miután hátrapillantva biztonságosan megkapaszkodva találta Réka Mátét, Illetve 

a mellette ülő Bálintot, behúzta váratlanul a kéziféket, és így a kocsi a nagy 

sebességének köszönhetően keresztbe állt, és így csúszott is volna valószínűleg tovább 

megállásig, ha nincs egy másik, mozgásállapotváltozást előidéző erő. És igazából ez 

volt az, ami miatt Réka behúzta a kéziféket.  

 Máté azonban abban a pillanatban, amint meglátta, hogy Réka használni fogja a 

kéziféket, behunyta ijedtében a szemeit, és mindaddig nem is nyitotta ki őket, amíg 

biztonságban nem érezte magát. Mindezalatt csak annyit érzett Máté a történtekből, 

hogy a csúszás után szabadesésbe került a taxi, miközben mintha egy dugóhúzót is 

csinált volna a levegőben. Egy másodpercre se ezután egy nagy ütődés jelezte, hogy a 

zuhanós-pörgős borzalmaknak vége, és a jármű földet ért a kerekeire, és Máté csak 

ezután merte kinyitni a szemeit. 

 Amikor újra kipillantott az ablakon, felbecsülhetetlen meglepetésére egy 

nyílegyenesen továbbfutó, tíz méter széles, kiszáradt csatornát vélt maga körül 

felfedezni. A taxi már-már zavaró, bal oldal felé való 10 fokos lejtése egyértelműen 

jelezte mindenki számára, hogy a fehér alapon középen fekete csíkkal fémjelzett jármű a 

kiszáradt csatorna jobb oldalán fogott oltári nagy szerencsével a kerekein talajt. Máté és 

Bálint az ezután következő jelenetet, Réka sürgős kirohanását a taxiból tágra nyílt 

szemek mellett nézték végig. 

- Mi történt Rékával? – kérdezte Máté. 

- Rosszul lett – felelte ismét egyszerűen Bálint. 

- Mitől? – kérdezett vissza csodálkozva Máté. – Én is vele együtt utaztam, mégse lett 

semmi bajom. Sőt, te is… 

- Rékának nincs jogosítványa – mondta lehajtott fejjel Bálint, majd folytatta a meséjét: - 

Réka gyerekkori álma volt, hogy egyszer taxit vezethessen. Az alkalmassági vizsgán 

azonban megbukott, mert nem volt olyan az egészségi állapota. Édesanyja gyenge 

immunrendszerét örökölte. Sajnos ezt a régi álmát ennek ellenére sem tudta elfelejteni, 

és feketén ugyan, de végzi rendszeresen a taxiszállítós melót. De ne aggódj, sokszor 

ültem már mellette, és tényleg jó sofőr. Kérlek viszont, hogy ne meséld el neki, amit 

most mondtam! Én is csak az egyik ismerősömtől tudom mindezt. 

- Ha rajtam múlik, nem fogja megtudni – ígérte meg Máté. Bálint erre nagyot kacagott, 

amit, mint valamiféle fertőző betegséget, Máté is hamar elkapott. Ketten együtt jobb 

kedvre derítették az egész taxit, s még akkor sem fejezték be az önfeledt nevetést, 

amikor Réka visszatért a két barát miatt nevetéstől visszhangzó taxijához. 

- Csak megnéztem, hogy nem sérültek-e meg a kerekek vagy a tengely – magyarázta 



hirtelen távozását Réka az ajtó kinyitását követően a két utasának, akik Réka 

mondandójának idejére kísérteties csöndben maradtak. Ezután azonban újra kitört rajtuk 

a nevetés, ami ekkor Rékára is átterjedt, s nem különösebben tudva, miért, elkezdett ő 

is nevetni. Ilyen állapotban taposott Réka újra a gázpedálra, s immár kényelmesebb 

tempóban utaztatta Bálintot és Mátét, pedig a forgalommentes csatornamederben 

nyugodtan padlógázt adhatott volna a taxinak.  

 A mederben való utazás alatt nem történt semmi említésre méltó: mindenki 

végezte a saját dolgát, miközben már lecsillapodott a légkör a jármű belsejében. Annál 

inkább érdekes volt a repülőtérhez való érkezés, és az azt követő események sorozata. 

 Néhány percnyi utazást követően a csatorna medrében felbukkant a 

rendületlenül az ablakon keresztül a tájat fürkésző Máté szemei előtt a horizonton egy 

üvegfalú, szupermarkethez hasonlatos építmény. 

- Az bizony már a repülőtér terminálja – mondta Réka hátra a volán mögül a Bálint 

mellett helyet foglaló utasának. Máté bólogatva csodálta a gigászi építményt, aminek 

mérete egyre csak nőtt. 

 Az első sorból azt is meg lehetett figyelni, hogy a csatorna a távolban, a repülőtér 

területén áthaladva bemegy a föld alá. Rékát ez az alagút komoly gondolkodóba ejtette, 

de végül, mint eddig mindenre, erre az akadályra is kigondolt egy vészmegoldást. Alig 

egy percen belül odaérkezett a taxi az elhagyatott csatorna föld feletti szakaszának 

végéhez. Az utolsó pillanatokban – Máté óriási meglepetésére – Réka rápakolt a 

sebességre, s ezután utolsó meglepetés gyanánt a kormányt teljesen kicsavarva 

kicsúsztatta a taxit, ami a sofőr hozzáértésének hála még a repülőtér területére való 

szabálytalan belépés előtt megállt. 

 Megállást követően, amikor Réka hátrapillantott az utastérbe, nem tudta magát 

megfékezni a hangos nevetésben. A faroláskor megjelent erőhatások következtében és 

a nem túlságosan erős vákuumbiztonság miatt Máté a falnak repült. Oda, ahol a vele 

tartó barátja foglalt helyet, és ott is maradt. 

- Megérkeztünk a repülőtér keleti kapuja mellé – jelentette be Réka, miközben még 

elvétve előtört belőle a kuncogás. – Ennél tovább nem tudlak és nem is foglak titeket 

továbbvinni, de néhány hasznos információt még elmondok a repülőtérről, mivel én nem 

először járok itt. 

 Miután Réka egy megfelelő gombot megérintett a műszerfalon, függőlegesen 

elfordulva kinyílt az összes ajtaja a taxinak, amelyek közül a hozzá legközelebb 

találhatón keresztül hagyta el a járművét. 

 A szabadban végignézve szintén mókásnak találta a sofőr Máté és Bálint 

kocsiból való távozási módszerét ebben a rendkívüli helyzetben, mivel egymás hegyén-

hátán csúszva próbáltak kimenekülni az álló gépjárműből. Minden jó, ha jó a vége, 

sikerült kikászálódnia a két egymással utazó barátnak a taxiból, még ha először nem is 

a talpukkal értek hozzá a talajhoz. Tőlük néhány méterre nevetés hangja késztette őket 

megállásra, ami Rékától jött, aki, látva a két fiú komolyságát, belefogott a tanácsainak 

átfogóbb elmagyarázásába: 



- A keleti kapu egy mozgáskorlátozottaknak fenntartott bejárat… 

- És hol van az egészséges utasok számára működő kapu? – tette fel kérdését Máté, 

Rékát félbeszakítva. 

- Két kilométerrel odébb – válaszolta lesütött szemekkel Réka.  

- Annyi időnk szerintem nincs, hogy azon a bejáraton keresztül feljussunk a gépre – 

mondta pánikolva Bálint, miközben a saját t.y.-jén a pillanatnyi időt kutatta. 

- Ezt már biztos lekéstük – jelentette be sorsába beletörődve, lesütött szemekkel Bálint. 

– Fél óránk van még arra, hogy fél kilométert gyalogoljunk és átessünk a biztonsági 

ellenőrzéseken. Még ha el is vinne minket Réka, sem biztos, hogy elcsípnénk a gépet. 

Ennyit az utazásról, Máté. 

- Ne legyél olyan biztos ebben – mondta halkan egy hang távolról Bálintnak.  

 Bálint, miután tekintetét a magasba szegezte, fejét pedig ide-oda forgatta, 

ráeszmélt, hogy a hang Máté szájából távozott, aki a taxitól távol, a csatorna fala mellett 

állt rendületlenül, miközben a fejét csóválta.  Bálint - meglepődöttségében - amilyen 

gyorsan csak tudott, odaszaladt Mátéhoz, ahol viszont ő is ugyanúgy megtorpant, mint a 

barátja. A gép elérésének utolsó reménysugara csillant fel mindkettőjük szemében, 

amikor a fal mellett egy leselejtezett tolókocsit pillantottak meg. 

- Gyerünk Bálint! Próbáld ki a legújabb ülésedet az utazás idejére! – bíztatta barátját 

Máté. 

- Te találtad meg! Ülj bele te! – utasította vissza Máté kérését Bálint. 

- Én feküdtem terajtad a taxiban. A te lábaidnak van nagyobb szüksége a pihenésre – 

folytatta a vitát Máté. 

 Réka mindezt csak a távolból figyelte, miközben magában újra elfogta a 

kuncogás. Mivel azonban kilenc órára vissza kellett érnie Lufiszántódra, különösebb 

elköszönés nélkül hagyta magára a még mindig egymással viszálykodó két barátot. Mint 

egy dolgát végzett taxisofőr szállt be Réka az eget rengető járművébe, majd gázt adva 

neki szabályosan megfordult a csatornamederben, ahol Máté és Bálint szeme láttára 

tűnt el visszafele sietve a távolban, a hangjával együtt. 

- Ez is amiatt volt, hogy itt vitatkozunk! – mondta haragosan Bálint. – Beülök én a 

tolókocsiba, mielőtt még a gépünkkel is ugyanaz történne, mint a taxival, de tolni te 

fogsz! 

 Máté egyetértett Bálinttal, s az átlós falon segített is neki felcipelni a nagysúlyú 

rokkantsegédeszközt. A csatornából kiérve azonnal felbukkant a láthatáron a keleti 

kapu, néhány méterre Mátétól és Bálinttól pedig a burkolt út a kerekesszékeseknek. 

Bálint – a csatornából kiérve – gyorsan belehuppant a tolókocsiba, mielőtt még bárki 

észrevehette volna a csalásukat.  

 Máté nagy üggyel-bajjal segítette át barátját a száraz, füves talajon, s így nagyon 



megörült a márvánnyal burkolt útra való érkezésnek, ahol már játszi könnyedséggel 

lökte maga előtt a kerekes segédjárműben utazó barátját. 

- Nem cserélünk valamikor? – kérdezte Máté. 

- Előbb kellett volna gondolkodnod – mondta Bálint. – Koncentráljunk most arra, hogy 

bejussunk a repülőtérre. 

 Mögötte Máté ugyan nem jelezte feltűnően, de megértette Bálint szavait, és 

ezután különösebb szó nélkül tolta Bálintot az úton tovább, aminek a látható része az 

utca átlós szintemelkedését követő, terminálba vezető mozgóajtónál véget ért. A 

folyamatos előrehaladás közben Mátéban igencsak izzott a kályha. Nem tudta, meg 

fogja-e őket állítani valaki az ajtó után, és ha igen, milyen magyarázatot fog tudni adni 

bármiféle rokkantigazolvány hiányában. 

 Akár jó napja volt csak Bálintnak, akár nem volt egyébként se szokás a megradói 

repülőtéren, a terminálba való belépésig egy hozzá hasonlóan tolókocsival közlekedő, 

azonban magát nem megjátszó személyen kívül nem találkoztak a gyerekek mással. 

 A terminálba érve ugrásszerűen megnőtt a forgalom, ami várható is volt Máté és 

Bálint számára egyaránt, a repülőtér felől az ablakon keresztül megfigyelt broótokban 

parkoló autók számából következtetve. 

- Most már csak azt nem tudom, hogy honnan fog indulni a Szeleslégvárra tartó 

repülőgép – hangoztatta gondolatait Máté. 

- Szeleslégvárra nem járnak repülőgépek – jegyezte meg Bálint a székben. – A Lioos 

megyei reptér egy nem messze lévő város, Zűfáró egyik hozzá csatolt, déli szigetén 

épült fel, tehát nem Szeleslégvárat kell keresned az indulási táblán. 

- És hol látsz te indulási táblát? – kérdezte Máté. 

- Itt van jobbra tőlünk a falon – mondta Bálint, miközben ujjával az említett helyre 

felfüggesztett óriástáblázatra mutatott. 

 Ez az indulási táblázat  azonban csak egy részét tudta megmutatni az induló 

repülőjáratoknak, hiszen a megradói óriásrepülőtérről percenként szálltak fel és le a 

repülőgépek. Így a tájékoztató táblák zöme, többek között a rokkantbejárat után a fal 

mentén csüngő tábla is csak a félórán belül induló járatok indulásainak helyét, illetve 

időpontját mutatta. 

 Sajnos ezen a táblán rajta volt a felső negyedben a Zűfáróba induló járat is. Olaj 

volt a tűzre, hogy az indulásának helye egyáltalán nem volt közel Máté, illetve Bálint 

pillanatnyi tartózkodási helyéhez. 

 Máté, amikor meglátta, hogy a járatuk kereken negyed óra múlva száll fel, 

megindult tolókocsival a számára szokatlanul sűrű embertömegen keresztül, miközben a 

mennyezetről lelógó útbaigazító táblákon az Óriástáblán látott Zűfárói járat 

szektorszámát kereste. Sietségének, illetve a végig jó irányba való haladásának 

köszönhetően lassan beérte a szükséges minimumidőt, és emiatt megtehette volna, 



hogy visszavesz a tempójából, de ez végül elmaradt. 

 Mátét először az rettentette meg a tolókocsi továbbra is nagy sebességgel való 

tolásától, hogy a benne ülő személy, nevezetesen Bálint, túlságosan, már-már 

veszélyesen előre hajolt a kerekesszékben. 

- Lejla?! – ejtette ki ezt a nevet kihajolása közben Bálint értetlen hangon. 

- Kicsoda az a Lejla? – kérdte meg Bálintot az őt toló barátja. 

- Lejla az egyik rég nem látott barátom – válaszolta Bálint, miközben tekintete végig 

Lejla irányába nézett, aki tíz méterre tőlük, a széles folyosó közepén foglalt helyet egy 

padon, miközben egy könyvet olvasott. Amikor felfüggesztette a könyv olvasását és 

felállt a padról, induláshoz készülve, azonnal lefagyott arcáról a mosoly, amikor 

körbetekintve Máté felé vetette pillantását. 

 Se Máté, se Bálint nem tudott ugyan szájról olvasni, de Lejla artikulálásából 

azonnal rá lehetett jönni, hogy a megdermedt lány a tolószékben ülő barátjának nevét 

mondja halkan. Amikor Máté elhaladt volna Lejla mellett, ő váratlanul eléjük rohant, majd 

leguggolt Bálint mellé, búsan lehajtotta fejét, majd a következő kérdést tette fel neki: 

- Mi történt veled és mikor, hogy nem tudsz a lábaidra állni? 

 Bálint e kérdés hallatán sokáig tétovázott, egyre feszültebbé téve így a barátját. 

- Átment a lábamon egy kamion… - kezdte hantázását Bálint, de végül megmondta 

Lejlának az igazat. 

- Ki az a fiú, aki tol téged? – tette fel kérdését Lejla Bálintnak. 

- Ajjaj, őt még be se mutattam – mondta kínosan Bálint. – Ő az egyik régi jó barátom, aki 

velem tartott a Szeleslégvárra vezető útra. Sajnos mindjárt indul a gépünk… 

- Tudom – mondta Lejla. – Én is arra megyek. 

- Micsoda?! – harsogta Máté és Bálint kórusban. 

- Én is veletek fogok utazni valószínűleg – Mondta Lejla. 

- Akkor lesz időnk még egy-két több mondatot igénylő magyarázatot egymással 

megbeszélni – fűzte hozzá még Máté közvetlenül, mielőtt még az időhiány miatt 

elindultak volna mindnyájan a jobbra található mellékfolyosón keresztül a várakozó 

repülőgép felé. 

 A folyosó közben -  mindhármójuk meglepetésére – nem is kellett megállni sehol 

se, hogy igazoltassák magukat. Ez az álcázott ellenőrzés főleg Lejlának okozott 

fejtörést, aki Mátéhoz hasonlóan nem járt még sohasem repülőtéren, és emellett 

rengeteg olyan filmet is látott, ahol órákhosszat ellenőriztek egyetlen személyt, mielőtt 

még belépett volna a repülőgép belsejébe. A gép rövid időn belüli indulását az is jelezte, 

hogy az egymással a nyáron szerzett élményekről beszélgető hármas mellett kezdett 

egyre több, ugyanarra a járatra felkívánkozó utas megjelenni.  



 A folyosó végéhez közeledve a helyiség végén álló fehér ruhás hölgyet fürkészve 

egyre-egyre bizonyosabbá kezdett válni az a halvány sejtése Máténak, hogy mégis van 

valamiféle ellenőrzőpont  a járműre való lépést megelőzően.  

 A személy közvetlen közelébe érkezve Bálint átnyújtotta Máténak a vetélkedőn 

nyert két repülőjegyet, amit kérésre oda is adott az ellenőrnek, aki miután átlyukasztotta 

mindkét jegyet, átengedte a tolókocsiban ülő, illetve az őt irányító fiút a repteret és a 

járművet összekapcsoló, nyitott csatornába. A tömeg lökdösése miatt Lejla valahogy 

hátrakeveredett, és így nem tudott Mátéval és Bálinttal egy időben feljutni a repülőgép 

fedélzetére. A rövid távollét azonban nem ejtette Lejlát kétségbe. Sikeres leellenőrzését 

követően rögtön azzal folytatta, hogy az utasrengetegben egy tolószéket és egy azt toló 

személyt keressen. 

 Máté és Bálint - buszozási szokásaikhoz híven – az utastér leghátsó sorában 

találtak maguknak szabad ülőhelyet, s így Lejlának sem volt nehéz dolga, amikor a 

repülőgépen őket keresgélte. Főleg úgy, hogy Máté még hevesen integetett is Lejlának, 

miután lehámozta magáról az esőkabátját. 

 A repülőgép valódi indulási ideje majdnem megegyezett a menetrend szerint 

feltüntetett időponttal, s így egy újabb megbízhatósági ponttal lett szimbolikusan a 

Nefernio légitársaság gazdagabb. A Zűfáró felé tartó repülőgép, sok más társával együtt 

egy ASGE1221-es típusú repülőgép volt, és ennek az új repülőgépcsoda szériának az 

volt a forradalmi újítása, hogy – a helikopterekhez hasonlóan – képes volt a függőleges 

emelkedésre, illetve süllyedésre, és így ennek a gépnek nem volt szüksége 

kifutópályára ahhoz, hogy leszálljon, ami hatalmas területspórolást jelentett a repülőtér 

számára. 

 Ez alkalommal is átlagos módon emelkedett a magasba a repülőgép – már ami 

az adott szériát illeti – és amikor a magasban a hajtómű függőleges helyzetből 

vízszintes helyzetbe állt át, egy szemvillanás alatt eltűnt az összement repülőtér és az 

azt körülvevő táj az ablak mellett helyet foglaló utasok szemei elől. 

  

 

 

 

V. fejezet 

 

Amire senki sem számított 

 

 



 

 

 

 A Zűfáró felé tartó repülőgép, jóllehet kitűnő gyorsulását ezúttal is erőteljesen 

megmutatta, nem voltak különösebben érezhetők az ilyenkor fellépő erőhatások a 

fedélzeten. Majdnem mindenki nyugodtan viselkedett az óriási gépen. Aki mégse, az is 

csak a pillanatnyi, különös jókedve miatt zajosította a repülő belsejét. Ehhez a 

csoporthoz tartozott többek között a leghátsó sorban helyet foglaló hármas is, akik 

pillanatnyilag a F@-on való beszélgetés közben mulatoztak. 

- Voltál már Tavnolon? - tette fel kérdését Lejlának Máté. 

- Egyszer - válaszolta Lejla. - De akkor is csak átutazóban. 

- Az ottani F@ versenypálya alig húsz méterre épült az egyik városszéli iskola 

kollégiumától, ahol évközben az egyik barátom is lakik. Ha ott a legfelső szinten kapnék 

szállást, bejárnék szívesen nyáron is az iskolába, csak hogy végignézhessem az 

ablakból a versenyt. 

- Ha jövőre is ugyanazt produkálod a suliban, mint amit idén, közel kerülhetsz a F@ 

Tavnoli pályájához - viccelődött Bálint. 

- Jaj, Bálint - sóhajtotta fáradtan Máté, majd két szétnyitott tenyerébe süppesztette arcát. 

- Figyelmet kérek! - kiáltott váratlanul a sztyuárdesz a fedélzeti virtuális-mikrofonba. - 

Minket is váratlanul ért a menetrendbeli módosítás, ami ki fog hatni az utazás menetére 

is, és várhatóan csúszást fog eredményezni. Ennek a repülőgépnek halaszthatatlan 

dolga van Fargeir Lodnán, ami azonban nem fog Zűfáró felé útba esni A jelenlegi terv 

az, hogy a repülőgép le fogja tenni Kárászrévnél a hölgyeket és urakat, ahová az 

érkezést követően két órával négy kisgép fog érkezni, ami a Zűfáróba igyekvő utasokat 

el fogja szállítani rövid időn belül a reptérre. Kárászrévre minden bizonnyal fél órán belül 

meg fogunk érkezni. Az indulás előtt váltott érvényes repülőjegyét mindenki rakja el 

olyan helyre, hogy annak felmutatása ne okozzon majd nehézséget a kisgépre való 

átszállás során. Ha bárkinek kérdése lenne a kritikus változtatással kapcsolatban, 

szóljon nyugodtan. 

 A sztuárdesz bejelentenivalójának befejezését követően az indulás óta nem 

tapasztalt hangzavar és nyugtalanság támadt az utastérben. A, már a bejelentenivaló 

kimondása közben elsápadt sztyuárdeszt millió és millió kérdés ostromolta meg azután, 

hogy közölte az utasokkal a rábízott szöveget.  

 Sok mindenkit azonban hidegen hagyott a Zűfáróba való utazás csavarodása. 

Máténak és Bálintnak egyaránt nem volt semmi sürgős dolga Zűfáróban. A repülőn való 

beszélgetés során pedig Lejláról is kiderült, hogy ő sem siet sehová, az ő arckifejezése 

azonban inkább elmélkedővé változott azt követően, hogy a sztuárdesz közölte a 

mondanivalóját. 



- Hallottam már Kárászrévről - szólalt meg váratlanul Lejla. - Nemrég feltártak a város 

mellett egy városrészt, ahol valószínűleg kyden-ek éltek. Biztos bizonyítékot azonban 

még nem sikerült találni erre a feltevésre, noha a kutatási eredmények nagy része még 

kész sincs. 

- Honnan tudsz te ennyit erről a témáról? - tette fel kérdését izgatottan Máté. 

- Az iskolában, nyelvtanórán mindenki kapott egy önként választható témát, amiről egy 

bő fogalmazást kellett írni otthon. Én a kydeneket választottam témakörnek, és az 

Interneten böngészve minden hozzá kapcsolódó érdekes információt leszedtem és 

felhasználtam a fogalmazásom megírásánál. 

- Szerintem csak idő kérdése, mikor fogják a virouso-ismeret órát bevezetni - fűzte 

hozzá Bálint. 

- Benn akarsz maradni hatig a suliban?! - kérdezte harsogva Máté Bálintot. 

- Dehogyis! - adott nemleges választ Bálint. - De ha lehet, ne gondolkozzunk még az 

iskolán! Még hátravan egy kis idő a nyárból. Hallgassuk inkább Lejlát! 

- Arra gondoltam - folytatta Lejla -, hogy mivel a leszállás után lesz Kárászréven bő két 

óránk, ezt az időt hasznosan kéne eltöltenünk. Mit szólnátok, ha meglátogatnánk az 

ásatások helyszínét? Állítólag nincs messze a reptértől. 

- Én szívesen megnézném az ásatásokat, de szerintem kizárt dolog, hogy 

odaengednének minket - mondta fejét csóválva, borúlátóan Bálint. 

- Jaj, ne legyél már ilyen pesszimista, Bálint! - noszogatta Máté a barátját. - Legalább 

addig is sétálunk egy jót. 

- De vicces - mondta gúnyosan Bálint. 

- És ha mégse tudunk odamenni, akkor majd leülünk valahová fagyizni - osztotta meg 

még a tartalékötletét Lejla a két szomszédos helyen ülő barátjával. 

 Az időtöltési tervek megbeszélése után rövidesen már el is kezdett ereszkedni 

Mátéék repülőgépe. Ez az ereszkedés az utastérben mégis alig volt észrevehető. A 

hamari földetérést az utasok számára egy, a székek támláinak hátuljába beépített 

állapotkijelző, illetve egy ebből jövő, felismerhető hang jelezte. Máté hosszú idő múltán 

vette csak észre, hogy az előtte lévő állapotkijelző bekapcsolt, amire azonban ezután 

kidüllesztett szemekkel bámult egy rövid ideig. 

- Szerinted süllyedünk? - tette fel kérdését Máté a mellette ülő barátjának, Bálintnak. 

- Szerintem nem ülünk az ablak mellett, és így nem fogjuk megtudni, hogy mi történik 

valójában a járművel. 

 Máté, miután tanácstalan választ kapott a barátjától, újból visszapillantott az 

állapotkijelzőre, amiről azt kezdte lassan gondolni, hogy valóban megkergült. Nem 

csoda, hisz a monitor az egyik pillanatról a másikra landolásra váltott át, pedig az 



állapotjelző csak az igazságot mutatta. 

 

 

 

 

 

 

VI. fejezet 

A nagy gabalyodás, következményeivel 

 

 

 

 

 

 Lejla, Máté tekintetének irányába figyelve, megpillantotta a háttámlába beépített 

állapotjelzőt, amit Máté annyira figyelt. Lejla ezután – puszta kíváncsiságból – megnézte 

a saját maga előtt elhelyezkedő szék háttámláját is, hogy abban is van-e egy ilyen 

érdekes képernyő, vagy csak Máténak van, és ezért nézi azt ilyen ferde szemekkel. 

 A repülőgép gyártásánál egy alapkövetelmény volt, hogy minden ülőhely 

ugyanolyan legyen, mint a többi. Plusz szolgáltatást egy ülőhelyre se raktak, így a Lejla 

előtti széktámlába is ugyanúgy bele volt építve az állapotjelző monitor, ami a kislányra is 

nagy hatással volt. Hogy a monitor hihetetlen üzenetét leellenőrizze, ki is pillantott Lejla 

az ablakon, és meglepődve tapasztalta, hogy az állapotjelző nem hazudik. 

 Alig néhány pillanattal később tapsvihar zaja telítette a gigászi repülőgép belső 

terét, amit mindkét kijárati ajtó kinyílása követett. A repülőgép tehát kétségkívül megállt, 

pillanatokkal ezután pedig már készen állt az utasok elbocsátására is. 

 Nem is kellett hozzá tíz másodperc, önként megindult a  gépen lévő utasok 

túlnyomó része a kijárati ajtók felé. A sztyuárdesz ez alkalommal is ott állt a kijárati kapu 

mellett, és az utasoktól való elköszönésen kívül a személyek biztonságos távozására is 

ügyelt. 

 Végül a fedélzeten a sztyuárdeszen kívül csak egy fiatal pár és a leghátsó 

sorban ugyancsak sehová sem siető hármas maradt. Látván Lejla, hogy már senki sincs 

a repülőn, felállt az ülőhelyéről, és se Mátéval, se Bálinttal nem foglalkozva kisétált a 



hátsó ajtón keresztül a szabadba. Már leért a gépből kivezető döntött padlón, amikor - 

meghallva Bálint hozzá szóló kiáltozását - megfordult. 

- Igazán nem akartalak megbántani! - visszhangzott Bálint bocsánatkérése a döntött 

padló tetejéről. Máté, Bálint kérésére lesegítette a kerekesszékben ülő barátját a 

meredeken lejtő úton, majd a füves úton, pokoli kínok közt odatolta őt Lejlához. 

- Bocsáss meg azért, hogy kinevettelek! - mondott végül Lejla számára kielégítő 

bocsánatkérést Bálint. 

- Bocsánatot tudod, hogy nálam akármikor kaphatsz - mondta Lejla vidáman, miközben 

Bálint tekintetébe meredt. 

- Nem tudjátok, merre vannak az ásatások? - tette fel kérdését két barátja számára 

Máté. 

- Honnan tudtad? - kérdezett vissza Bálint. 

- Tippeltem - magyarázta Máté. 

 Miközben ők ketten erről vitatkoztak, a reptér mentén kitaposott poros, száraz út 

mentén néhány méternyire a két egymással társalgó baráttól Lejla guggolt 

mozdulatlanul, miközben fejét lefelé döntve a kavicsos talajt méregette. 

- Gyere ide, Bálint! - kiabálta hangosan Lejla, amit hallva feltápászkodott az említett fiú a 

kölcsönvett tolószékből. 

- Köszi, hogy az ötleteddel feljutottunk a repülőgépre - hálálkodott Máténak Bálint. - 

Most, hogy más repülőgépen leszünk, nem lesz szükségünk a tolószékre. 

 Mondanivalója befejeztét követően elindult Bálint a kavicsos, poros út mentén 

Lejla felé, aki hangos beszédével jelezte, hogy szüksége van rá. 

- Állítsd be addig az ébresztőórát! - kiabált vissza Bálint hátramaradt barátjának, 

miközben ő halad előre. 

- És mennyi az idő? 

- Kilenc perc híján kilenc - kiabált vissza Bálint. 

 Lejlához érkezve Bálint azonnyomban megpillantott a guggoló kislány kezében 

egy olyan tárgyat, aminek vizsgálata mindig lekötötte érdeklődését. Bálint kiskorában 

gyakran látogatta a lufiszántódi romváros maradványait, ami a rendszeres odajárás 

miatt érdeklődési körét is egyre inkább a történelem, illetve a régészet köré szűkítette. 

Bálint antik tárgyak után való híre hamar elterjedt a faluban, és így, bár nem tudni, 

pontosan hogyan, Lejlához is eljutott az ifjú régész híre, akit most a kislány segítségül is 

hívott egy út mentén talált, régi cserépdarab miatt. 

 Amikor Lejla felpillantott a legutóbbi találkozásuk óta először a két lábán álló 

barátjára, csillogó szemekkel átadta Bálintnak a cserép egy darabkáját, aki azt 

idegtépően sokáig méregette a kezében, minden oldalról. Eközben Máté is végzett az 



óra beállításával, és hogy nehogy lemaradjon bármiféle eseményről, gyorsan odaszaladt 

a tőle kicsivel arrébb régészkedő barátaihoz, otthagyva az út szélén a tolókocsit, hátha 

jól jön még egy következő, hasonlóan kínos és sürgető helyzetbe kerülő párosnak. 

 Amikor Máté is megérkezett hozzájuk, bekapcsolódott a Lejla által elkezdett 

passzív tevékenységébe, ami Bálint komoly nézésén kívül nem állt másból. 

- Nagyon érdekes - szólalt meg váratlanul a csend közepette Bálint, Lejla és Máté 

izgalmát még jobban tetőzve. 

- Nem hasonlít ez semmihez - folytatta Bálint, miközben a kezében tovább forgatta  az 

edénydarabot. - A korát kétezer évre saccolom. Talán valamivel öregebb is lehet, de 

hogy nem tudom, miféle népé lehetett ez, olyan biztos, mint az, hogy most Kárászréven 

vagyunk. 

- Nem tudtad, hogy most nem is Kárászréven vagyunk, hanem Furatkikötőn? - kérdezte 

őt Máté. - Miért nem figyelsz jobban? 

- Ne hülyítsd szegény Bálintot! - szólta le Mátét Lejla. - Segítsünk inkább neki! 

 Lejla az ujjával mutogatva elkérte Bálinttól a kezében szorongatott 

cserépdarabot, majd miután ő is hosszasan forgatta azt a kezében, végül így szólt: 

- Ez csak a házi dolgozatomban írt egyik edény lehet. 

 Ezeket a szavakat mondva a tekintete, ami eddig a cserépdarabot figyelte, 

lassan a földút menti vidékre szegeződött fel. 

- Nézzünk körül, mert szerintem lesz itt még más is - osztotta meg Lejla a hirtelen kapott 

ötletét a vele tartó, két barátjával. 

- Rossz ötlet - ellenkezett Bálint. Mindjárt teljesen besötétedik. 

-Egyszer járunk itt - ellenérvelt Lejla. - Töltsük hasznosan el az időt és keressünk tovább 

a környéken. 

 Végül - belátva, hogy jobb ötletük nekik sincs - elfogadták a fiúk Lejla merész 

ötletét, s azonnal neki is vágtak az ismeretlen, egyre sötétedő területnek. 

- Keressünk külön! - osztotta meg ötletét két társával Máté. 

- Okos ötlet - jegyezte meg Bálint -, de meg kell előtte beszélnünk egy időpontot, 

amikorra vissza kéne érnünk ide. 

- Legyen fél tizenegy! - szólt hozzá Máté a beszélgetéshez. - Úgyis addigra állítottam be 

az óra csörgését. 

 Bálintnak és Lejlának egyaránt megfelelt ez az időpont, amit mindketten 

bólogatással jeleztek. Mielőtt azonban szétváltak volna, letűzött Máté egy fűben heverő 

karót a földbe, amire rákötözte a fejkendőjét, hogy visszafelé mindenki tudja, hogy hol 

kell majd várakozni a még meg nem érkezett barátjára. 



 Ezután viszont már tényleg elindultak mindhárman, külön-külön irányba. Bálint az 

elhagyatott úttal merőleges irányba, a tisztás, és az utána következő rengeteg felé indult 

el, Lejla vele ellentétes irányba, a repülőtér melletti térre tervezte felderítőútját, Máté 

azonban mindkettőjüktől különböző irányba, a földúttal párhuzamosan elterülő tisztások 

felé bátorkodott menni. A temérdek káosz és rovar ellenére Máténak sikerült 

leghamarabb találnia egy hasonló cserépdarabot, mint amit Lejla talált, akár csak a 

kezdők szerencséje miatt, akár azért, mert valóban ő járt legközelebb a valódi 

ásatásokhoz, aminek pontos helyét hármójuk közül senki sem tudta. A megtalált 

cserépdarabkát becsúsztatta Máté a mély nadrágzsebébe, majd így temérdek 

lelkesedést gyűjtve megújult erővel indult tovább a, számára már szinte versennyé vált 

régészeti kincsek keresésében. 

  A napnak utolsó sugarai is eltűntek eközben az égről, s Máté - mindkét barátját 

is beleértve - rá lett kényszerítve az éjszakai fényviszonyok befolyásolására, ha találni 

akartak valamit. Máté ezt a problémát a t.y.-je éjellátó monitorja segítségével oldotta 

meg, s így a környezete megzavarása nélkül  folytatta útját óvatosan, az alacsony, 

természetes pázsitszőnyegben. Az út mentén taposva a füvet, rengeteg sok idő telt el, 

amíg valami érdekeset fel nem fedezett Máté a távolban, a farengeteg előtti területen. Jó 

pár méterre a kisfiú pillanatnyi helyétől egy legalább tíz méter átmérőjű gödröt vélt 

felfedezni, amiről rögtön a Lejla beszámolója alapján leírt ásatások helyszíne ugrott be 

neki. Távoli szemlélgetésre nem pazarolva az időt azonnyomban odarohant Máté a 

gödörhöz, árkon, bokron, pocsolyákon, bokáig érő füvön keresztülgázolva, s amikor 

végül megérkezett oda, és a területet az éjellátó monitoron keresztül megpillantotta, 

öröme ötszámjegyű hatványkitevőjűre emelkedett. 

 Valóban ott állt az árokban néhány félig meglévő, semmihez sem hasonlítható 

fal, és valószínűleg számtalan tárgyi emlék is, amit talán még fel sem tártak. Máté, aki 

kíváncsiságát nem volt képes türtőztetni, leszaladt az árokba, hogy közelebbről és 

alaposabban is megtekintse a romvárost. Ez a művelet sikerült is az izgatott kisfiúnak, 

amikor viszont az árok alapos átfésülésére került sor, igen hamar lefagyott Máté arcáról 

a mosoly. A földön nem állt vagy feküdt egyetlen épen megmaradt váza, kancsó vagy 

egyéb művészeti tárgy sem. Ez önmagában teljesen természetes, sőt, az szokott egy 

ilyen történelmi, betemetett helyszínen csoda lenni, ha valami épségben megmarad az 

utókor számára. Az elszomorító, ugyanakkor haraggerjesztő az árokban a különféle 

üvegek, zacskók, fémhulladékok szanaszét heverése volt, ami a történelmi emlékmű 

szándékos meggyalázására utalt, és ami Máté haragját az ismeretlen rongálókkal 

szemben jogosan gerjesztette az egekig. Hulladékgyűjtő konténereket lehetett volna 

teletömni azzal a szeméttel, ami ebben az ásatási gödörben volt. 

 Hogy a szörnyülködését csillapítsa, elővette a mély nadrágzsebéből Máté a 

laposkulacsát, s fenékig lehúzta a benne lévő innivalót. Miközben ezt tette, a korábban 

beállított figyelmeztető hangján megszólalt Máté t.y.-je, ami őt mihamarabbi indulásra 

sürgette. Máté végül búskomoran, magát siettetve maga mögött hagyta a tájat, az 

árokkal együtt, ami egy csodálatos, feledhetetlen élményt adhatott volna neki, amire 

bármikor szívesen visszaemlékezett volna a kalandvágyó kisfiú. Most azonban csak a 

kor vandalizmusa tükröződött vissza a feltárt műemlékből, és nem is látott Máté mindent. 

 A visszafelé vezető út a gödörtől sokkal rövidebbnek tűnt, mint az odafelé való 



séta. Ez azonban főleg amiatt volt, hogy Máté most - amilyen messzire elbarangolt a 

repülőtértől - annyira gyorsan sietett oda vissza, és az út lejtése is Máté javára volt. 

- Siess, Mac! - kiabálta Bálint a gyülekezőhelytől barátjának sürgető üzenetét, aki a 

következő pillanatban őrült rohanásba kezdett bele a földút felszínén a repülőtér felé, 

Lejlával maga mellett, aki szintén mintha a semmiből termett volna ott hirtelen mellette, 

Bálint kiabálása hallatán. Máté jól ismerte a barátját, és tudta, hogy ha ő kiabál, akkor 

biztos nagy baj, van, így még jobban belehúzott a rohanásba, amerről a hang jött, és 

ahol már a sötétség miatt fel is kapcsolták az irányítótoronyban a lámpákat, Máténak és 

Lejlának sokat segítve így. 

 Két percet se kellett már futnia innen Mátééknak,  amire odaértek Mátéék a 

szerény befogadóképességű reptérhez. Itt, a helyszínen pedig azonnyomban ráeszmélt 

Máté, hogy miért futottak ennyit: a helyszínen egy apró, talán kevesebb, mint húsz utast 

szállítani képes repülőgép állt, mint azt már előre el is mesélte a sztyuárdesz az 

ASGE1221-es, azóta már hetedhét ország felett elsüvített repülőgépen. Az 

irányítótorony mellett parkoló apró, és talán éppen ezért aranyos repülőgép fűre 

leengedett ajtaja mellett álló Bálint és Lejla hevesen integettek a nagy sebességgel 

közeledő barátjuknak, hogy szálljon fel gyorsan a fedélzetre. Bálint és Lejla csak annyit 

láttak, hogy a repülőtér körüli magas fűszőnyeg hevesen mozog, amiből  - nagyokat 

szökkenve - Máté közeledett a repülőhöz, egészen amíg el nem érte azt, és Bálint előtt 

hirtelen megállva, majd a térdét megmarkolva el nem kezdett levegő után kapkodni. 

- Egy órát késtél - mondta haragosan Lejla, aki ezzel vissza is adta Máténak a jelzésre 

szánt fejkendőjét. - Kész csoda, hogy megvárt minket a repülő. 

- Egy órát? - kérdezett vissza Máté meglepődve. - Akkor még mindig elfelejtettem 

átállítani az órámat nyári időszámítás szerintire. 

- Akkor ezt majd magyarázd meg a pilótának is - mondta mondanivalójától kissé még 

rettegve is Bálint. 

- Micsoda?! 

- Semmi - mondta mosolyogva Bálint. - Csak vicceltem. De most már komolyan el 

szeretnénk indulni, úgyhogy szerintem siessünk fel a fedélzetre! 

 Azzal Bálint felsegítette a fedélzetre a kimerültségtől összerogyni akaró Mátét, 

aki barátját átkarolva nehezedett rá súlyának egy részével Bálintra, azonban még így se 

ment neki gördülékenyen a számtalan lépcsőfok megmászása. 

 A kettőjüket szorosan követő Lejla csak nézett, mint mosómedve a 

patyolattisztítóban, amikor látta, hogy Máté és a barátja szerepet cseréltek, és most 

Bálint támogatja fel Mátét a gép fedélzetére. 

 Miután végül minden utas, de főleg - a pilóta megnyugvására - a három késő is a 

repülőgép fedélzetére került, beszippantotta magába a repülő a kijárathoz vezető 

lépcsőt, majd annak az ajtaja is automatikusan bezárult, és ezután már készen is állt 

gyakorlatilag a késésben lévő repülőgép a felszállásra. Az utastér leghátsó sorában 



valaki a keze felemelésével köszönt valakinek szó nélkül. Máté túlontúl fáradt volt, azt 

azonban látta, sőt, mélyen az emlékezetébe is véste, hogy Bálint visszaintegetett a tőlük 

lehető legmesszebb helyet foglaló személynek. 

- A leghátsó sorban ülő fiút Dávidnak hívják - súgta Bálint Máténak a hátul ülő személy 

nevét, de ezután újra megindultak ők ketten, Lejla vezetésével Dávid felé, mert a 

fedélzeti hangosbemondó minden mászkáló személyt helyfoglalásra sürgetett az 

azonnali felszállás miatt.  

 Máté társasága hamar megtalálta az ülőhelyét, méghozzá újból a leghátsó 

sorban, ahol Dávid már régen kényelembe helyezte magát. A mereven rögzített 

székeken Máté, Lejla, Bálint és Dávid foglaltak helyet az indulást megelőző 

pillanatokban. Máté az ablakon keresztül tisztán látta, ahogy a repülőgép függőlegesen 

felemelkedett, ami az utastérben mindenkinek sok meglepetést okozott, jóllehet 

szemlátomást nem is volt a repülőtérnek kiépített kifutópályája, ami kizárta a 

nekifutásból való felszállás lehetőségét. Az ablakon keresztül látható táj az emelkedés 

következtében egyre jobban összetöpörödött, egészen ameddig egybe nem olvadtak a 

repülőtéren és a tőle nem messze lévő kisvárosban az egymáshoz közel lévő fények. 

Köztudott, hogy a magasban valamivel később bukik le a nap és tűnik el vakító 

sugaraival együtt, mint egy alacsonyabban fekvő területen. A nagy magasságokban 

közlekedő repülőgépeknél éppen ezt a csodálatraméltó, szokatlan jelenséget lehet 

megfigyelni, feltéve, ha a jármű naplementekor vagy közvetlenül  azután emelkedett a 

magasba. 

 A felemelkedő kisrepülőgépen minden a leírtak szerint történt, és Mátét, aki 

életében először érzett kilométeres légoszlopot a lába alatt, elbűvölte, hogy láthatta az 

utolsó napsugarak eltűnését a horizonton. Ennek a nem mindennapi látványnak a 

varázsát végül Lejla törte meg, amikor a vállát megveregetve közölni kívánt vele valamit. 

- Dávid meg szeretne ismerkedni veled - szólt neki a mellette ülő lánybarátja, aminek 

hatására Máté felállt a helyéről, majd odasétált a sor másik végén helyet foglaló fiúhoz. 

- sok mindent hallottam már rólad, Máté - szólalt meg a sarokban helyet foglaló fiú, 

miután kézfogással üdvözölték egymást. 

 Dávid, első pillantásra egy tizennegyedik életévét biztosan betöltött fiúnak 

látszott. Barna haja volt, zöld, hosszúkás szemei, rövid orra, és egy olyan komoly, 

ugyanakkor bágyadt tekintettel nézett Dávid ekkor Mátéra, mintha épp most verték volna 

ki az ágyból. Öltözködésének jellegében Dávid se tért el nagyon Mátétól. Csupán egy 

barna, feliratos póló és egy hosszú szárú farmer volt rajta, illetve a lábán még egy 

nyárias sportcipő. 

 Egyáltalán nem tűnt összességében ismerősnek Máté számára ez a fiú, de Máté 

- éppen ezért - nem tudta megállni, hogy ne kérdezte meg erről Dávidot: 

- Mikor találkoztunk? - hallatszott Máté kérdése. 

- Soha - válaszolta Dávid. - Csak a két, fűben mocorgó barátoddal találkoztam, és velük 

is csak ma este, amikor ahelyett, hogy a repülőtéren várakoztam volna, inkább 



kinyújtózkodtam, és elindultam a földút felé, ami mellett megtaláltam Lejlát, aki a fűben 

cserépdarabokat keresgélt... 

 Dávid meséje közben az egész repülőgép úgy elkezdett fel-alá rángatózni, mint 

egy centrifugáló mosógép. A fedélzeten egykettőre kitört a teljes pánik. Alig tudta valaki, 

hogy pontosan mi is történt. A baljós rázkódás megkezdte után azonnal bekapcsolták a 

pilótafülkében a hangosbemondót, amibe egy női hang közölte az utasokkal az 

igazságot: 

- Kérem minden kedves utas figyelmét a következő, fontos bejelentenivalóra! A 

repülőgép üzemanyagcsöve meghibásodott, ezért valószínűleg kényszerleszállást kell 

végrehajtanunk az egyik közeli repülőtéren. Arra kérek mindenkit, hogy maradjon a 

helyén, kapcsolja be a biztonsági övet és ne essen pánikba! Urai vagyunk a helyzetnek. 

 A hangosbemondóból elhangzottak valóban az igazat mondták az utasoknak, 

ami azonban így óriási hangzavart, még nagyobb pánikot, illetve aggodalmat keltett az 

utastérben. Voltak, akik a szomszédjukkal vitatkoztak, voltak, akik már ekkor a 

legrosszabbra gondoltak, és előrehajolva sírva fakadtak, voltak, akik imádkoztak,... 

 A leghátsó sorban Máté hamar visszasietett a helyére, és a hangosbemondóban 

hallott utasítás szerint bekötötte biztonsági övét. Kedve szerint kikukkantott az ablakon 

keresztül, de sajnos a koromsötét éjszaka nem engedett sok mindent megmutatni a 

felszíni tájból. 

 Hirtelen azonban egy félelmetesen fényes lángcsóva világította meg Máté 

ablakát, amitől ő maga majdnem Lejla ölébe ugrott. 

- Végünk van! - kiáltotta Máté, majd ezután ő is elkezdett zokogni. 

- Nem lesz baj - nyugtatta Lejla Mátét. 

- Ha ezt túlélem, sose fogok otthonról elmenni! - kiabálta bőgve Máté, Lejlának dőlve. 

 Hamarosan azonban megtörtént az elkerülhetetlen földet érés, ami 

szerencsésnek nem volt mondható, mert fák között ért véget a kisrepülőgép útja, és az 

utastér fala is megrepedt. A belső károkat azonban nem lehet ilyen könnyen 

megállapítani. Mi történt vajon az utasokkal, kiváltképp Lejlával, Bálinttal, Mátéval és 

Dáviddal? 

 

 

 

 

 

 



VII. fejezet 

 

A repülőtörés 

 

 

 

 

- Ébredj, Máté! - szólalt meg egy lágy hang. 

- Anya, te vagy az? - kérdezett vissza még félkómásan a földön fekvő fiú. Pár 

másodperccel később azonban egy kellő adag hideg vizet kapott váratlanul az arcába, 

ami kábultságát egykettőre elkergette, és menten magához tért. Így pedig, immár 

teljesen éber állapotba kerülve megpillantotta Máté maga mellett állva Lejlát, egy másik, 

Lejlához hasonlóan idős lányt, és egy felnőtt férfit egy erdős környezetben. 

- Hol vagyunk most? - tette fel kérdését Máté. 

- Egy erdőben - válaszolta neki Lejla. 

- De melyik erdőben? - kérdezősködött Máté tovább. 

- Egyelőre fogalmunk sincs - válaszolta tanácstalanul a férfi. 

- Van egy ötletem! - kiáltott fel hirtelen Máté, de még mielőtt bátran felpattant volna a 

földről, érezte, hogy valami nincs rendben a lábával. Lejla - látva, hogy a barátja felállni 

készül - odanyújtotta neki az egyik kezét, hogy felsegítse őt a földről. Máté azonban 

ennek ellenére visszahuppant a földre. Nem hitte a buzgó kisfiú, hogy ennyire nehezére 

fog esni felállni. 

- Az ütközésnél megsérült a lábad - mesélte neki Lejla a történetét, amit azonban Máté 

türelmetlenül félbeszakított a következő kérdésével: 

- Jól vannak a többiek? 

- Nagyjából igen. Rajtad kívül még négy utas szerzett könnyebb sérülést, egyvalaki 

pedig, sajnos, elég csúnya sebet kapott, de az ugyancsak nem életveszélyes. Öten 

pedig eltűntek a zuhanást követően. Őket még mindig keressük. 

- Vigyél el Bálinthoz! - Kérlelte Máté Lejlát. 

- Még pihenned kell - mondta Lejla. 

- Naaa! - duruzsolta Máté. 

- Gyere - egyezett bele végül Lejla, mely mondat után megragadta Máté a lánybarátja 



kezét, ő pedig felsegítette Mátét a földről, ezúttal sikerrel. Máté csak most, miután 

felhúzta őt Lejla a földről, vette észre a lábszárára kötözött tépést, ami azonban nem 

tükrözte hűen a mozgását, hisz ő a tábor felé vezető séta közben nem fájlalta a lábát, és 

nem is írt le mozgásával cikcakkokat az útra. 

 Máté első, alaposabb körbetekintését követően a húsz méter magas fákon kívül 

néhány, távolban sétálgató embert is megpillantott, akik - úgy tűnt - hogy az ideiglenes 

tábor közepe körül mozgolódnak. Máté rohamosan közeledett a tábor felé, ahol hirtelen, 

az egyik óriásfa takarásából kilépve elborzadva pillantotta meg a repülőgép 

maradványait, és a séta további részében is azon tűnődött, hogy vajon minek köszönheti 

a sok-sok utas, hogy mindenki életben maradt. Szerencse? Isten kegyelme? Vagy 

valami egészen más...? 

- Szeva, Máté! - hallatszott egy közeli, ismerős hang, ami a táborhely felé igyekvő fúhoz 

szólt. Máté e köszönés hallatán fejét minden irányban forgatva végül megpillantotta az 

őt üdvözlő személyt, aki bizony nem volt más, mint Dávid, aki Bálinttal együtt ücsörgött 

egy óriási fa korhadt törzsén, húsz méternyire a táborhelytől. Máté - megpillantva 

Bálintékat - nem tétovázott, hogy még oda is elmenjen, hiszen miattuk jött el idáig. Erőt 

véve magán, sérülésével mit se törődve elindult a céltudatos kisfiú Bálinték felé, ahová 

fél percen belül oda is ért. 

- Már ennyire jól érzed magad? - kérdezte Bálint Mátét elámulva. 

-Nincs komolyabb bajom - mondta fejét rázva, mosolyogva Máté. Dávid eközben ivott a 

kulacsából, amit maga mellett tartott fektetve, és amit ezt követően odanyújtott Máténak 

is. Ő azonban visszautasította a kínálatot. Ezt már kettőjük felé közeledve is eldöntötte. 

- Hol vagyunk most? - tette fel kérdését Máté Dávidéknak is. 

- Egy erdőben. - kapta meg második "pofonját", ezúttal Bálinttól, Máté. - Nem tudom. Itt 

térerő sincs, így segítséget se tudunk hívni. 

 Bálint tanácstalan mondandója egy jó ötletet juttatott hirtelen Máté eszébe. 

Egyszer valaki arról mesélt neki, hogy a földfelszíntől néhány méterre még akkor is lehet 

találni térerőt, ha az a föld közelében egyébként nincs, mert fent kevesebb minden 

árnyékolja le a jeleket. Ebből kiindulva Máté úgy gondolta, hogy itt is minden esély 

megvan arra, hogy térerőt találjanak. És ezt a beindult fantáziájú kisfiú úgy próbálta meg 

leellenőrizni, hogy felkapaszkodott arra a farönkre, ahol két barátja ücsörgött, felállt rá, 

majd ott, kezét a magasban lóbálva várt egy bizonyos elnyúló, magas hangjelzésre, ami 

a hálózat megtalálását szokta jelezni. Mátéra nagyon gyakran idegkikészítő hatással volt 

ez a hangjelzés, ez alkalommal azonban valóságos muzsika lett volna ez a füleinek. 

 A várva várt hang azonban továbbra se szólalt meg, akármennyire is próbálta 

Máté magasba emelni a karját. Végső kétségbeesésében a t.y.-je levegőbe való 

feldobásával is próbálkozott Máté, bár ennek a módszernek megvolt az a kockázata is, 

hogy a t.y.-karkötője alkalomadtán az egyik fa ágán akadhat, és akkor azon is törhetné 

Máté a fejét, hogy hogyan fogja leszedni onnan a drága készülékét. 

 Az ötletbörze azonban nem azzal ért véget, hogy Máté t.y.-je a fán akadt, hanem 



azzal, hogy ugyanez a kisfiú a farönkön való ugrálása közben hirtelen megcsúszott, és a 

rönk melletti avartakaróba huppant. Máté - próbálkozásainak végén - már nagyon 

borúlátóan gondolkodott azzal kapcsolatban, hogy fogja-e még valaha hallani azt a 

bizonyos, hosszan elnyúló, magas hangot. 

- Amikor bezzeg nem kéne a térerő, ott mindig van, és mindig hívnak is - dünnyögte 

Máté, falevelek közé való beesését követően. 

 Eközben a farönkön üldögélő Bálint, Dáviddal együtt csak rázta a fejét, és Dávid, 

aki ezt nem bírta szó nélkül hagyni, visszaszólt: 

- Hogyha az erdőben lenne térerő, már rég nem itt lennénk. 

- Lehet, hogy nem fedeztek még fel. 

- De te is láthattad, hogy nincs ennek a területnek lefedettsége - ellenérvelt Dávid, aki az 

értelmetlen vita folytatására készült, ami azonban elmaradt Máté angolos távozása 

miatt. 

 Máté Dávidéktól való elrohanásának valódi oka nem az volt, hogy megijedt 

Dávidtól, hanem egy távolról származó hang, ami ugyan nem külön neki szólt, de az az 

üzenet, amit messziről kiabáltak, egy olyan szót tartalmazott, amire most neki nagyon 

fájt a foga: ez a víz volt, ami Máténak már valóban nagyon hiányzott, amilyen régen 

utoljára ivott.  

 Nem Máté volt azonban az egyetlen, aki ekkor felkapta  a fejét. Az örömhír 

elkiabálását követően csoportosan gyűltek össze a szomjazó túlélői a 

szerencsétlenségnek, akik a táborhoz visszatérő, távolban már jól látható két, középkorú 

felnőtt hátizsákjaiban cipelt üdítősüvegekre vártak. Ez a két felnőtt hamarosan meg is 

érkezett a szomjas tömeghez, az innivaló szétosztása megkezdtével azonban néhányan 

nem tudták türtőztetni magukat, hogy várjanak, amíg sorra kerülnek, s így pillanatok alatt 

elszabadult a káosz. 

 Máté ekkor még tisztességes távolságban volt a központtól, így ő kimaradt a 

csetepatéból, és ennek nagyon örült. Érdeklődése azonban újból más irányba csapott 

át, amikor a repülőgép roncsai mögött megpillantotta Lejlát, karjaiban egy kisfiút 

szorongatva. Máté, aki gondolatban ekkor túltette magát azon, hogy mennyire szomjas, 

odasietett Lejlához. A fa mellett Lejla halkan suttogott a kisfiúhoz, aki a lány mellett 

halkan zokogott. 

 Máté kissé megijedt, amikor Lejla feléje pillantott, aki - Máté gyanúja szerint - 

nem véletlenül irányította rá a fiúra a tekintetét. Nem tévedett. 

- Hamarosan elindulok Yiinluval együtt megkeresni az eltűnt szüleit - jelentette be Lejla 

Máténak. 

- Ki az a Yiinlu? - Kérdezte Máté. 

- Yiinlu az a hatéves kisfiú, aki mellettem zokog az eltűnt szülei miatt - válaszolta Lejla. - 

Szülei kínai bevándorlók voltak, akik most Zűfárón laknak. Többet sajnos nem tudtam 



meg tőle. 

- Én is veled tartok! - vállalkozott önként Máté. 

- Ha akarsz, gyere - mondta Lejla. - Indulás előtt azonban meg kell beszélni a 

távozásunkat a kapitánnyal. Én ezt megoldom, ha te addig vigyázol Yiinrura. 

- Meglesz - ígérte meg Máté. 

- Rendben. Akkor pár perc, és jövök - mondta Lejla, majd egy szemvillanás töredéke 

alatt eltűnt Máté és Yiinlu szeme elől. 

 Az indulás megtárgyalásának ideje a kapitánnyal Máté számára borzasztó 

hosszúnak tűnt. Yiinlu lépten-nyomon a szüleit hiányolta, a hangos zokogása és a 

megrázó monológjai következtében pedig Máté sem állt messze attól, hogy 

tevékenységét utánozni kezdje. Akármennyire volt azonban kibírhatatlan a Yiinlura való 

felügyelet, mint bármi más, elmúlt, amikor Lejla nagy sebességgel közeledve 

mindkettőjükhöz közölte a fejleményeket: 

- Megkaptuk az engedélyt. Kettőkor indulhatunk is - közölte Lejla Mátéval a 

fejleményeket fintorogva. 

- Hát ez nagyszerű! - kiáltott fel Máté, miközben Yiinlu arcán is az öröm jelei 

tükröződtek. - Akkor mégis mi a baj? 

- Kaptunk még néhány társat az útra. 

- Nem baj az - mondta Máté. - Annál inkább tudunk egymáson segíteni, ha valami baj 

történne. Ki fog velünk jönni? 

- Azok közül, akiket ismerünk, Dávid fog még jönni és a Noémi. 

- Miféle Noémi? - kérdezte értetlenül Máté. 

- Nem mutattam még be neked? 

- Én nem emlékszek rá - csóválta a fejét Máté. 

- De! Te is láttad őt, amikor felébresztettünk. 

- Arra a lányra gondolsz, aki melletted állt... 

- Igen, igen - ismételgette pozitív válaszát Lejla. - Kettőjükön kívül velünk jön még egy 

Lány, akit Anitának hívnak, és Gábor, aki már egy felnőtt, és így tapasztaltabb is jó pár 

dologban nálunk. 

- Tehát összeállt a csapat. 

- Úgy, ahogy - mondta Lejla bizonytalanul. - Én most elmegyek egy kis időre Yiinluval. 

Ne feledd! Pontban kettőkor, azaz öt perc múlva legyél ott az Óriásfarönknél! 

- Ott leszek - ígérte meg Máté, amit követően Lejla, Yiinluval együtt elsétált a repülőgép 



roncsai mögül, Máté pedig magára maradt egy rövid időre, amit ki is használt arra, hogy 

megpróbálja véghezvinni azt az ötletét, amit a térerő keresése közben kigondolt 

magában. 

 

 

 

 

 

 

VIII. fejezet 

 

Yiinlu családja keresésének 
végeredménye érdekes 

 

 

 

 

 A szerencsétlenül lezuhant repülőgép roncsai mellett maradt Máté gondolata az 

volt, hogy ha meg tudná szerezni a repülőgép belsejéből a fekete dobozt, akkor annak 

másodpercpontos adatai meg tudnák mutatni az indulás óta eltelt időt és az 

átlagsebességet, amikből legalább be lehetne tájolni a t.y.-je világtérképén, hogy miféle 

szigetre zuhantak le, s hogy hol és milyen messze van tőlük a legközelebbi lakott 

település. Máté, tudván, hogy nincs sok ideje, tétovázás nélkül belevágott a fekete 

doboz keresésébe, aminek helyét számtalan fim, illetve könyv alapján a pilótafülke 

padlója alatti kicsiny zugba becsülte. A repülőgép nem hullt szét ugyan darabokra a 

földbecsapódás következtében, most mégis igencsak hervasztó látványt nyújtott a 

nemrég még csinos és működőképes állapotban üzemelő repülőgép, amit mindenekelőtt 

annak a tűznek a számlájára lehetett írni, aminek az észrevevője Máté volt.  

 A gép súlyosan károsodott testén számos, helyenként igen tág rés keletkezett, 

amelyek egyikét kiválasztva begyömöszölte magát Máté az utastér fedélzetére. Ezt az 

utat csak amiatt választotta a tizenkét éves kisfiú, mert látni szerette volna, hogy mi 

történt a repülőgépnek azon részével, amiben ő is utazott, hiszen a repülőgép orránál 

lévő, betört szélvédőn keresztül sokkal egyszerűbben bejuthatott volna a pilótafülkébe. A 

fedélzetet, és azzal együtt minden berendezést - már ami megmaradt belőlük - 

hátborzongatónak talált a résen keresztül ide bemászó kisfiú. Az utastérben lévő 

székek, amik azelőtt szép pirosak voltak, most szinte mind kifakultak az ide is átterjedő 



tűz miatt, ami a gép jobboldalán, ahol Máté észrevette az ablakon keresztül a tüzet, egy 

vonalban végig kormosra perzselte az üléseken a kárpitot, illetve a padlót. A bűz itt 

azonban még a látványnál is rosszabb volt sokkal. Az égett műanyag és textilszagot 

még mindig nagyon erősen érezni lehetett, és ahogyan ezek egymással összeérve 

betöltötték az utastér légterét, az olyan kibírhatatlan volt, hogy még egy 

csatornatisztítónak is össze kellett volna szednie az erejét, hogy itt levegőt vegyen. 

 Nem csoda hát, hogy Máté - amilyen hamar csak tudott - megpróbálta elhagyni 

az utasteret a hiányzó ajtón keresztül, és ráadásul az idő is sürgette.  

 A pilótafülkébe belépve, ami jól látható módon nem is rongálódott meg annyira, 

azonnyomban elkezdett a doboz után kutatni. Máté, mint valamilyen szakember, oly 

módon próbálta meg meglelni a padlóban a fekete doboz helyét, hogy ökölbe szorított 

kezével kopogni kezdett a padlón. Nem is telt bele sok idő, hogy a kopogása egy 

bizonyos ponton más hangot adott ki, mint körülötte akárhol. Máté izgatottsága ekkor a 

tetőfokára hágott, ám azt tudta az agyafúrt kisfiú, hogy csak úgy derítheti ki, mi is van a 

padló alatt, ha valahogy eltűnteti azt. Így is tett. 

 Máté, felállván, egy határozott, padlóra való lerugás által nyomban feltörte a 

padlót, ami alatt - Máté nagy örömére - felbukkant a nevéhez nem éppen hű doboz, 

méghozzá sértetlenül. A nagy súly magával cipelése helyett úgy döntött Máté, hogy  az 

ionimportálón keresztül áthelyezi a tárgyat a t.y.-jére, hogy majd azon keresztül 

tanulmányozhassa a fekete dobozt, ami így tíz köbdeciméter és húsz kilogramm helyett 

csak néhány ionbyte-nyi memóriát foglal. 

 

Tennivalója befejeztét követően, amilyen gyorsan csak tudott, távozott Máté a 

pilótafülke hiányzó szélvédőjén keresztül a repülőgépből, s szedve lábait a korhadt 

farönk felé vette az irányt, szinte már félve attól, hogy az elhúzódó késésénél rövidebb 

az indulni készülő személyek türelme. Nagy örömére azonban nem igazodott be a 

félelme. Egytől egyig mindenki ott gyülekezett a megbeszélt helyszínen. 

 

- Siess, Máté! Indulnunk kell! – kiabálta hátra Lejla, akinek köszönhetően még nem 

indult el a csapat a felderítő útra. 

 

 Jóllehet Mátéhoz nem jutott el ez a hír, mégis igyekezett együttműködni a 

mielőbbi indulásban, hiszen ő is tudta, hogy nem véletlenül lett kitűzve egy ilyen kora 

délutáni időpont az indulásra. 

 

Odaérvén az összegyűlt csapathoz Gábor jelt adott, hogy induljon el mindenki az 

ösvény mentén, a megbeszélt útvonalon. Pillanatok alatt sorba rendeződött a hét főből 

álló felderítő csoport, ami az elrendeződést követően elindult egy szűkös kis úton, 

amelynek iránya egyre csak felfelé vezetett. 

 

 Az elrendeződésnél Lejla Máté mellé állt be, hogy elmesélje neki is legfontosabb 

tudnivalókat az úttal, illetve az erdővel kapcsolatban. Még nem is kezdődött meg a 

keresés, de Yiinlu már elkezdte hangosan kiabálni a szülei nevét, amit nem akart 



abbahagyni. 

 

 Ez mindenesetre nem zavarta Lejlát abban, hogy elmondja Máténak a 

legfontosabb tudnivalókat: 

 

- Mivel te később érkeztél, mint amit megbeszéltünk, ezért neked csak most, menet 

közben tudom elmondani azt, amit tudni kell az utunkkal kapcsolatban. 

 

 Máté eközben előugrasztotta a t.y.-je vetítőmonitorját, amin – miközben Lejla 

mondókáját hallgatta – a térerőre is megpróbált összpontosítani, hiszen az út, amin 

sétáltak, folyamatosan emelkedett. 

 

- Az utunk – Folytatta meséjét Lejla. – négy óráig legalább el fog tartani, de szerintem 

lesz belőle öt is. Minden percben el fogjuk kiáltani magunkat, s így nagyobb… 

 

 Mondata közepénél Lejla hirtelen abbahagyta a mondanivalóját és a gyaloglást 

egy hangos, közelről származó segítségkiáltás miatt.  

 

 Miután minden irányba elforgatta a fejét, rémülten döbbent rá Lejla, hogy Máté 

nincs már mögötte. 

  

 Lejla megtorpanása az előtte haladókat is megállásra késztette, akik szintén 

rádöbbentek Máté hűlt helyére. Elsőként Noémi pillantotta meg Mátét, s ujjával rá is 

mutatott. A fiú a meredek völgy egyik fája tövénél feküdt mozdulatlanul. 

  

 Lejla, miután meglátta őt, saját épségét is kockáztatva leereszkedett a meredek 

völgyön Mátéhoz. Amikor közel ért hozzá, tekintete hirtelen szúróssá változott, amikor 

az avarban fekvő fiút jóízűen nevetni hallotta. 

 

- Mi olyan vicces? – tette fel kérdését komolyan Lejla. 

 

- Nem tudom – válaszolta Máté, aki amennyire csak tudta, megpróbálta a nevetését 

elfojtani. – Megcsúsztam az út szélén, és idáig gurultam. 

 

- Nem lett semmi bajod? – kérdezte Lejla. 

- Néhány karcoláson kívül semmi - válaszolta Máté. 

- Na gyere. Állj fel! - mondta Lejla, miközben kezét barátja felé nyújtva próbált neki 

segíteni a felállásban. 

 Amikor Máté végül Lejla segítségével felállt a földről, hirtelen egy mindkettőjüket 

falra kergető reccsenés hallatszott a lábuk alól, s rá erre a bizalomgerjesztőnek nem 

mondható hangra be is szakadt Lejla és Máté alatt a fával letakart föld, ami azonban 

csak egy bokáig érő zuhanást eredményezett, aminek alján érezhetően valamilyen 

fémlemez állta el az utat. 

 Máté és Lejla, ennek az eseménynek a hatására, anélkül, hogy bármit is szóltak 



volna egymáshoz, elkezdték saját kezükkel kiemelni az alattuk beszakadt falécek 

darabjait, s megnézni, hogy vajon mi az, ami alattuk van. 

- Lejla, Máté! Indulnunk kell! - kiabálta Dávid torkaszakadtából kettőjüknek, de a 

mielőbbi siettetésnek annyi haszna volt, mintha valaki a falnak kiabált volna. A két 

gyerek tovább folytatta a felesleges darabok eltávolítását, és ebben semmi sem tudta 

őket megakadályozni.  

 Az eközben az úton tanakodó, többi csapattag közös elhatározással úgy 

döntöttek, ők is megnézik közelebbről, hogy vajon mit is csinálhat Máté és Lejla. 

 Fáradtságos munkával végül sikerült letakarítania a két gyereknek a tölgyfa előtt 

letakart mélyedést, aminek alján már tisztán lehetett látni a rejtegetett, fogantyúval 

ellátott, négyszögletes fémlapot. 

 Máté és Lejla, sőt, az időközben megérkezett útitársaik is csak tágra nyílt 

szemekkel bámulták a fémfedelet, aminek tetejére egy fehér, tengelyesen 

szimmetrikus, homorúszögű deltoid volt felfestve. 

- Ez meg mi? - kérdezte értetlenül Dávid. 

- Mindjárt megtudjuk - mondta Máté, majd a fogantyújánál megragadta, nagy 

erőlködések közepette felemelte, majd hátára fektette a négyzetalapú fémfedelet. 

Alatta, a csatornáknál megszokott sötétség fogadta mindnyájukat, ami a csapat egy 

részét visszavonulásra akarta késztetni. 

- Én oda bizony le nem megyek! - jelentette ki Anita irtózva, s így egyre hátrébb vonulva 

a sötét aknától. 

- Nem kell lemennünk - mondta nyugtatásképpen Máté. - Anélkül is megtudhatjuk, hogy 

milyen mélyen van a járat alja. 

 Anita csodálkozva hallgatta Máté szónoklását, majd ezután kíváncsian várta, 

hogy hogyan fogja megvizsgálni Máté az akna mélyét, ha nem saját maga. Máté egy 

egyszerű, ám jól bevált módszert használt a függőleges járat mélységének 

megmérésére: egy pénzérmét. Mélyen beletúrva a nadrágja farzsebébe talált is a 

használt papírzsebkendőkön kívül egy tíztilós pénzérmét, amit készen állt feláldozni az 

akna mélységének megmérésére, és ezt meg is tette Máté anélkül, hogy sokáig 

habozott volna. A pénzérme aknába való elejtése után alig fél másodperccel hallani 

lehetett a magas hangtartományban lévő, ismétlődő hangját. 

- Biztonságos lemenni - jelentette be Máté, majd mindnyájuk együttes rémületére az 

aknába vetette magát. 

 Földet érése csattanó hangot hagyott maga után, és pár másodperc múlva azt is 

látták a felszínen maradtak, hogy Máté a világítást is bekapcsolta, hogy lásson is 

valamit a sejtelmes teremben, ahol egyre-egyre előrébb haladt. 

- Mi van odalenn? - kérdezte Yiinlu. 



- Nagyon sok, érdekes plakát a falon - mondta halkan Máté, akinek a hangját a helyiség 

visszhangzása jelentősen felerősítette, és így a fent várakozó társai is hallották. A föld 

feletti csapatrész kíváncsisága folyamatosan nőtt az ismeretlen terem iránt, ahol Máté - 

saját elmondása szerint - teljes biztonságban volt, miközben figyelemreméltóbbnál 

figyelemreméltóbb tárgyakat nézegetett. 

 Az első kártyalapot Lejla húzta ki a labilis kártyavárból, és félelmét legyőzve 

beugrott a Máté által megvilágított terembe. Dávidnak kezdett Máté és Lejla együttléte 

egyre kevésbé az ínyére lenni. 

- Mintha azért indultunk volna el, hogy Yiinlu szüleit megkeressük - próbálta Dávid a 

földalatti szobában tartózkodó gyerekek figyelmét más irányba terelni. 

- Gyertek ide! Ezt nézzétek meg! - kiabálta Máté a kint álló társainak, akik a lelkesítő 

kiabálást hallva úgy döntöttek, követik kettőjüket a sejtelmes helyiségbe. 

 Dávidnak nem sikerült ugyan elválasztani egymástól Mátét és Lejlát, mégse 

akart gyanút kelteni azzal, hogy nem követi a többieket, így ő is levetette magát az 

alagsori szobába. A kevés természetes fényt kapó szoba baloldali fala mellett, egy 

fehér plakát előtt állt Máté, fejét csóválva, mellette Lejlával, a kiáltást követően pedig 

hamarosan az egész velük tartott csapat hátramaradt részével. 

- Munkálati engedély - kezdte el Máté hangosan olvasni a plakáton álló szöveget, 

amikor megbizonyosodott mindenki jelenlétéről, s eközben lejegyzetelt minden 

lényegesebb információt a t.y.-jébe. - A NÉJV által jóváhagyott építői engedély a 

Dalaiosz kft. számára. Engedély kiadásának időpontja: 1972 

- Tehát akkor a NÉJV tudta, hogy itt épült valami - állapította meg Máté. 

- És mire szolgál valójában ez a bunker, vagy mi? - tette fel kérdését Noémi. 

- Még nem tudom - válaszolta Máté. - De biztos, hogy van itt valami, különben nem 

épült volna az erdő közepére, fával eltakarva, aljnövényzettel álcázva. 

- Hol van Yiinlu? - tette fel kérdését Gábor. 

- Hol? - kérdezett vissza Máté. 

- Én is ezt szeretném tudni - tájékoztatta Gábor lesütött szemekkel Mátét.  

 Máté ezután világító üzemmódba kapcsolt t.y.-jével - szeleburdi módon - 

összevissza világított a teremben, mígnem a hosszú, üres szoba végén meg nem 

pillantott egy nyitott ajtót, amit - korábbi látogatók híján - csak egy közülük való személy 

nyithatott ki, és mehetett rajta át. 

- Yiinlu! - kiáltotta mindenki kórusban az elmenekült kis barátjuk nevét. 

- De szép! Menjünk vonattal megkeresni a szüleimet! - hallatszottak ilyen és ehhez 

hasonló mondatok a szemközti teremből. 

- Micsoda?! - harsogták mindnyájan a kijárattal ellátott szobában, miközben mindenki 



egymást bámulta. A következő pillanatban, amikor nagyjából mindenki feldolgozta 

magában Yiinlu szavait, mindenki azonnyomban a másik helyiség felé vette az irányt. 

 A belső terembe vezető ajtó küszöbénél megállva, mindenkinek a magában 

ugyanaz a megfogalmazódott irtózat igazolódott be, mégpedig az, hogy Yiinlu tényleg 

egy vonat belsejében játszik. Ez a vonat első pillantásra egyáltalán nem tűnt vonatnak, 

főleg ha az ember a végét nézte, nem az elejét. Ez a jármű ugyanis egy 

egybeszerkesztett, ablakok nélküli páncéldoboz volt, aminek csak az eleje volt többé-

kevésbé áramvonalasra megcsinálva, de az is inkább egy kapszulára emlékeztetett. 

Lámpa se volt rajta sehol, csak egy nyitott ajtó, illetve a vonat után látni lehetett az 

alagutat, amiben egy sínpár helyezkedett el, és szinte csak ez árulta el, hogy mi is ez a 

nagy, bádogdobozra emlékeztető tárgy ebben a földalatti helyiségben. 

- Gyere ki Yiinlu, azonnal! - kiáltotta mindenki egyszerre szigorúan. 

- Tényleg! Ilyen vonatot még nem is láttam - gondolta magában Máté, majd elbűvölve, 

megintcsak elsőként kiválva a csapatból, bemerészkedett az ismeretlen célból épített 

jármű belsejébe. 

- Neked meg ki mondta, hogy felszállhatsz erre a járműre? - kérdezte Dávid. 

- Nem veszélyes itt semmi - jelentette ki a vágány mellett maradt társai felé fordulva 

Máté. - Csak azt nem tudom, mi szükség itt egy ilyen járműre. 

- Éppen ez az, amiért mi nem akarunk felszállni - tartózkodott továbbra is Noémi. 

- Mondom, hogy biztonságos - erőlködött Máté. - Egyszer nézzük meg mindnyájan, 

azután térjünk vissza ténylegesen a kereséshez. Biztos vagyok benne, hogy Yiinlu is ezt 

akarja. 

 Máténak - mint ahogy az aknába való lejövetelkor - ezúttal is bizalmat szavazott 

végül a csapat minden tagja, beleértve az önfejű Dávidot is. Miután egyenként felszálltak 

mindnyájan a vonatra, a többieket is meghökkentette a csuklós szerelvény felettébb 

szokatlan, belső berendezésének látványa.  

 Legfontosabb kellékként, egy apró, négyzetalakú egyedet a vonat leghátsó 

részének jobb oldalán kivéve, hiányoztak a jármű belső teréből az ablakok. De ha ez 

nem lett volna elég, még műszerfalat és irányítópultot sem tartalmazott a szerelvény, 

amin keresztül irányítani lehetett volna a vonatot. 

 A berendezést tekintve a csukló előtti terület plafonjáról színes papírlampionok 

lógtak alá, amiknek - legtöbbjük nagy örömére - elég nagy fényük volt ahhoz, hogy a 

helyiségben mindent látni lehessen. A padlót perzsaszőnyeg borította, amikre semmiféle 

bútor nem volt ráhelyezve, és így székeket sem lehetett találni a vonat belsejében. 

Ehelyett azonban ott hevert a szőnyegen szám szerint öt nagyméretű vánkos. A csukló 

mögötti rész tartalmazott egy óriássakktáblát, továbbá egy fehér hűtőszekrényt, sőt, a 

szerelvény legvégében még egy könyvekkel teli polc is helyet kapott, ahonnan éppen 

Máté emelt le egy piros könyvet. 



- Ki rendezte be így ezt a vonatot? - kérdezte Anita az ajtó után megtorpanva, minden 

szava után megállva. 

- Nem tudom - mondta Lejla mellette, fejét rázva. 

- Ebédeljünk itt! - kiabálta Yiinlu, ám valaki már őt is megelőzte ezzel az ötlettel. Ez a 

valaki pedig nem volt más, mint Noémi, aki miután kinyitotta a hűtőszekrény ajtaját, kis 

híján sírva fakadt. Ennek pedig, hogy Noémit a hűtőt kinyitva óriási döbbenet érte, az 

volt az oka, hogy a hűtőszekrény csak konzervdobozokkal volt teletömve, és egyik 

konzervnek se volt nyitófüle. 

- Nem romlik meg a konzervárú. Nyugodtan ehetsz belőle, csak ne figyelj az illatára, és 

akkor nem lesz olyan szörnyű. 

 Noéminek kísértetiesen ismerős volt a hozzá szóló hang, amihez ösztönösen 

Mátét rendelte hozzá gondolatban. Amikor pedig Noémi megfordult, látta, hogy mennyire 

jól gondolta, hogy Máté szólt hozzá, akire félreérthetetlenül szúrós tekintetet vetett, majd 

végül így szólt: 

- Jól esik egy éhes személyen gúnyolódni? Ha lenne konzervnyitóm, nem tudnál innen 

elmozdítani, annyira teletömtem volna magam mindennel, ami a hűtőben van. 

- Van is itt egy, úgy látom - mondta Máté, akinek szavai hirtelen felkeltették Noémi 

kíváncsiságát. 

- Hol? - kérdezte türelmetlenül Noémi. 

- Itt - válaszolta Máté, majd a piros színűre festett, öreg, ám még nem használt 

konzervvágó eszközt leszakította a hűtőszekrényre rögzített helyéről, majd felmutatta 

azt a kíváncsi barátjának. 

- Valaki bezárta az ajtót! - kiabálta Lejla bepánikolva, miközben a mozdulni nem akaró 

ajtót úgy feszegette a kezével, ahogy csak bírta. Lejla hangos kiabálása mindenkihez 

eljutott a szerelvényben, amire így a többi csapattag, akiket ugyanúgy érintett ez a baj, 

félbehagyta azt, amit addig csinált, és a kislány által észlelt nehézség felé fordította 

figyelmét. 

 Lejla homlokán szinte pattanásig tágultak az erek, amikor teljes erejéből ki 

próbálta nyomni a zárt helyzethez szorosan ragaszkodó ajtót. A heves küzdelemből 

végül az acélajtó került ki győztesként, Lejlát a földre kényszerítve. 

- Jól vagy? - kérdezte Gábor aggódva a földön heverő lányt. 

- Jól -  felelte Lejla, miközben arcbőre piros színűre változott el, és levegő után 

kapkodott -, és most már kezdem érteni, hogy miért járnak sokan testépítőszalonokba. 

- Majd megpróbálom én. - bátorkodott Gábor neki a zárt ajtónak, azonban nem járt több 

sikerrel, mint a legutóbb Lejla, sőt, neki még annyi ideje sem volt az efféle 

próbálkozásra, mint az azóta már a perzsaszőnyegen fáradalmait kipihenő Lejlának, 

mert miközben Gábor a merev ajtót próbálta kinyitni, hirtelen hátrarepült az ajtótól 



minden szerelvényben levő tárggyal együtt, a szerelvény végébe. 

 Ez pedig éppen azután történt, hogy a vonat hátuljában Máté és Noémi 

dialógusa - a bezárult ajtó láttán - kibontakozott volna: 

- Mit láttál? - kérdte meg Noémi barátját, Mátét, kíváncsian. 

- Bezárult az ajtó - válaszolta Máté. - Lehet, hogy miattam történt. 

- Dehogyis! - kiabálta Noémi. 

- Dehogyisnem! - ellenkezett Máté. - Azután zárult be az ajtó, hogy én kihúztam a 

konzervnyitót a helyéről.  

 Az erős önkritikáját követően megpróbálta Máté visszaerősíteni a konzervnyitót a 

helyére, aminek nem sok sikere volt. Sőt! Ekkor érezte meg minden ott lévő utas, hogy a 

vonat állóhelyzetből hirtelen elindul, amitől szinte az összes berendezési tárgy a vonat 

végébe repült, és ez csak olaj volt a tűzre azután, hogy a szerelvénybe be lettek zárva. 

Ez az esemény Yiinlut viselte meg a leginkább, aki egy idő után már nem élvezte a 

falakon belül lévő játékokat, de ez nem is volt csoda úgy, hogy a szüleiről mit se tudott. 

 A szűk, páncélvonatszerű, ablakhiányos szerelvényben a kinti eseményekről 

semmit sem lehetett igazából tudni, ami óriási ijedtséget is okozott a csapattagok 

körében. Egyedül egyetlen helyen lehetett látni, hogy mi történik kint, és ez a csukló 

mögötti rész leghátsó szegletének jobb oldali falán éktelenkedő ablakocska volt. Ez az 

egyetlen kitekintési forrás természetesen lekötötte a járműbe keveredett, az eredetitől 

eltérített cél felé megfékezhetetlenül haladó csapattagok érdeklődését, különösképpen 

azután, hogy a be, illetve kijárati ajtó, egyelőre ismeretlen ok miatt, bezárult, és nem is 

lehet kinyitni.  

 Yiinlu mindezen eseményeket az ablakon keresztültekintve nézte végig, ám 

azután, hogy a szerelvény megindult, Dávid is megjelent mellette, hogy megfejtse, mi is 

történt valójában a szerelvénnyel, amiben vannak. Dávid, a saját karkötő t.y.-je erős 

fényével megvilágítva a vonat vázán kívül eső alagút sötét falát, azt a következtetést 

vonta le, hogy a szerelvény folyamatosan gyorsul, bár ezt Dávid eddig is érezte, anélkül 

hogy látta volna ezt az ablakon keresztül, mivel a gyorsulás erőhatással jár, és az erőt 

nem kell látni ahhoz, hogy az ember érezze. 

 Az említett eseményt követően mellette megjelent Dávid jelenléte valamennyire 

megnyugtatta Yiinlut, és pozitív érzéseket keltett benne életre az is, amikor Dávid a 

pirinyó ablakon keresztül való világítás közben mesélt a rémült kisfiúnak: 

- Egyszer, nagyon régen, amikor egy horgásztáborban voltam, hallottam egy érdekes 

történetet - kezdte el a mesét Yiinlunak halkan Dávid, akire Yiinlu, amennyire csak 

tudott, odafigyelt. - Egyik este a hálótársam, Misi, elmesélt nekem egy izgalmas, igaz 

történetet hat, lakatlan szigetre keveredett, hozzánk hasonló idős gyerekről, amit ő is 

valamelyik távoli barátjától hallott. 

- Dávid most rövid szünetet tartott, amit mély gondolkodással töltött, és közben a fejét is 



folyamatosan, baljósan csóválta. 

- Most már nem tudom, és nem is fogom elmesélni részletesen a történetet, mégis 

túlságosan hasonlít az itt lezajlott robinzonádunk ahhoz a történethez, amit a 

szobatársamtól megismertem. 

- Nekik is eltűntek az anyukájuk? - kérdezte kíváncsian Yiinlu. 

- Igen - felelte Dávid. - De végül mindenki megkerült. 

 A Dávid által egyszer, régen hallott történet befejezéséből erőt merített Yiinlu 

ahhoz, hogy higgyen a jövőjében, Dávid azonban eközben egyre haragosabbá kezdett 

válni, aminek jó oka volt az, hogy a t.y.-jének világítása tönkremenni látszott. Miközben 

Dávid a saját t.y.-jével foglalkozott, hirtelen egy nagy erejű sikoltás zaja árasztotta el a 

vagont. Ez a sikoltás Noémitől származott, akiről az addig egymással beszélgető Yiinlu 

és Dávid csak annyit tudott kifigyelni, hogy Noémi a vészjósló hangot követően a földön 

egy fél liternyi űrtartalmú, égő műanyag üvegen ugrál. 

-  Vigyázz, Noémi! - szólt eközben rá Máté az üvegen hiába ugráló barátjára, aki 

kérésére félre is állt. Ezután Máté, kezében egy másik ásványvizes palackkal, ráöntötte 

annak tartalmát az elaludni még mindig nem akaró lángokra. Ennek a cselekedetnek a 

hatása azonban azonban teljesen eltért a várttól. Ahelyett, hogy hogy eloltotta volna, 

sokkal inkább táplálta a füstmentes tüzet a második ütemben kiöntött ásványvíz, s a 

hirtelen feltörő lángok azonkívül, hogy Mátét a hűtőszekrényre ugrasztották, az összes 

csapattag figyelmét odavonzották. Pár másodpercen belül, Lejla kivételével, megjelent 

mind a hét, Yiinlu szülei felderítésére fejét szánt repülőtörött, akik mindnyájan 

körbeállták a tüzet. 

- Lehet mozgatni a kilincset! - kiáltotta örömében Lejla. 

- Akkor menjen mindenki Lejlához, segíteni neki kinyitni az ajtót, ha lehetséges! - 

parancsolta Gábor. - Én addig körülnézek itt hátul, hátha találok valahol egy poroltót, 

amivel elolthatnám ezt a görögtüzet. 

 Gábor utasításainak engedelmeskedve az egyetlen felnőtt kivételével mindenki a 

szerelvény orrába sietett, feldöntve minden útban álló tárgyat, beleértve az 

óriássakktáblát is, amin Lejla és Gábor kezdett el nemrég játszani. 

- Újra mozdítható a kilincs - mondta Lejla az öt odaérkezett gyereknek. 

- Akkor nyissuk is azt ki! - buzdította a többieket a lassan-lassan összekovácsolódó 

csapatból Dávid, akire hallgatott az őt egyre inkább tisztelő többség. 

 Leguggolva a szőnyegre már majdnem mindenki belekapaszkodott egy kiálló 

nyúlványba, amikor a vonat teste hirtelen hullámzani kezdett, amely hullámok egyre 

csak erősödtek. 

- Mi történik? - tette fel kérdését reszketve Yiinlu. 

- Nem tudom - válaszolta tanácstalanul Máté, majd válaszát még egyszer, halkan 



megismételte. 

 Nagy pánikot azonban csak az okozott, amikor a szerelvény kilengése olyannyira 

megnövekedett, hogy a vonatban lévő tárgyak is előre-hátra kezdtek csúszkálni a 

kocsiban, majd egy kritikus pont után már folyamatosan ismétlődő hurokmozgást is 

végzett a szerelvény, amihez habként még a dugóhúzó féle mozgás is társult. 

 Senki sem merte végignézni ezt az összetett mozgássorozatot, amiben a nem 

rögzített tárgyak mozgása kiszámíthatatlanná vált. Az óriási erőhatások következtében 

elkerülhetetlenné vált az a pillanat, hogy a csukló mentén szét ne váljon a két része a 

járműnek. Ez, a hangjából valószínűsítetten, vízbe csapódást követően vált valóra. 

Ekkor látta a csapat utoljára a szerelvény hátulsó részét, amivel senki sem tudta, mi 

történt. A monoton, lekerítetlen vonatrészből egyedül Máté mert kipillantani, és a 

leszakadt vagonvégen keresztül, azonnal látta, hogy ahol a szerelvényük maradéka 

száll, az már egyáltalán nem a föld alatt van, hanem egy hatalmas vízfelület felett, 

aminek közelében viszont nem mutatta magát semerre szárazföld. Máténak nem maradt 

sok ideje az elmélkedésre, mert a vonat hamarosan újra, sőt, újra nekiütközött a víz 

felszínének, aminek felületi feszültsége számtalanszor visszapattintotta a járművet a 

levegőbe. Egy tehetetlenül Máté felé repülő sakkfigura pedig véglegesen elkábította 

Mátét az út hátralévő részére, amit a szerencsétlenül járt, mellette kapaszkodó 

"barátainak" végig kellett nézniük. 

 

 

 

 

 

 

IX. fejezet 

 

Szétszakad a csapat 

 

 

 

 

 

 Máté, amikor a vonatszerencsétlenség közbeni eszméletvesztés után újból 



magához tért, a hátán fekve találta magát, és erős fájdalmat érzett a feje jobb oldalán. 

Máté tudta, hogy ez a fájdalom még a fejét telibe találó sakkfigurától van, de Máté 

gondolatai egyelőre más körül forogtak. A kisfiúnak, miközben kómában volt, volt egy 

álma, amiben furcsa módon Lejla, Yiinlu és Dávid is szerepelt, és mivel hirtelen ébredt 

fel Máté, még mindig emlékezett benne a részletekre. És ha már a felderítőúton vele 

tartott barátai körül forogtak a gondolatai, már arra is kíváncsi volt Máté, hogy ők vajon 

hol lehetnek most. 

 Az a hely, ahol ekkor Máté volt, egy temetőhöz hasonlíthatóan csendes 

tengerpart volt, ahol csak a hullámok moraját hallhatta Máté, aki még nem nyitotta ki a 

szemeit. Ezenkívül pedig a kezeivel és az alkarjával azt is érezte, hogy amin fekszik az 

nem más, mint homok. Máté mindebből pedig már kikövetkeztette, hogy miféle helyre 

vetődhetett. Mindez azonban még mindig kevés volt Máténak, aki érezte, hogy a delelő 

nap is pont az arcára süt. 

 Máté tudta, hogy fel kéne kelnie, mert a dolgok, és a kérdései, amik mind 

megfogalmazódtak benne azóta, hogy magához tért, nem fognak maguktól válaszra 

találni, de ez most nem volt olyan könnyű. Fél percig még eltartott, amire végül legyőzte 

Máté az őt marasztaló fájdalmát, illetve a lustaságát, amihez a nyári szünet alatt annyira 

hozzászokott. 

 Ekkor nyitotta ki Máté a szemeit is, de rögtön el kellett fordulnia, mivel olyan erős 

volt a napsütés - amit csukott szemmel Máté annyira nem érzékelt - hogy majdnem 

kiégette a szemeit. A naptól hirtelen elfordulva pedig már abba az irányba fordította 

Máté a fejét, amerre a szívéhez legközelebb álló élőhely volt: a tenger felé.  Mátét 

mindig is érdekelte a víz, illetve a tenger, ami azonban Lufiszántódon hetedhét országon 

túl táncoló álom volt. De talán éppen emiatt kedvelte Máté a vizet, és bámulta az 

állandóan hullámzó vízfelületet még egy darabig, miközben a pórul járt szemei is 

kápráztak még attól, hogy belenézett véletlenül a napba. A földön heverő kisfiú 

kíváncsisága azonban hamar átterjedt a feje mögött elterülő szárazföldre is, amiről még 

azt se tudta, hogyan néz ki, hogy fák vannak-e arrafelé, vagy pusztaság, sivatag, 

esetleg egy város, ahol segítséget hívhat, és a többieket is megkerestetheti. Vagy ha 

más nincs, esetleg van-e ott valamiféle nyom, ami segíthet a partra vetett kisfiúnak 

megtalálni Lejlát, Dávidot és a többieket, mivel ilyen nyomot Máté - hiába fürkészte 

olyan figyelmesen a tengert, ahogy csak tudta - nem talált. Mindezeken agyalva, egyre 

jobban izgatta Máté fantáziáját a szárazföld, és egy bizonyos ponton már nem bírta 

tovább türtőztetni a kisfiú a kíváncsiságát, és átfordult a másik oldalára. 

 Ekkor pillantott meg Máté a vonatszerencsétlenség óta először növényzetet, 

amik a szárazföld belseje felé haladva fokozatosan felváltották a partot szegélyező fehér 

homokot, és húsz méterre a tenger kezdetétől már összefüggő fűtakaró borította a talajt, 

ötven méterre a vízfelülettől pedig ötemeletes, panelház magasságú fák rengetege 

jelezte az erdő kezdetét. Máté figyelmét ez is képes volt nagyon jól lekötni, jóllehet bárki 

elcsodálkozott volna azokon a tarka növényeken, amik ennek az erdőnek a szélén 

látszottak. 

 Ki tudja, meddig csodálta volna még Máté az előtte elterülő változatos tájat, ha a 

t.y.-je nem hallat váratlanul, egy ismerős, ugyanakkor ijesztő hangot. A t.y.-je csendet 



megtörő, csipogó hangját pedig Máté egyből felismerte, és tudta is, hogy mi a baj: az 

akkumulátor lemerülőben volt. 

 A t.y.-k legújabb generációja, amikből eggyel Máté is rendelkezett, 

folyadékplazmás akkumulátorral volt ellátva, ami azontúl, hogy csordultig feltöltve akár 

egy hónapig is üzemkész állapotban tudott maradni, séta közben, ha a karon volt, még 

tölteni is tudta magát, s így igazából nem is volt szükség ezeknek a t.y.k-nek a 

fenntartásához veszélyes, hálózati tápegységek használatára (hacsak nem akart valaki 

a lemerített t.y.-jével sürgősen telefonálni valakinek). 

 Máté közben, akinek minden figyelme a t.y.-jére irányult, látta is a problémát, 

amit a t.y.-je a karkötő felületére kirajzolt. Az akkufeszültség azonban nem az egyetlen 

dolog volt, amit a karkötő ekkor kivetített, és amire Máté felfigyelt. 

 A t.y. karkötőnek tűnő külseje a konkrét vészüzeneten kívül az időt is láthatóvá 

tette, méghozzá a lemerülő akkumulátor ikon felett kicsit balra, digitális számokkal. 

 Máté - jóllehet ismerte a digitális kijelzésű számokat - mégis tágra nyitotta a 

szemeit, amikor megpillantotta a t.y.-jén az órát, és ezzel egy időben tovább 

halmozódtak a benne megfogalmazódó kérdések. Pedig az óra négy számjegye 

önmagában nem csinált vagy mutatott semmi szokatlant, csakis Máté gondolatai és 

tapasztalatai formálták át a három óra öt percet mutató óra tartalmát, és nem véletlenül. 

Először is Máté tudta, hogy az az idő, amit az órája mutat, nem jó, és hogy ez valójában 

az ő hibája, mert még az időátállítás során elfelejtette az óráját egy órával megtoldani, 

így az mindig hatvan percet késett. Kárászrévnél is emiatt hagyta ott majdnem a gép, 

amelyik később lezuhant. 

 Ezúttal azonban Máté ezt nem hagyta figyelmen kívül: egy órát a t.y.-jén látható 

időhöz fejben hozzáadva négy óra öt perc jött ki eredményül, ám ezt látva Máténak 

újabb gondolatok jutottak erről eszébe megállíthatatlanul: hogy egyáltalán melyik 

időzónában lehet most, mert délután négy órakor nem nagyon szokott a nap az égen 

tetőzni, még nyáron se, pedig Máté az előbb ezt látta. Vagy hogy milyen nap van 

egyáltalán, hogy hazaér-e még az iskolakezdés előtt, vagy hogy egyáltalán hazajut-e. 

Mátén ekkor vett először igazán erőt a félelem attól, hogy lehet rá se fognak találni, 

mivel annak szigetnek, ahol nem rég volt, egyáltalán nem volt lefedettsége, és nem 

tudta, hogy ez miféle hely, hogy ennek van-e. Hogy ezt kiderítse, még egy pillantást 

vetett a t.y.-jére, de szomorúan látta, hogy ezen a tengerparton sincs térerő. 

 Máténak mindeközben lépten-nyomon az járt a fejében, hogy mi lehet vajon a 

többiekkel, hiszen ők is ugyanúgy jártak, mint ő, és ha ő ilyen könnyű sérüléssel 

megúszta a pörgő vonatot, a többieknek is megvolt erre minden esélyük. Máténak 

azonban - nagy bosszúságára - fogalma se volt róla, hogy mi lett végül a vonattal, és 

hogy került ki ő onnan, ide a tengerpartra, ahol a roncsoknak nincs semmi nyoma. És 

ugyanígy arról se volt fogalma a zaklatottságában egyre nyugtalanabbá váló fiúnak, 

hogy hogyan fogja megtalálni a többieket, főleg, ha a t.y.-je - a térerő hiánya miatt - 

használhatatlan. 

 Ezeken a gondolatok záporoztak a még mindig a földön fekvő Máté fejében, aki 



mellett most se Bálint, se a szülei, se semmilyen ismerőse nem volt ott, aki bátoríthatta 

volna, vagy tanácsot adhatott volna a kisfiúnak, hogy most mitévő tegyen. tudta, hogy 

most igazán magára van utalva. Nem fog neki segíteni senki. 

 Máté öntudatával azonban szerencsére nem volt baj. Került Máté már egyszer 

hasonló helyzetbe, amikor a szülei egy napra elutaztak, és neki kellett magára főzni. 

Akkor se volt mellette senki, aki segített volna neki, mégse kapott ételmérgezést. 

 Ez a helyzet valamelyest más volt, Máté azonban - annak érdekében, hogy 

megtalálja a többieket, akik vele együtt ide kellett, hogy kerüljenek - legyűrte magába az 

egyre halmozódó kérdéseit, és elhatározta, hogy feláll, akármennyire is gyengének érzi 

magát, és fáj még a feje. 

 Még mielőtt azonban felkelt volna Máté, még egyszer maga felé fordította a t.y.-

jét, amitől Máténak azonban újból az a gyanúja támadt, hogy valami baja van a t.y.-

jének. Máté t.y.-jének csipogása nem sokkal ezelőtt lassan, fokozatosan elnémult, 

aminek hála ugyanaz a nyugalmat sugárzó tengerparti csend szállt a környékre, amit 

csak a partra vetődő hullámok moraja tört meg olykor-olykor, és ez a lassan magára 

találó kisfiúnak most igazán jól esett. 

 Máté azonban tudta, hogy ettől a nyugalomtól nem kényelmesedhet még el, 

hanem fel kell állnia, és el kell kezdenie megkeresni a többieket, ahogy azt az előbb 

elhatározta, és az öntudatos kisfiú, hiába esett nehezére felkelni, így tett. 

 Aközben azonban, hogy Máté átfordult a hátára, hogy felkeljen, teljesen 

váratlanul egy felbőgő, benzines láncfűrész összetéveszthetetlen zaja annyira 

megrémítette, hogy majdnem újból hátravetette magát. 

- "Ki használhat itt ilyenkor láncfűrészt?" - kérdezte magától meglepődve Máté, és 

teljesen jogosan. - "Ezek szerint mégse olyan lakatlan ez a hely. Talán tudnék 

segítséget is hívni." 

 Ezen a gondolaton felbuzdulva Máté ismét nekiveselkedett a felállásnak, és 

ezúttal sikerült is ez neki. Abban a pillanatban azonban, hogy Máté a lábaira állt, 

elhallgatott a láncfűrész. Máténak pedig ekkor - a lábain állva - végre olyan dolgok is a 

szemei elé tárultak, amiket addig, a földön fekve nem láthatott: a homokos partvonal 

mentén minden irányban számtalan, kisebb-nagyobb fémdarab csúfította a tenger 

határát, amiket látva Máté nem tudott másra gondolni, mint arra, hogy a föld alatt 

felfedezett vonat darabjai hevernek mindenütt. 

 Miközben Máté ezt a szárazföld és víz között lévő homokos senkiföldjét kémlelte, 

újból felbőgött a láncfűrész fülsértő zaja. Máténak azonban ezúttal sikerült 

megállapítania, hogy ez a gépzaj tőle jobbról származik, s így Máté is ebbe az irányba 

fordult, hogy végre leleplezze, kik használnak itt a közelben láncfűrészt. 

 A partvonal azonban nagyon hosszan elnyúlt, és ameddig Máté ellátott, nem vett 

észre semmiféle mozgást. 

- "Onnan jön pedig a hang" - győzködte magát Máté, aki nem akarta egykönnyen feladni 



a keresést. Még egyszer, és ezúttal még figyelmesebben átfésülte tekintetével a partot 

és környékét, ezúttal a távolban kezdve a keresést, de most észrevett valamit. 

 A távolban, valahol a látóhatár környékén több fekete pont mocorgott, 

egymáshoz közel, ami Máté minden figyelmét és gondolatát lekötötte, amint 

megpillantotta őket. A reménykedő kisfiú első gondolata, ezeket a pontokat látva az volt, 

hogy talán ezek a vele együtt vonatbalesetet szenvedett barátai lehetnek, mert a 

távolban lévő három pontok száma megegyezett a vele együtt a vonat első felében 

maradt csapattagok számával. Mátét ez egy picit megnyugtatta, ám amint eszébe jutott 

neki az a valaki a csapatból, akiről fogalma se volt, hogy merre lehet, és aki talán a 

legtöbbet tette mindenkiért, újból elkomorodott, és még a fejét is lesütötte. 

- "Gáborral vajon most mi lehet?" - fogalmazta meg magában a kisfiú a kérdést. - 

"Remélem jól van. Legalább annyira jól, amennyire én." 

 Túllendülve ezen, Máté újból a mozgó pontok felé fordította figyelmét, és tudta is, 

hogyan fogja kideríteni, hogy valóban ők-e azok, akikkel elindult felkutatni Yiinlu szüleit: 

a tőle megszokott módon, a t.y.-je segítségével. 

 Máté t.y.-jén volt egy olyan alkalmazás, amivel a t.y. karkötőn lévő kamerával rá 

lehetett közelíteni több száz méterre lévő tárgyakra is, és ez most Máténak pont kapóra 

jött. Hozzáérve az ujjával a t.y.-jéhez, előugrasztotta a kütyüje vetítőképernyőjét, amit 

megint itt-ott megérintve már meg is nyitotta a nagyító alkalmazást. Ebben a pillanatban 

hirtelen minden eltűnt a kisfiú t.y.-je vetítőképernyőjéről, és olyan átlátszó lett a 

képernyő, mintha nem is lenne bekapcsolva a t.y.-jének a vetítőképernyője. Máté 

azonban nem ijedt meg, mert tudta, hogy ez az alkalmazás így működik. Annak a 

téglalapszerű területnek - ahol eddig a vetítőképernyőt látni lehetett - a bal alsó 

sarkában pedig három apró ikon valójában még megmaradt: egy nagyító, benne egy 

plusz jellel, egy másik nagyító egy mínusz jellel, és egy "X". 

 Máté tudta, hogy a plusz jellel ellátott nagyítót kell választania, ha rá akar 

közelíteni a távolban mozgolódó pontokra, és így is tett. Amint Máté megérintette ezt a 

nagyítós ikont, a táj azon a négyszögletű területen, ahol nemrég a vetítőképernyő 

látható volt, hirtelen elkezdett nőni, és csak nőtt, csak nőtt és csak nőtt. Már majdnem a 

tízszeresére nagyította fel a tájat a képernyőn keresztül Máté, amikor úgy gondolta, 

hogy ennek elégnek kell lennie, hogy leleplezze, kik is vannak még rajta kívül itt a 

tengerparton. Elfordítva kicsit a csuklóján a t.y.-jét, megpróbálta ráirányítani a képet a 

távoli pontokra, ám ez ilyen távolról nem volt egy egyszerű művelet. Erre Máté is hamar 

rájött. Fél percig tartó óvatos mozgatást követően végül sikerült rátalálni azokra a távoli 

alakokra, akiket Máté már szabad szemmel is látni vélt, és végre ki is derült, hogy kik 

ezek az alakok. Máté jól sejtette: valóban a csapattagok voltak azok. 

 Máté roppant mód megkönnyebbült, amint látta, hogy a többiek is itt vannak a 

közelében, és egyiküknek sincs nagyobb baja, ám mielőtt még bármi mást csinált volna 

a talpraesett kisfiú, kikapcsolta a t.y.-jét, majd lerakta a jobb karját (amin a t.y.-je volt), 

hadd töltődjön tovább a kütyüje, még mielőtt tényleg lemerülne. Ezután viszont sietős 

léptekkel tényleg elindult a csapat többi tagja felé, akikhez közeledve úgy tűnt, 

nincsenek is olyan közel egymáshoz. - "Vagy csak én érzem így?"- gondolkozott el 



Máté.  

 Alig öt perccel később, amikor Máté már elég közel ért a táborhoz, azt is látta az 

egy helyen szabályosan elhelyezett élelmiszerekből és tűzifákból, hogy a csapattársai 

már régebb óta kialakították maguknak a táborhelyet, amivel az ideiglenes ittlétüket is 

biztosították. Máté eközben rendületlenül haladt előre, és hamarosan az is egyértelművé 

vált a kisfiú számára, hogy ki merre van. 

 Az első ember azonban, akit Máté a magához térése óta ebben a félkész 

táborban meglátott és felismert, Lejla volt, aki tengertől alig két méterre egymagában 

gubbasztott a homokos talajon, miközben kezével a talajba egy sekély gödröt ásott. 

közelebb érve Máté visszavett a tempójával, mert kíváncsi volt a többiekre is, hogy mit 

csinálnak, és hogy hogyan van pontosan kialakítva a táboruk. Ahelyett azonban, hogy a 

többiek után nézett volna, Máté figyelme hamar újra a parton ülő Lejlára terelődött, aki 

mellett - főleg, mert ő volt az a csapatból, akit a legrégebb óta ismert, és akivel a 

legjobban kijött - nem akart szó nélkül elmenni. Máté, a nemrég megismert lánybarátját 

közelről látva - aki még mindig ugyanazt a gödröt ásta - egyre inkább kezdte azt érezni, 

hogy valami nagy baj történt itt, és ezt olvasta le Lejla arcáról is, akin Máté annál inkább 

ki tudta venni a búskomorságot, minél közelebb ért hozzá. Amikor Máté már csak három 

méterre volt Lejlától, egy felettébb elgondolkodtató eseménynek lett váratlanul tanúja: 

Lejla - feltehetően a hangok hallatán - hirtelen abbahagyta a gödör ásását, majd egy 

pillanat erejéig Máté felé fordította komoly vonásokkal teli arcát. Ezt a röpke pillanatot 

Máté úgy élte meg, mintha ő Lejla ádáz ellensége lett volna, akivel kényszerből össze 

lett zárva. Lejla azonban csak egy pillanat erejéig nézett rá Mátéra. Ezután Lejla 

visszatért a korábban megkezdett munkájához, és anélkül, hogy bármit szólt volna, 

tovább folytatta az ásást. Máté - ezt a gonosz pillantást látva - értetlenségében olyan 

szerencsétlenül bámult vissza a tovább dolgozó kislányra, akitől egyre inkább azt kezdte 

érezni, hogy jobb, ha elmegy, mintha összekeverte volna őt Lejla egy gonosztevővel. 

Másodpercekig nem történt semmi, és egy ponton Máté úgy érezte, jobban teszi most - 

akármi is lelte Lejlát - ha továbbáll, de ez a pillantás akkor sem hagyta őt nyugodni. 

  Továbbsétálva a tábor belseje, és a többiek felé, egyfolytában vissza-

visszapillantgatott Máté Lejlára, mert nem tudta egyszerűen kiverni a fejéből, miért 

pillantott rá Lejla olyan csúnyán. Nagyon bántotta ez őt. 

 Ezen a gondolaton gyötrődve pedig észre se vette Máté, hogy mekkora 

távolságot tett meg  a táboron belül, és hogy mennyire közel került hirtelen az egymás 

mellett ülő Yiinluhoz és Anitához, akiket nemrég Máté még alig vett észre a parttól már 

beljebb lévő, bokáig érő füves területen. Yiinlu, aki felé Máté a menetet folytatta, a 

maradék élelmiszer mellett foglalt helyet, miközben ő maga magába roskadva, tétlenül 

gubbasztott a helyén. Amikor odaért Máté a csapat legfiatalabb tagjához, majd megállt 

mellette, Yiinlu - Lejlától eltérően - még véletlenül sem merte az arcát Máténak 

felmutatni. Máté gondolkodott rajta, hogy szóljon-e hozzá Yiinluhoz, hátha elmondja, mi 

a baja, de aztán, amikor látta Anitát is, hogy ő is mennyire összehúzza magát, és ő se 

néz rá Mátéra, kezdte megérteni, hogy itt valami nagyobb baj történt. Pár perccel ezelőtt 

Lejla szúrós tekintete, most pedig az, hogy Yiinlu és Anita rá se néznek, ahelyett, hogy 

örülnének neki, hogy még egy csapattag előkerült, és jól van, nagyon felkavarta Mátét. 



- Mi történt itt? - nézett rá Máté döbbenten Anitára és Yiinlura, aki nem akarta elhinni, 

hogy milyen ellenségesen viselkedik vele mindenki. Olyannyira, hogy hátat fordítva 

Yiinlunak és Anitának, ismét a tenger felé tekintve Máté a térdeire támaszkodott, és, 

mintha egy hullám hozta volna el hozzá, a legrosszabb gondolatok jutottak egycsapásra 

mind a rémült kisfiú eszébe. 

 A tengert néző kétségbeesett Máté, aki valójában erőt próbált gyűjteni ahhoz, 

hogy valakit megkérdezzen, mitől fordult magába így mindenki, akaratlanul is, de kezdte 

átvenni a többiek frusztráltságát, és ezzel együtt a fejét is egyre inkább ledöntötte. 

Hirtelen azonban a szélcsendes időben egy kellemes szellő vágott át a tábor közepén, 

ami Máténak most igazán jólesett, és fel is emelte a kétségbeesett kisfiú kicsit a fejét, 

hátha kiszellőzik. Ekkor pillantotta meg Máté a parton, tőle harminc méterre Dávidot is, 

aki szintén hasonlóan aggasztóan ült a kopár földön, mint Lejla, vagy Yiinlu. Máté 

különösnek találta, hogy egy olyan határozott srác - amennyire megismerte - mint ő, akin 

nem látszott, hogy bármi bántotta volna, hogy lett hirtelen - a többiekkel együtt - ilyen 

búvalbélelt. Máté gondolatai egyre inkább e köré a nála évekkel idősebb fiú köré 

összpontosultak, illetve aköré, hogy vajon mi mindenről maradhatott le ő, ami a tábor 

lakóinak hangulatát ennyire elrontotta. Máté félt tőle, főleg amióta Yiinlut is látta, hogy 

bárkitől bármit kérdezzen, ugyanakkor azt is tudta, hogy így nem lesz okosabb, és ha 

esetleg ő tudja a megoldást a csapat bajaira, akkor se fog tudni segíteni, ha nem vesz 

erőt magán, és nem kezdeményez beszélgetést senkivel amiatt, mert azt látja a többiek 

viselkedéséből, hogy nem akarnak vele szóba állni. Mi mégis a legrosszabb, ami 

történhet vele? 

 Ezekből a gondolatokból elég erőt merítve Máté elhatározta, hogy odamegy 

Dávidhoz, és ha törik, ha szakad, hozzászól. 

  És az öntudatos kisfiú így is tett. 

 Odaérve Dávidhoz Máté észrevette, hogy - Lejlához hasonlóan - ő is nagyon 

ügyködik valamin, de az látszott, hogy nem gödröt ás. Máté kíváncsi volt rá, hogy akkor 

viszont min dolgozik annyira Dávid, ezért mellésétált, hogy láthassa, és ekkor valami 

olyasmit látott meg Dávid ölében, amire nem számított: egy koszorút. 

 Dávid előtt még ott volt néhány felhasználásra váró ág, amit úgy tűnt, még fel 

akar használni Dávid a koszorú készítéséhez, noha úgy tűnt, nem nagyon kell már mit 

hozzáfonni ehhez a koszorúhoz, mert már ekkor is nagyon szépen nézett ki. 

 Máté most már kezdte érteni, miért nem akart senki se megszólalni és ránézni. 

Nem merte senki se elmondani, mi az, ami bántja őket, de Máté most már tudta, mi az. 

 Máté azonban még mindig kíváncsi volt rá, hogy mi mindent sikerült eddig 

kiderítenie a többi csapattagnak arról, hogy most megint hová kerültek, és közben azt 

sem felejtette el Máté, hogy neki kell megszólalnia először, ha bármit ki akar szedni a 

többiekből. Egy újabb pillantást vetve a majdnem kész koszorúra, egy hízelgő mondattal 

próbált beszélgetést kezdeményezni Dáviddal a tizenkét éves kisfiú, ami így szólt: 

- De szép lesz ez a koszorú! 



- Az - szólalt meg ezt követően Dávid is, bólogatva közben. - Gábornak készül. Ő rohant 

hátra a vonat hátsó felébe, hogy eloltsa a tüzet. Feláldozta az életét értünk, és ezért 

csinálom most azt, amit. 

- És mit tehetek most? - kérdezte jó szándékkal Máté. 

- Most már semmit - felelte ridegen Dávid. - Ha visszafogtad volna magad, amikor 

lehetett, talán nem tettél volna felelőtlenségből másokkal olyan dolgokat, amiket 

magadtól semmi pénzért nem tennél amúgy meg. 

 Máté Dávidnak ezen a válaszán nagyon elképedt. Néhány másodpercig azt se 

tudta mit mondjon. 

- Miről beszélsz? - kérdezte meg végül Máté. 

- Csak arról, hogy ha a titkos alagút felfedezésével nem tereled el mindenkinek a 

figyelmét a valódi céltól, valószínűleg még mindenki köztünk lenne, és talán Yiinlu 

szüleit is megtaláltuk volna. 

 Dávid, miután elmondta mindezt, sóhajtozásokat mellőzve felnehézkedett a 

földről, leporolta a homokos ruháját, majd folytatta a veszekedésbe fajuló beszélgetést a 

Máténál pár centiméterrel magasabb fiú. 

- Te és a többiek is mind hibásak vagytok azért, hogy ide kerültünk... 

- De te is végig velünk tartottál, nem igaz? - vágott közbe Máté. 

- Én próbáltalak visszatartani, de te, és a többiek is mind olyan önfejűek voltatok, hogy a 

másik tanácsa már nem is érdekel titeket. Mindenekfelett azonban neked köszönhetjük a 

legtöbb szerencsétlenséget, ami történt velünk, és ami történni fog, azt is. 

- Hagyjátok abba! - kiabált rá Yiinlu távoli hangja Dávidra és Mátéra, de nem sok 

sikerrel. Máté és Dávid tovább folytatták a veszekedést. 

- Ha nem kísérted az ismeretlent csak azért, mert kíváncsi vagy rá, akkor nem történt 

volna semmi visszafordíthatatlan velünk! - folytatta haragos beszédét Dávid. - Eddig 

megbízott benned majdnem mindenki, hogy segíted a keresést, de most már mind 

tudják, hogy semmi jót nem tudsz tenni azoknak, akikkel útra kelsz. Látod mit tettél a 

többiekkel, Yiinluval, Gáborral... 

- Hagyd abba! Ez nem igaz! 

- De. Sajnos igaz. Miattad készíthetem most ezt a koszorút Gábornak. Hiába próbálod 

letagadni, ki másnak köszönhető szerinted mindaz, hogy ide kerültünk, és ami Gáborral 

történt? Te indítottad el az egészet. Te felelsz Gábor haláláért, hiába próbálsz egy ilyen 

bűnös cselekedet letagadni. Ami megtörtént, az megtörtént. Meg vagy bélyegezve Máté 

úgy, mint Káin, és ezt soha senki se fogja tudni neked semmissé tenni... 

 Máté, akinek elrettentő jelként a tekintete Dávid beszéde közben egyre 

komorabbá vált, egy szerencsétlen pillanatban, amikor már nem bírta tovább hallgatni 



Dávidot, elvesztette a hidegvérét, és Dávid felé olyan gyorsan indult meg hirtelen, 

hogyha az iskolában tette volna ugyanezt testnevelésből, akár eredményként is el 

lehetett volna könyvelni. Dávidot azonban nem ijesztette meg az ellene irányuló 

támadás, sőt! Amikor a feléje rohanó kisfiú már majdnem felöklelte a helyben 

türelmesen várakozó tinédzsert, akkor szánta rá csak magát Dávid a cselekvésre, aki 

egyetlen, ügyes, harcművészetben elsajátított mozdulattal a kisfiú lendületét kihasználva 

a hasával lefelé a földre hajította Mátét, egyenesen rá a saját maga által készített 

koszorúra. 

 Máté, aki nem számított semmiféle hasonló önvédelmi trükkre, a földre kerülve 

annyira lebénult a meglepetéstől, hogy még egy darabig nem is volt képes talpra állni. 

Dávid, látva, hogy Máté nem áll fel, azt gondolta egy idő után, hogy Máténak lehet, hogy 

valami baja lett a szerencsétlen földet éréstől, valójában azonban szerencsésen 

megúszta a felingerelt kisfiú Dávid trükkjét, csak nem akarta ezt kimutatni neki. 

Tehetetlenségében Máté, mielőtt meg felállt volna, a tábor irányába döntötte elnehezült 

fejét, ám ekkor valami olyasmit látott meg a távolban, ami mindenképp marasztalta a 

tekintetét: nem túl távol tőle, egy kisgyermeket látott Máté az erdő felé rohanni, majd pár 

másodperc múlva a villanyoszlop magasságú fák közé rohanni, és ott eltűnni. Máté ezt a 

rövid jelenetet látva is már tudta, hogy ki volt az, aki az erdőbe rohant, és Lejla 

másodpercekkel később hallatszó kiáltozása is ezt erősítette meg benne. 

 A földre kerülés meglepetéséből lassan lenyugvó Máté figyelme ezek után 

szigorúan Lejlára összpontosult, akinek az alakját Máté a még mindig a talajtakarón 

üldögélő Anita mellett pillantotta meg. Lejla személyét Máté a kevés összegyűjtött 

tapasztalat alapján, nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak és intelligensnek ítélte meg, ám 

amit a földön, Dávid mellett feküdve ekkor megfigyelt a vele egyidős kislányról, 

ellentmondott valamennyi addigi tapasztalatának és a kislányról alkotott egyoldalú 

képnek. Lejla - nyomban azután, hogy előadta Anitának a Mátééktól nagyon nehezen 

érthető mondandóját - a lehető leggyorsabban elkezdett Máté és Dávid felé rohanni. 

 A még mindig a földön fekvő, de már maximális odafigyeléssel Lejlára 

koncentráló fiú mélyen azon gondolkozott eközben, hogy vajon mi az összefüggés Yiinlu 

eltűnése és Lejla megjelenése között, és mindezalatt a maradék erejét arra használta 

fel, hogy megpróbáljon felállni, még mielőtt Lejla odaérne, ám ez nem sikerült neki. Lejla 

a villámgyors szökkenéseinek hála szinte észrevétlenül, de egy pillanat alatt ott termett 

Máté, illetve Dávid mellett, de Dávid, amikor észrevette a mellette megállt Lejlát, csak 

sandítva mert ránézni a kislányra, és ezt Máté is észrevette. 

- Elüldöztétek Yiinlut! - szólalt meg haragosan Lejla. - Ráadásul nem is ismerjük az ő 

személyiségét annyira, hogy tudjuk, vajon, milyen hamar nyugszik meg. Fogalmam 

sincs, hogy egyáltalán vissza fog-e jönni hozzánk. Kellett ez? 

- Ameddig nem voltál itt, Máté, nem volt egymással semmi bajunk! - mutatott rá Mátéra 

Dávid. - Most viszont csak egymásra halmozod a minket érő bajokat. Először Gábor, 

most pedig Yiinlu. 

- Együtt jöttünk ide. Mindenről közösen tehetünk - szólalt meg rövid idő után Máté 

komolyan, miközben újból nekiveselkedett annak, hogy felálljon a földről, és ezúttal 



sikerült is neki. 

- A közösen szót tedd múlt időbe! Nem tartoztunk eddig sem össze, de hogy ezután nem 

lesz gondom veled többet, arra mérget vehetsz! 

 Dávid ezután arra fordult, ahol a táborba érkezve nemrég Máté Lejlát a földön 

ülve megtalálta. Anita - hihetetlen módon - még mindig ugyanazon a ponton üldögélt a 

megannyi esemény ellenére, ahol őt Máté először megpillantotta. Ez a mindenkinél 

jobban magába fordultnak tűnő csapatag azonban, Máté nem kicsi meglepetésére, 

amint Dávid hozzá kiáltott, hogy jöjjön ide, nyomban felállt, és elindult a három, egymás 

mellett lévő csapattag felé. Bár Anita nem sietett annyira, mint a Yiinlu eltűnésének hírét 

hozó Lejla, mégis viszonylag hamar megérkezett Lejla, Dávid és Máté mellé, akik közül 

ekkor a legidősebb gyerek, Dávid, a következőt mondta gyengéden neki: 

- Gyere Anita! Legalább magunknak adjunk esélyt a hazajutásra. - És ekkor elővett 

Dávid a zsebéből egy fekete napszemüveget, amit rögtön fel is húzott, mert pont a 

szemébe sütött a nap. 

 Anitát nem kellett kétszer szólítani. Amint megértette, hogy Dávid itt akarja 

hagyni a többieket, habozás nélkül odaszaladt Dávid mellé, akivel együtt ő lassan, de 

biztosan elindult a part mentén a közeli erdő felé, ami Yiinlut is nem sokkal ezelőtt 

elnyelte. Lejla és Máté mindeközben csendesen, szinte némán figyelték Dávidot és 

Anitát, akik csendesen beszélgetve, egymás kezét fogva távolodtak lépésről lépésre a 

két, egymáshoz mérve hasonló korú gyermektől. 

- Nem mehettek el ti is! - lépett előre Máté egy lépést hirtelen, s kiáltott rá közben a tőle 

folyamatosan távolodó párra. - Mi lesz így a csapattal? 

- A csapatnak már vége - kiabálta hátra Dávid, miközben Anitával együtt folytatta a 

sétát. - Anitával együtt megpróbálunk kitalálni onnan, ahová minket elkevertél. Ne érts 

félre Máté! Én nem haragszom rád - és ekkor Dávid egy pillanatra hátranézett Mátéra -, 

de nem fogom a kezedbe adni a sorsomat. Amit te tettél, annak csak te vagy az oka, és 

te is tudod azt helyrehozni. Egyszer talán majd megtudod, mi az a felelősség. Addig is: 

éljetek túl, ahogy tudtok! 

 Ezek voltak Dávid utolsó szavai, amiket Máté tőle hallott, noha ezután is még 

hallotta Máté, és mellette Lejla, ahogy Dávid és Anita egymással viccelődik, de mindez 

már nem volt kristálytisztán érthető, és csak rosszabbodott, amint Dávidék egyre 

távolabb és távolabb kerültek Mátééktól. A tizenkét éves kisfiú tehetetlenül nézte végig, 

ahogy Dávid és Anita sorsára hagyja őt és a hasonlóan védtelen barátját, Lejlát.  

 Máté, miközben végignézte a párt végleg eltűnni a bizarr erdő mélyén, nem tett 

semmit, csak döbbenten állt egyhelyben, és ez a tétlensége Máténak több, mint egy 

perc után szakadt csak meg, amikor a kisfiú a fejét rázva, reszketve megszólalt: 

- Tényleg én vagyok minden baj forrása. A megtestesült átok. 

- Miket beszélsz! - szólta le Lejla Mátét. - Nem vagy te más, csak egy velem egyidős 

gyerek, akivel hirtelen túl sok minden történt. 



- Mégse tudom elfelejteni mindazt, amit Dávid mondott - ellenkezett Máté. 

- Dáviddal ne foglalkozz! - nyugtatta Lejla Mátét. - Vele van mostanában a baj. Teljesen 

megváltozott, amióta itt vagyunk. Csak Anitával hajlandó foglalkozni, minden mással 

kapcsolatban képtelen gondolkodni, és kiveszett belőle az összetartás is. Ezért is 

vesztem össze vele nemrég. 

- De amit Gáborral kapcsolatban mondott - rebegte Máté. - Hallottad Már Dávidot 

hazudni? 

- Talán ez az egy jó tulajdonsága még megmaradt neki - felelte Lejla 

- Ezek szerint valóban én vagyok Gábor halálának az oka, és még Yiinlut is én zavartam 

el - mondta halkan Máté, mielőtt elkezdte volna újból rázni a fejét. - Hogy fogom én 

mindezt elfelejteni? 

- Még mindig nem látod át Dávidot? Be tudta bizonyítani Gábor halálát? Nem, ugye? Ő 

is ugyanabban a vonatban utazott, amiben mi mindnyájan. Ami vele történt, az se 

lehetett súlyosabb, mint amit mi éltünk át, csak ő éppen leszakadt tőlünk, és ezért nem 

tudtunk róla semmit. Közülünk, akik ennek a vonatnak az első kocsijában utaztak, 

mindenki túlélte. Lehet, hogy Gábor is valahol, távol tőlünk minket gyászol, ugyanazt 

gondolva rólunk eközben, mint amit mi gondolunk most róla. 

- Ha tényleg igaz az, amit mondassz, akkor hogyhogy nem találkoztam és nem is 

hallottam egy szót se Noémiről? 

- Noémi valóban nincs itt már hosszú ideje - magyarázta elgondolkodva Lejla.  - 

Eredetileg fát gyűjteni indult az erdőbe, de már gyanúsan régóta gyűjt fát, ha egyáltalán 

nem mást csinál éppen. 

- Mikor ment el? - érdeklődött Máté. 

- Sajnos azt pontosan én se tudom - felelte tanácstalanul Lejla. - Nem működik az a t.y.-

men az óra. 

 Ezt a választ hallva Máté nem akart hinni a fülének, és ez Máté tekintetén is jól 

meglátszott. Erre nem számított Máté. 

- "Vajon Lejla t.y.-jének is ugyanaz lehet a baja, mint az enyémnek?" - gondolkodott el 

ezen Máté, aki jól emlékezett rá, hogy amikor magához tért, és megnézte kétszer az 

óráját, egy percet se ment előre. Megpróbálta Máté felidézni azt az időt is, amit a t.y.-je 

mutatott a tengerparton, mielőtt felkelt volna. Bár nem volt száz százalékig biztos benne, 

de három óra öt percre emlékezett a t.y.-jén.  

 Lejla, látva, hogy Mátét mennyire elgondolkodott a t.y.-je miatt, elhatározta, hogy 

a kedvébe jár, és miután megérintette a jobb kezén lévő barna t.y.-jét, hogy megjelenjen 

rajta az idő, odanyomta azt Máté arcába, hogy lássa, mennyi időt mutatott az ő t.y.-je, 

amikor megállt rajta az óra. 

A számokat látva Mátén azonban csak még nagyobb döbbenet lett úrrá. Lejla t.y.-je 



négy óra öt percet mutatott, vagyis - ha nem számoljuk Máté t.y.-jének egy órás késését 

- csaknem ugyanannyit, mint az ő t.y.-je. Ez pedig csak egy dolgot jelenthetett, és erre 

Máté rögtön rá is jött: Lejla és Máté t.y.-jének egyszerre kellett megállnia, valamilyen 

külső, megmagyarázhatatlan jelenség következtében. 

- "De mi lehet ez a megmagyarázhatatlan jelenség, főleg ami képes a t.y.-k óráját 

megállítani?" - gondolkozott magában Máté. - "Annyi furcsa dolog történt velünk az 

utóbbi időben." 

 Máté gondolatait ez a kérdés nem hagyta nyugodni, ám hirtelen még valami 

eszébe jutott a kisfiúnak, amire tudta, hogy Lejla talán tudja a választ: hogy hová 

kerültek, szigetre, vagy kontinensre, és hogy egyáltalán van-e erről a helyről kiút, 

valamilyen civilizált környékre, ahonnan már könnyedén hazajuthatnak. 

 Éppen levegőt készült venni Máté, hogy ezt a kérdését feltegye Lejlának, amikor 

hátulról hirtelen valami megérintette a hátát. A gondolataiba belemélyedt kisfiút annyira 

váratlanul érte ez az érintés, hogy teljesen libabőrös lett az egész háta. Kizökkentve a 

gondolataiból, Máté rögtön megpillantotta az őt megérintő személy baljós árnyékát. Az 

árnyék homokra vetülő alakjából következtetve Máté egy olyan személyt gondolt maga 

mögött állni, akinek a magassága megegyezik az övével, és az egyik kezében egy 

lácfűrészt tart. Máté gondolatai ezt a nem túl bizalomgerjesztő, sőt, rémálomba illő 

árnyékot nézve újból be akartak indulni, de Máté ezúttal erőt vett magán, és gyorsan 

hátrafordult, hogy lássa, kivel is van dolga. Amikor pedig megfordult, ezen a napon 

először egy kellemes meglepetés érte, ami legalább akkora megkönnyebbülés volt most 

Máténak, mint amennyire ijesztő volt az a hirtelen érintés, amit az előbb érzett. A Máté 

mögött álló, félelmetesnek mutatkozó alak, aki egyik kezében egy láncfűrészt, a 

másikban pedig néhány vékony faágat szorongatott, Noémi volt, akire a kisfiú hamar 

ráismerve feloszlott minden róla alkotott téves gondolata. 

- De jó, hogy újra látlak, Máté! - kiáltott fel örömében hirtelen Noémi. Amikor azonban ő 

a hosszú másodperceken keresztül csendben feléje tekintő Máté szemébe nézett, 

kezdett örömével lassan felhagyni. 

- Merre vannak a többiek? - tette fel hirtelen a kérdését Noémi, egészen más hangon, 

mint ahogy Mátét üdvözölte. 

- Messzebb már, mint gondolnád - felelte egyre süllyedő hanglejtéssel Máté. - Hála 

magamnak. 

- Mondtam már, hogy ne hibáztatsd mindenért magad! - szólta le Lejla Mátét. - Ha tőled 

származna a világon az összes bűn, már rég nem lennél itt. Egyébként ne azon 

gondolkodj, mit rontottál el, hanem azon, hogyan tehetnéd jóvá. 

- Igaz - ismerte be Lejla igazát Máté. - De ezt csak úgy tudom elképzelni, ha minél 

hamarabb Yiinlu után indulunk. 

- Yiinlu az erdőben van? - tette fel kérdését tudatlanul Noémi. - Az még neki is 

biztonságos. Biztos nem lesz ott semmi baja, és ezt én tanúsíthatom 



- Én mégsem nyugszom meg addig, amíg Yiinlut a saját szemeimmel nem látom - 

erősködött Máté. - Én elhiszem, hogy te jobban ismered nálam az erdőt, de Yiinlut 

mindenképp ki kell hozni onnan minél hamarabb. 

- Yiinlu szerintem előbb-utóbb vissza fog jönni - mondta hidegvérűen Noémi, miközben a 

kezeiben szorongatott faágakat is lerakta néhány méter távolságba Lejlától és Mátétól. 

- El is veszhet ott - vitatkozott Noémivel Máté. - Ha nem megyünk utána, kiszolgáltatjuk 

őt az erdőnek. Én nem fogom Yiinlut cserben hagyni! 

- Nem hagyhatjuk itt egymást! - kiáltott rá Mátéra Lejla. 

- Nem is hagyhatjuk magára a legnagyobb pácban azt a barátunkat, akiért az egész 

keresés indult - mondta majdnem sírva Máté. - Különben is, nekem lenne bűntudatom, 

ha Yiinlu végleg elveszne. Hozzuk rendbe azt, amit tönkretettünk! 

 Máténak e mondatát követően hosszan tartó csend következett, és aki ezt a 

csendet mégis zavarta, nem volt más, mint Máté, aki a szavai közzétételét követően 

leguggolt, majd a lányoknak hátat fordítva halkan pityeregni kezdett. Túl sok mindent élt 

át  hirtelen a tizenkétéves kisfiú. 

 Lejla - látva Máté zavarodottságát - inkább magára hagyta a zaklatott kisfiút, és 

Noémi felé terelte lépteit, hogy vele társalogjon kicsit. 

 Noémi épp a földön foglalt helyet, törökülésben, miközben a láncfűrészét 

próbálta beindítani. Amire Lejla beszédtávolságra ért hozzá, már sikeresen be is 

indította a túlontúl zajos vágóeszközt, amit aztán az összegyűjtött faágak felaprítására 

használt fel. 

- Túl hangos a láncfűrész! - kiabált rá Lejla Noémire, amint Noémi elkezdte használni a 

benzines gépét. 

- Micsoda? - harsogta Noémi. - Nem hallak! Túl hangos a láncfűrész. 

 Noémi, miután látta, hogy nem fogják így megérteni egymást, inkább leállította a 

láncfűrészt, félbehagyva így a megkezdett munkáját. 

- Miért aprítod fel a fát? - kérdte meg Lejla Noémit. 

- Ez lesz a vacsoránk.  

- Úgy érted, ez lesz alatta, amíg meg nem sül a vacsoránk? - kérdezte egyre furábban 

Noémire nézve Lejla. 

- Nem. Ezt a fát fogjuk megenni. 

- Ezt?! - nézett rá Lejla visszautasítóan a zöld héjú, kapanyélvastag fadarabkákra. 

- Nem hiszed el, ugye? - kérdezett rá Noémi Lejla gondolataira. 

- De ez remélem fűtésre is jó - dünnyögte Lejla. - Hasznos lenne egy tábortűz éjszakára. 



- Ezt szerettem volna még mondani. 

- Micsodát? - érdeklődött kíváncsian Lejla. 

- Nézz fel egy pillanatra az égre! - mondta csendesen Noémi, akinek szavaira 

mindketten a vakítóan erős fényű, fehér égbolt felé fordították tekintetüket. 

- Ha jobban megnézed az égboltot - kezdett bele meséjébe összehúzott szemöldök 

mellett Noémi -,  láthatod, hogy több világító égitest is van felettünk. 

 Lejla nézte-nézte az eget, de nem lelt túl sok eredményre a keresésben. 

- Nem látok semmit - osztotta meg a kudarcát Lejla Noémivel. 

- Itt valóban elég rosszul lehet látni az eget, valószínűleg a tenger felszálló köde miatt. 

Amikor én viszont favágásnál egy tisztást találtam, és ott néztem fel az égre, 

megfigyeltem, hogy ha az összes világító égitestet megpróbálnánk egymással 

összekötni, akkor egy olyan hálót kapnánk, amiben minden kocka területe egyenlő, a 

háló csúcsai pedig ezek az égitestek. 

 Noémi beszédének befejezte után Lejla döbbenetében nem tudta, mit szóljon. 

Végül aztán csak ennyit mondott: 

- El kell ezt mondani Máténak is. 

 Noémi, aki Lejlával szemben ült, jobbra döntötte a fejét, miután hallotta Lejla 

akaratát Mátéval kapcsolatban. Amikor eldöntött fejjel a távolba pillantott, nem 

tükröződött vissza róla túl sok bíztató jel. 

- Máté nincs itt, attól tartok - szólalt meg óvatosan Noémi. 

- Akkor biztos Yiinlu után ment. De makacs már megint! 

- Semmi baj! - nyugtatta Noémi Lejlát. - Van egy ötletem. 

 

 

 

 

 

X. fejezet 

 

Hatéves szemmel egy sejtelmes 
erdőben 



 

 

 

 Yiinlu - az időtájt, amikor Máté és Lejla magukra maradtak - az igazi szárazföld 

kezdetét jelző rengetegben már beljebb járt, mint ahová őt akárki önszántából elengedte 

volna. A fák itt testközelben még magasabbnak látszottak, mint ahogy azokat távolról 

meg lehetett volna saccolni, ám ezek a fák se tudták feldobni az alattuk elterülő dimbes-

dombos, hamuszürke földet, amin alig nőttek növények, és ami így olyan látványt 

nyújtott, mintha egy nagyváros összes lakója ugyanabba az erdőbe hordta volna ki a 

tűzifából keletkezett hamut és minden más salakanyagot. Az erdő mélye, ahol Yiinlu 

ekkor tartózkodott, nem engedett túl sok fényt a talajig eljutni, hála a több mint húsz 

méter magas fáknak. Yiinlut mindez azonban nemigen zavarta. 

 A hatéves kisfiú a lassú sétája közben mindvégig a barátain, Dávidon, Mátén és 

a közös veszekedésükön gondolkodott, valamint azon, hogy tényleg jól tette-e, hogy 

elrohant, ahelyett, hogy megpróbálta volna kibírni addig, ameddig mindketten 

lenyugodnak és kibékülnek egymással. Lehajtott feje hűen tükrözte, mennyire tépelődött 

Yiinlu mindezen.  

 Yiinlunak azonban - hiába tűnt úgy, hogy csak a meggondolatlan cselekedetén 

búslakodik - valójában célja is volt azzal, hogy lépten-nyomon a földet fürkészte. A 

hatéves kisfiúnak az elszökése óta sikerült már jó néhány piros és ehetőnek kinéző 

gyümölcsöt összegyűjtenie. 

- "Ezekért a gyümölcsökért cserébe talán megbocsátanak a többiek, amiért így 

eltűntem." - tűnődött magában a hatéves kisfiú. 

 Amikor Yiinlu már jó pár dombot megmászott és mindkét zsebe tele volt 

majdnem ezekkel a gyümölcsökkel, a rémisztő gondolatai is kezdték őt elhagyni, és 

ezek után a nagyjából lehiggadt kisfiú elhatározta, hogy akármit fognak róla gondolni a 

többiek, visszatér a táborba. Yiinlu jól tudta, hogy azért kerültek mindnyájan erre a 

lakatlan helyre, messze a repülőszerencsétlenség túlélőitől, mert a szülei után kezdtek 

el kutatni. Ha ő se tér vissza - tűnődött tovább Yiinlu - lehet, hogy utána is ugyanígy 

elkezdenek kutatni, amitől ki tudja, milyen messze kerül egymástól és az otthonától 

mindenki, ezt pedig semmiképp sem akarta a jószándékú kisfiú. 

 Azt megelőzően viszont, hogy Yiinlu visszaindult volna a táborhoz, egy nagy 

problémával szembesült az erdőben körbenézve: a homokdűnés domborzatra 

emlékeztető erdő a megtévesztésig hasonló fáival annyira egyformának tűnt minden 

irányban, hogy iránytű és egyéb segédeszközök híján képtelen volt Yiinlu pontosan 

megállapítani, hogy melyik irányból jött. Ennek dacára nem esett kétségbe az eltévedt 

kisfiú, aki ehelyett megpróbált egy másik módszer alapján visszatalálni. Ez abból állt, 

hogy megfordulva ugyanazon az úton kell visszamennie Yiinlunak, amin idáig eljött, 

minden apró nyomot figyelve közben, nehogy véletlenül letérjen az ösvényről. 

 Sok tévedést rejtett magában ez a módszer, de Yiinlunak nem volt más 



választása, aki rövid tétovázás után úgy döntött, ez alapján fog visszajutni a többiekhez. 

Miután megfordulva átgondolta a kisfiú, hogy merről jöhetett, neki is vágott a táborba 

visszavezető útnak. 

 Yiinlu,  aki visszafelé ballagva a sötét erdőben egyfolytában azt nézte, hogy a 

földbe mélyedő, odafelé otthagyott lábnyomai merre mennek, egyre nyomasztóbbnak 

kezdte érezni az őt körülvevő, szűnni nem akaró sötét erdőt, amiből próbált kitalálni. 

Minden egyes dombot, amin átjutott, egy újabb követett, és ez így folytatódott, 

akármennyit ment előre Yiinlu.  

 Nem csoda hát, hogy tíz perc elteltével - amennyi idő alatt egyébként Yiinlu az 

erdő legmélyebb pontjáig eljutott - kezdett nagyon kétségbeesni a hatéves kisfiú, aki 

annak ellenére, hogy mindvégig megpróbálta tartani az irányt, semmi olyasmit nem 

látott, ami az odafelé való sétájából ismerősnek tűnt, vagy amiből látta volna, hogy közel 

van már a tengerpart, a tábor és a többiek. Bármerre nézett Yiinlu, mindig csak ugyanaz 

a fatörzsekkel és kopár dombokkal tarkított látvány tárult a szeme elé, amitől lassan 

kezdte Yiinlu tényleg azt gondolni, hogy eltévedt, és mindezért csakis magát hibáztatta.  

 Jól tudta Yiinlu, hogy nem figyelt ő odafelé az útra, mivel gondolatban akkor a 

barátaival, illetve a veszekedésükkel volt elfoglalva, és ijedtében csak minél messzebb 

akart kerülni tőlük. Haragudott is magára emiatt Yiinlut rendesen, de ez mit se segített 

raja. Tehetetlenségét látva, bármiféle ötlet híján, az elveszett kisfiú egyszerre megállt, 

majd a fejét lehajtva - mint aki el akarja rejteni az arcát mindenki elől - elkezdte 

csendesen itatni az egereket. A könnyek, amik a kétségbeesett kisfiú arcán lefolytak, az 

állán összegyűlve egy nagy könnycseppé egyesültek, és ez a  termetes könnycsepp a 

saját súlya miatt hamar lehullott a földre. Egy pillanattal azután, hogy Yiinlu érezte az 

álláról lehullani a könnycseppet, egy közelről származó emberi hang visszhangzott az 

átlátszatlan erdőben, ami ráadásul a pityergő kisfiúhoz szólt, méghozzá így: 

- Yiinlu! Olyan rég nem láttalak. Merre vagy? 

 Yiinlu, amint meghallotta ezt a hangot, nyomban libabőrös lett a háta, a teste 

annyira megmerevedett, hogy mozdulni sem bírt, miközben a döbbentség is jól 

kirajzolódott a kisfiú arcára. Mindez azért, mert Yiinlu rögtön felismerte, hogy ki szólt 

hozzá. Az elveszettnek hitt édesanyja volt az.   

 Ezek az egymással ellentétben álló reakciói a kisfiúnak emiatt a váratlan csoda 

miatt ütköztek ki, Yiinlu azonban saját akaratának segítségével hamar kivágta magát 

belőlük, hogy ezután - csak a sötét erdőre figyelve - megtalálja az édesanyját. Az előtte 

magasodó fáktól kezdte Yiinlu a terep átfésülését, és innen jobbra továbbhaladva 

próbálta meg Yiinlu megtalálni a fák között rejtőzködő sikert. Ám akármennyire erőltette 

meg a szemeit Yiinlu az átlátszatlan erdőben, sehol se találta az édesanyját, akit 

szívéből keresett. 

- Merre vagy, anya? - kiáltotta el magát a keresés feladását követően Yiinlu, aki 

azonban erre a kérdésre - a kétségbeesettségét tetőzve - nem kapott választ. Yiinlu 

félelme nőttön nőtt, amint teltek-múltak a másodpercek, és Yiinlu anyja nem adott 

semmiféle életjelet magáról. 



 Lehet, hogy máshol igen, de itt nem hagyott Yiinlu egyetlen másodpercet se 

kárba veszni: amikor az édesanyja válaszára való további várakozásnak már nem látta a 

kisfiú értelmét, ijedségén felülkerekedve elindult, hátha egy kicsit arrébról jobban be 

lehet látni a környéket. Yiinlu ezúttal azonban nem teljesen egyenesen indult el, hanem 

kicsit átlósan jobbra, mivel úgy tűnt neki, hogy abból az irányból jött az anyja kiáltása. 

Lassú sétája közben Yiinlu egyfolytában a fákat kémlelte, hátha észreveszi valamelyik fa 

mögött az anyukáját. Yiinlu azonban most is, akármilyen eszeveszetten fürkészte az 

erdőt, semmi mozgást nem látott. Egyszer-egyszer még el is kiáltotta magát, hogy "itt 

vagyok, anya!", de ezekre se kapott választ az emiatt még inkább kétségbeeső kisfiú, 

aki lassan - hasonló módon, mint amikor elmenekült Dávidék elől - elvesztette az 

uralmát a gondolatai felett, és csak az érzései után ment, amik azt súgták Yiinlunak, 

hogy fusson, és érje utol az anyját, mielőtt még túl késő lenne. És Yiinlu hallgatott is erre 

a megérzésére. Nekiiramodott, és úgy kezdett el futni a nehéz, dombos terepen - tartva 

közben az irányt - ahogy csak bírt. 

 A kisfiú nagy pechére azonban volt azon az úton, amerre Yiinlu futott, egy 

tenyérméretű, tükörsima kő a földben, ami a színe miatt szinte észrevehetetlen volt, és 

emiatt Yiinlu mit se tudott erről a tereptárgyról. Amikor rálépve Yiinlu mégis megtudta, 

hogy mi van a talpa alatt, már késő volt.  

 A sikamlós kavics rögtön megdobta Yiinlu lábát, amitől a kisfiú egy pillanat alatt 

eldobta magát és a sejhajára esve elkezdett csúszni lefelé a völgybe. Hiába próbálta 

Yiinlu megállítania magát a kezeivel, ez nem sikerült neki. Yiinlunak sürgősen ki kellett 

találnia valamit, ha nem akart a letörés után a völgyben végezni. Mivel azonban az 

erőlködései ellenére nem sikerült Yiinlunak semmilyen ötletet rögtönöznie, szembe 

kellett néznie a bajba került kisfiúnak azzal, hogy le fog gurulni a völgy mélyébe.  

 A letöréshez lecsúszva Yiinlu felkészült rá, hogy kirakja a kezeit, mivel látta, hogy 

három métert legalább fog zuhanni, amíg a meredeken folytatódó talajon földet ér. A 

peremhez érve Yiinlu felemelte a kezeit a földről, és felkészült a zuhanásra. Ez a 

zuhanás alig tartott egy másodpercig, amikor azonban a letörés mögötti meredek talajon 

Yiinlu földet ért, rögtön előrebukott, és miután Yiinlu ezt látva reflexszerűen 

összegömbölyödött, csak még gyorsabban kezdett el gurulni a völgyben lefelé, aminek 

az alja szerencsére már nem volt messze.  

 Yiinlu éppen emiatt bízott benne, hogy már nem kell sokáig gurulnia, azt azonban 

összegömbölyödve nem látta a bizakodó kisfiú, hogy a völgy mélye előtt még útjában áll 

egy közepes méretű fa. Yiinlu pedig nagyon gyorsan gurult lefelé, és képtelen lett volna 

még akkor is lassítani, ha tudja, mi közeleg felé. Nekicsapódva a fának Yiinlu elpattant 

átlósan, és beleesett a völgy mélyében folyó patakba. Yiinlu a becsapódástól elvesztette 

az eszméletét, szerencséjére viszont fejjel felfelé esett bele a patakba, a fürdőnadrágja 

pedig fenntartotta őt a vizen. És a patak, mivel elég mély és széles volt hozzá, hogy egy 

ember elfekve ne akadjon el benne, elkezdte elsodorni a felszínén lebegő Yiinlut is, aki 

ezzel lassan még messzebb került a többiektől, akik utána kutattak. 
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Új barát születik 

 

 

 

 

 

 Lejla Mátéval kapcsolatban jól megérezte az igazságot. A lufiszántódi kisfiú 

aggodalma Yiinlu iránt valóban felülkerekedett Lejla és Noémi akaratán, akik még 

maradni szerettek volna, és elsősorban emiatt hagyta magára Máté egy óvatlan 

pillanatban az egymással beszélgető Lejlát és Noémit, akik amire ráeszméltek, hogy 

Máté eltűnt, már bottal üthették a nyomát. Máté akkorra már majdnem száz méterre járt 

az összefüggő erdő kezdetétől, és eközben lehajtott fejjel haladt lépésről lépésre előre, 

akárcsak Yiinlu.  

 Máté egyáltalán nem sietett Lejla és Noémi elől. Lett volna pedig rá oka, ha a 

tervét úgy akarta véghez vinni, ahogy elgondolta, de hiába tudta mindezt Máté, mégsem 

változtatott a tempóján. Hogy miért? 

 Máté mélabús kinézete hűen tükrözte a kisfiú tépelődéseit. A Yiinluról a 

megismerése óta kialakított képe, majd a látványa annak, ahogy Yiinlu a szeme láttára 

berohant a rengetegbe, végül pedig a Dávid ráébresztő szavai mind-mind táplálták Máté 

azon érzését, hogy ha valami történik Yiinluval, azért ő is felelős. 

 Máténak ez a nyomasztó érzése az idő múlásával egyre erősebbé vált és egyre 

nagyobb befolyást nyert Máté gondolatain. Ehhez a Yiinlu-gondolat uralomhoz Dávid is 

sokat hozzátett azzal, amit utoljára hallott Máté tőle. Gondolataiban még mindig 

visszhangzottak Dávid utolsó bölcsességei: 

-  "Amit te tettél, annak csak te vagy az oka, és te is tudod azt helyrehozni. Egyszer talán 

majd megtudod, mi az a felelősség. Addig is: éljetek túl, ahogy tudtok!" 

 Ebből az első mondatot Máté olyannyira  a szívéhez vette, hogy Dávid és Anita 

távozása óta szüntelenül ott kóvályogtak ezek a szavak Máté gondolatai között, és ez 

kényszerítette ki Mátéból azt is, hogy a lányok kedve ellenére Yiinlu után eredjen. 



 Azóta viszont, hogy Máté kereket oldott, egy másik érzés is erőt vett Mátén, ami 

épp az ellenkezőt akarta. Ez vissza akarta téríteni Mátét Lejla és Noémi társaságába, 

hogy legalább ők hárman összetartsanak, és közös erővel nagyobb eséllyel találják meg 

Yiinlut. 

 Amint ez a két gondolat egymással dacolt az erdőben vándorló kisfiú fejében, 

Máté is egyre zavartabb és frusztráltabb kezdett lenni, mivel ő szíve szerint mindkettő 

gondolatán túl akart tenni, ugyanakkor tudta, hogy ez nem lehetséges. Ha visszafordul 

és Lejláék mellett dönt, akkor az egész eddig megtett út értelmetlen volt, ha viszont 

folytatja az útját a sűrű erdőben, azzal Lejláékat fogja egyre jobban aggasztani, és ha 

olyan messzire jut el az erdőben, de véletlenül nem talál vissza, akkor lehet, hogy nem 

is fogja látni őket többé. 

 Nehéz gondolatok voltak ezek, és Máté hamarosan fel is adta, hogy ezekkel 

foglalkozzon. Lehajtotta a fejét, és csak hagyta, hogy a lábai vigyék őt előre. 

 Máté, aki a leszegezett fejével csak a sivár talajt nézte, hamarosan figyelmes lett 

arra, hogy az erdő egyre kevesebb és kevesebb fényt ereszt át a lombokon. Bár még 

mindig nem volt vaksötét, amikor Máté már jó bent volt az erdő belsejében, Máté 

aggodalma Yiinlu iránt mégis megnövekedett ezt az őserdőszerű sötétséget látva, és az 

a gondolat, hogy ez a hely, ami nem igazán hasonlít semmire, amit eddig látott, és ahol 

térerő sincs, az igazat megvallva Mátét is nyomasztotta egy kicsit. Máté ellenben tudta, 

és próbálta a lelket tartani magában azzal, hogy Yiinlu is ugyanazt kellett, hogy megélje, 

amit ő most. Ráadásul Yiinlu hat évvel kevesebb tapasztalattal rendelkezett, mint Máté, 

amit fejben tartva a tizenkét éves fiú még inkább meg akarta találni Yiinlut, mivel el tudta 

képzelni Máté, hogy ő Yiinlu helyében, ennyi idősen mennyire félne ezen az idegen 

helyen. 

 Ezekből a gondolatokból erőt merítve megpróbálta Máté összeszedni a 

gondolatait és meggyőzni magát arról, hogy jól teszi, hogy Yiinlu után megy. Mindez 

pedig segített neki. Néhány perc elteltével már a fejét is felemelte Máté hosszabb időre, 

és hamarosan körbe is nézett egyszer az erdő mélyén. Ekkor, miközben tekintetével 

végigpásztázta a piciny domboktól és fatörzsektől tarka környéket, valami olyasmit is 

észrevett magától tíz méterre a földön, amire talán akkor is felfigyelt volna, ha még 

mindig lehajtva tartotta volna Máté a fejét. Ez a valami, amit Máté felfedezett, egy 

ezüstösen csillogó tárgy volt, ami a kisfiútól néhány lépésnyire a földön hevert. 

 Tíz méterre tőle azonban csak ennyit tudott megállapítani a kíváncsivá vált fiú, 

aki természetesen nem hagyta annyiban ezt a felfedezését, és így lassan, óvatosan, 

mégis eltéríthetetlen elszántsággal elindult, hogy közelebbről is szemügyre vegye ezt a 

fémtárgyat. 

 Amikor néhány hosszabb lépéssel odaért Máté ehhez a valamihez, majd ezután 

lehajolt érte a földre, rögtön ráeszmélt, hogy a földön heverő fémtárgy valójában egy 

ezüstnyaklánc, amit valaki véletlenül elhagyott. 

 Nem törte sokáig Máté a fejét azon, hogy mit tegyen. Miután lenyúlt érte, majd 

megmarkolva felvette a földről a, középen egy kereszttel gazdagított, drága nyakéket, 



hirtelen letámadta őt az a gyanúja, hogy a nyaklánc, amit a kezében tart, Yiinlué. 

 Amikor Máté Lejla közreműködésével megismerte ezt az elárvult kisgyermeket, 

már akkor felismerte a zokogó gyermek nyakában ugyanezt a díszt. Noha Yiinlu nem 

dicsekedett a nyakláncával akkor Máté előtt, lehet, hogy másképp tett volna, ha tudja 

már akkor, hogy Máté mennyire be fogja őt zárni a szívébe. Akármit cselekedett 

azonban Yiinlu, Máté látta, és örült neki, hogy tudja is, hogy amit a földön talált, 

tökéletesen egyezik a Yiinlu nyakában talált ékszerrel. 

 Ezeken a gondolatokon való mélázása közben, sőt, még utána is egy darabig 

céltalanul bóbiskolta Máté ezt az ezüstékszert a tenyerében, majd egy váratlan 

pillanatban a markába szorította ezt a nyakéket, s miután ezt követően leeresztette 

magasba emelt karját, újból elindult a sötét rengeteg közepe felé, hogy végül - megújult 

remények mellett - megtalálja Yiinlut, mert tudta, hogy már nem lehet messze, akit 

keres. 

 Újabb, kétszáz méternyi unalmas séta után a sötét, egyhangú és átláthatatlan 

erdőben valami olyasmit pillantott meg a Yiinlu után buzgón kutató kisfiú, amire abszolút 

nem számított. 

 A kisfiú előtt álló néhány kisebb bucka mögött egy meredek, és különösen magas 

domb bukkant elő. Ez a szélsősége a rengetegnek, ami Máté közeledtével egyre 

magasabbnak tűnt, nagyon hamar letaglózta Mátét, aki hasonlót még nem látott. Bár 

Máténak most nem az volt a feladata, hogy gyönyörködjön a tájban, úgy gondolta, nem 

lehet baj abból, ha közelebbről is megnézi a dombot. 

- "Talán Yiinlu erre is járt" - gondolta, mivel kétszáz méterrel ezelőtt már talált valamit, 

ami egyértelműen Yiinlué, és ha ő is erre jött tovább, gyanította Máté, hogy ő is felfigyelt 

erre a hatalmas dombra. Talán még meg is mászta. 

 Így aztán Máté engedett a kíváncsiságának, és egyenesen az égig érő domb felé 

vette az irányt, amin mellesleg nem nőtt egy darab fa se, és így sokkal több fény 

szűrődött be ide, mint bárhová máshová az erdőben. Tíz méterrel a domb előtt azonban 

hirtelen mégis megtorpant a céltudatos kisfiú. Ilyen távolságban ugyanis rendkívül 

váratlanul láthatóvá vált egy újabb figyelmet érdemlő sajátossága az erdőnek, ami a 

környék legmagasabb dombjának az egyik legmeredekebb részénél volt megfigyelhető. 

A domb azon része, ahová Máté a megállásakor a tekintetét szegezte, egy teljesen más 

színű talaj volt, aminek gyöngyházfényű ragyogása azt a benyomást keltette Mátéban, 

hogy a néhány négyzetméter felületű, kis híján függőleges talaj valójában egy 

márványképződmény, ami az eső és a szél romboló hatásának következtében került  a 

felszínre. 

 Máté azonban nem érte be ennyivel. A tizenkét éves kisfiú mindig is a 

felfedezések embere volt, és soha nem hagyta annyiban, ha valami érdekeset vett 

észre. Mindig meg akarta tudni, hogy mi hogyan működik, és az miért úgy van, ahogy. 

És ehhez a szokásához ragaszkodva ezzel az érdekes képződménnyel sem akart Máté 

semmiáron kivételezni, és így is tett. 

 Alig telt bele több, mint fél perc, amire Máté az utolsó buckán is kényelmesen 



keresztülvágva, majd az ég felé törekvő domb lába mellett elsétálva végül érintésnyi 

közelbe került a márványfalhoz.  Amikor azonban megtorpant Máté ezelőtt a sima fal 

előtt, majd a szemeivel végigmérte azt, olyasmire lett rajta figyelmes, amire egyáltalán 

nem számított. A sima és lapos falfelületen, aminek egyhangúságát csak a csiszolt 

márványban lévő jellegzetes, tarka hullámok zavarták meg, egy vízszintes vonal mentén 

kávéscsésze nagyságú fekete pontok voltak egymásra tornyosítva, amik az alsó és felső 

szomszédjuktól pénzérményi távolságra helyezkedtek el. Ilyen, különböző magasságú, 

ám különös módon néhol ismétlődő, néhol pedig még szembeszökőbb szabályosságot 

mutató oszlopokkal volt tele ez a márványszikla az egyik végétől a másikig.  

 Máténak ezek az oszlopok rögtön egy nagyvárost juttattak eszébe, ahol az 

oszlopok a különféle panellakásokat és felhőkarcolókat ábrázolták. 

 Máténak kezdett nagyon hiányozni a civilizáció, és egyfelől ezért jutottak neki  

eszébe az oszlopokról a magasházak, másfelől viszont személyes emlékek is fűzték őt 

ezekhez az épületekhez. Máté, miután megszületett, a szüleivel együtt Megradó egyik 

külvárosában élt, egészen ameddig el nem érte a család legújabb tagja azt a kort, amitől 

kezdve őt iskolába lehetett járatni. Ez a városrész pedig telis-tele volt magasabbnál 

magasabb, üzleti célokból álló felhőkarcolókkal és tízemeletes társasházakkal, amik 

Máté szobájának ablakán át mind láthatók voltak. 

 Jólesnek az ilyen régi emlékek, ezt Máté is tudta a besatírozott karikák bámulása 

közben, mint ahogy azt is, hogy az, amit éppen vizsgál, annak több, mint valószínű, 

hogy semmi köze a városokban lévő magas épületekhez. Ennél többet azonban hosszú 

percekig való vizsgálódás után sem tudott meg Máté a pontokról, amikről a kisfiú egyre 

inkább azt kezdte gyanítani, hogy valamiféle rejtélyes írás lehet. Sok-sok percnyi 

eredménytelen tűnődés után végül felfüggesztette Máté a pontok további nézegetését, 

méghozzá azért, mert hirtelen eszébe jutott neki, hogy Yiinlu előkerítése miatt jött el 

idáig, és azért indult el egyedül, hogy a védtelen kisfiúra minél előbb rátaláljon. Ezért volt 

képes a kisfiú a sürgős akció elodázását javasló Lejlát és Noémit is otthagyni. Yiinlu 

pedig azóta csak még messzebb járhat. Mennyire mehetett el messzire tőle Yiinlu 

azalatt az idő alatt, ameddig a márványsziklát nézte? 

 Máté kezdte borzasztóan rosszul érezni magát, és jól tudta, hogy ez az érzés, 

ami annyira sanyargatta belülről, a saját felelőtlensége miatt okoz neki borzasztó 

fájdalmakat. 

 Az az idő, amiből Máté nemrég még minden másodpercet féltett, itt veszett el a 

szikla értelmetlen vizsgálásával. Így akár ott is maradhatott volna Lejlával és Noémivel - 

gondolta tovább tettét Máté - és akkor még mindig együtt lennének, és annyi idő alatt, 

amit ennél a sziklánál eltöltött, talán el is indultak volna közösen Yiinlu keresésére. Ezt a 

rémgondolatát pedig zsinórban követte egy másik, amit Noémitől hallott, miszerint Yiinlu 

magától is visszatérhet a táborba, és talán meg is tette azidő alatt, ameddig Máté őutána 

kutatott. 

 Még számos hasonló baljós gondolat jutott eszébe Máténak, miközben a kisfiú 

tétlenül nézte a falat, és igazából tanácstalannak érezte magát azzal kapcsolatban, hogy 

most mit tegyen. Megvolt rá az esély, hogy Yiinlu végül mégis visszatér a táborhoz, csak 



egy másik úton, ami miatt elkerülték egymást. Máté tanácstalan, de egyúttal haragos is 

volt magára, és lassan-lassan a Yiinlu megtalálásába vetett hite is kezdett meginogni, 

pedig nála volt az eltűnt kisfiú nyaklánca még mindig. Az egyedül lévő kisfiú azonban 

mégsem engedhette meg magának, hogy feladja azt, amibe ekkora elszántsággal és 

kockázattal belevágott. Bár Máté akaratával ez ellenkezett, Noémi mondata azonban 

folyamatosan arra ösztönözte Mátét, hogy térjen vissza a táborba, amíg nem késő. 

 Valamilyen gondolat mindig ott motoszkált Máté fejében, de talán pont ezért az 

utóbbi időben kezdett ráérezni a sok mindent megélt kisfiú, hogy hogyan tud uralkodni a 

gondolatain, és ezt kihasználva legyűrte az őt bántó összes gondolatot, ezt követően 

pedig visszatért az eredeti tervéhez, és továbbindult a domb lába mentén. A rejtélyes 

pöttyök a falon pedig így megfejtetlenek maradtak. 

 Indulása után még néhányszor visszatekintett a még mindig kíváncsi kisfiú a 

márványkő-falra, azt azonban tudta, hogy úgyse tudná a rajtalévő pontjeleket egyhamar 

megfejteni, és most amúgy is más dolga volt, ami minden másnál fontosabb volt: hogy 

Yiinlut megtalálja.  

 Egy égig érő domb addig nem látott része felé közeledve a domb meredeksége 

újból mérséklődni kezdett, és ezzel arányosan egyre sűrűbbé vált a felszínén a 

rózsaszín növényzet. Bár Máté nem mászta meg ezért a magas dombot, mégis 

csodálattal figyelte a domb lába mentén tervezett sétája közben a figyelemreméltó domb 

összes sajátosságát, mint például az egyre változatosabban színekben tündöklő 

növénytakarót, amire rálépni is sajnált, vagy az enyhült erejű, azonban még mindig 

ugyanolyan zavartalanul tündöklő eget. 

 Amikor Máté már zsákutcányi távolságra elhagyta azt a sziklafalat, amin - 

sajnálatára - nem derített fényt az érdekes pontokra, újból azt vette észre Máté, hogy az 

enyhén emelkedő talaj hirtelen újból nagyon meredekké válik. Ez a domb azonban - 

hiába volt ugyanolyan magas, mint az előző, ahol a márványsziklát látta, és hiába nem 

nőttek ezen se fák - nem volt ugyanaz, mint az előző domb, és hogy megbizonyosodjon 

erről, vissza is pillantott Máté a mögötte maradt dombra, aminek jól látszott, hogy a lába 

sokkal szélesebb kiterjedésű, mint az a domb, ahol most Máté volt. Máté ezt látva 

megkönnyebbült, mert tudta, hogy nem körbe-körbe megy, pár méter múlva azonban 

váratlanul valami olyasmit vett észre a kisfiú a látóhatáron, amitől kiült a döbbenet az 

arcára, mivel azt hitte, nem lát ilyet többet. 

  Az egyre meredekebb falán a dombnak, Mátétól nagyjából ötven méterre, egy 

újabb márványsziklafal látszott kirajzolódni. Ez a fal azonban mégis egészen más volt, 

mint amivel Máté először találkozott. Ez a képződmény valamivel magasabban 

helyezkedett el, mint az előző, és ami a színét illeti, vörösesbarna alapon volt benne 

egy-két csík, noha ötven méterre a faltól ezt alig lehetett látni. 

 Amint azonban Máté egyre közelebb ért ehhez a falhoz, egyre több részlet tárult 

fel előtte. Harminc méterre a márványsziklától már a márványon áthullámzó 

szennyeződések is kivehetővé váltak. A kisfiú számára azonban a legmegdöbbentőbbet 

mégis az a felfedezés okozta - ami ez alkalommal is majdnem akkora meglepetést 

okozott Máténak, mint legutóbb - amikor a márványfal felé sétálva, és közben végig a 



falat nézegetve ugyanolyan pontokat fedezett fel rajta, ugyanúgy elhelyezkedve, mint 

amik az előző dombnál lévő márványsziklán láthatók voltak. 

 Máté azonban ezúttal nem állt meg azért, hogy ezeket a pontokat közelebbről 

megnézhesse. A céltudatos kisfiú ugyanis emlékezett rá, hogy a múltkor se sikerült 

kiderítenie semmit ezeknek a pontoknak a jelentéséről, és volt éppen fontosabb dolga is 

neki, minthogy az idejét ilyen hobbikutatásoknak szentelje. A márványfalon díszelgő 

pontok mellett elsétálva egyszerűen úgy tekintett Máté erre az érdekes márványsziklára, 

a fejét is elfordítva tőle, mintha az ott se lenne, bár Máté tudta jól, hogy ezzel a 

viselkedéssel csak azt az érzését próbálja elnyomni, ami őt a fal felé próbálta csábítani. 

De tudta, hogy tovább kell mennie. Nem tehetett a tizenkét éves kisfiú másképp. 

 A márványfal mellett pár nagyobb lépést megtéve már el is iszkolt Máté az 

érdekes fal mellett, ami azért volt meglepő, mert távolról sokkal szélesebbnek tűnt ez a 

márványfal, és ezért Máté is arra számított, hogy métereken keresztül az ellenkező 

irányban kell majd tartania a fejét.  

 Máté mindenesetre örült, hogy túljutott ezen az akadályon. Ezzel is eggyel 

kevesebb gondja lett a kisfiúnak, aki tudta, hogy van még mit jóvátennie. 

 Miután Máté maga mögött hagyta a márványfalat, arra lett figyelmes, hogy a 

meredek domboldal, illetve az árok, amiben a domb mellett elsétált, hirtelen balra 

kanyarodik. Ez egy átgondolandó pont volt Máté útján, mivel két lehetőség is volt, 

amerre tovább tudott menni, ám csak az egyik út vitte őt tovább a jó irányban. Máté egy 

rövid időre megállt az elágazás előtt, hogy átgondolja a cseppet sem kockázatmentes 

választási lehetőségeit. Ha ugyanis a rossz irányban indul tovább a kisfiú, nem fogja 

megtalálni Yiinlut, és ki tudja, hogy hol lyukad ki végül.  

 Máté - hiába tanakodott - nem tudta eldönteni, merre induljon, bár ez nem is volt 

csoda, hisz nem is volt neki semmiféle használható nyoma Yiinlutól, leszámítva azt a 

kereszttel díszített nyakláncot, amit útközben talált, még mielőtt megpillantotta volna a 

gigantikus dombot. 

 Tanácstalanságában és ésszerű kiindulópontok híján ezt a nyakláncot nézte a 

nyitott tenyerében, és saját tehetetlenségét látva Istenhez kezdett fohászkodni, hogy 

védelmezze Yiinlut, akárhol legyen is. Fél perc elmúltával, amikor befejezte imáját, 

sikerült újból összeszednie Máténak az erejét ahhoz, hogy - nyomoknak még mindig 

híján léve - találomra kiválassza azt az utat, amin továbbgyalogolva végül megtalálja 

Yiinlut. Pár perces pihenőt követően váratlanul újból nekilendült Máté az útnak, balra, 

vagyis a domb lábának ismeretlen része mentén továbbfolytatva az Yiinlu utáni 

keresést. Máté hitt a megérzéseiben. Nem is tehetett mást.  

 Egy kezén meg tudta számolni, annyi lépést tett meg Máté a kereszteződés után 

balra kanyarodva, amikor észrevette, hogy hirtelen mennyivel jobban lehet látni a 

domboldal folytatását. Máté rögtön rá is szegezte a tekintetét erre a részre, hogy lássa, 

merrefelé érdemes továbbmenni. Amikor azonban rápillantott a Yiinlu után kutató fiú erre 

a területre, olyasmire lett figyelmes rögtön maga előtt, amire nem született egyszerűen 

semmiféle gondolata hirtelen. 



 Öt méterre magától, de talán akkora se volt az a távolság, amelytől Máté hirtelen 

megpillantott egy újabb, ezúttal türkizkék színben tündöklő márványfalat vele szemben 

magasodni, ami első ránézésre alig különbözött az előző két márványsziklától. Már amit 

látni lehetett belőle. 

 Ennek a márványkőtömbnek egy részét ugyanis eltakarta egy Máténak hátat 

fordító valaki. Valaki, akinek a túlontúl abszurd kinézete már hátulról, néhány méternyi 

távolságból is annyira elbűvölte és gondolkodóba ejtette egyidejűleg Mátét, hogy az 

nagyjából egy percen keresztül le se vette róla a szemeit. 

 Ennek az ismeretlen valakinek a termete tíz centiméter híján megegyezett Máté 

magasságával. A bőre simának tűnt, színét tekintve pedig jóformán az egész testén 

citrom és narancssárga árnyalatok egyvelegével volt borítva, noha a lábain látszottak a 

zöld színárnyalatnak a jelei is különféle helyeken. A hátán továbbá hat copfban lógott le 

egészen a derekáig a sárga masnikba szorított haja, amiről azonban hamar kiderítette 

Máté azt is, hogy nem egészen az, aminek látszik. Mégis a legérdekesebb Máté 

számára az ismeretlen személy háta alatt lekonyuló vaskos, hosszan elnyúló farok 

bizonyult, ami már az elején teljes széltében megszakadt. Ennek a megszakadásnak 

azonban nem volt világos Máté előtt a léte, aki tovább nézegetve a farkat arra lett 

figyelmes, hogy nagyjából fél méternyi szünet után az ismeretlen személy farka tovább 

folytatódik, ezúttal a levegőre támaszkodva, teljesen elszigetelve a testétől, és csak olaj 

volt még a tűzre, hogy ez a megszakadás még kétszer ugyanígy megismétlődött. 

 Bár erre a megszakadásra a tőle öt méterre álló alak farkát vizsgálva sehogy se 

talált ésszerű magyarázatot Máté, azt azonban tudta, hogy mindennek megvan az oka, 

és ha nagyon akarja, úgyis meg fogja tudni a választ. 

 Tovább boncolgatva ennek az ismeretlen személynek a kinézetét megemlítendő 

volt még a térdig lógó, fekete rövidnadrágja, mint egyetlen látható ruhája, aminek az alja 

viszont már szétcincálódott vastag cafatokra. 

 Az azonban, amit ez a személy a fal előtt éppen csinált, legalább ennyire 

megkapó látvány volt, és az őt néző Máté, amikor ezt megpillantotta, nem akart hinni a 

szemeinek. Egyszerre világossá vált számára ugyanis minden. 

 Ez a valaki a márványfallal szemben állva éppen valamit írásban jegyzett le a fal 

felületére. Hogy mi is volt az pontosan, amit a sziklára rákent, csak onnan tudhatta, és 

tudta is meg rövid vizsgálódást követően az idetévedt kisfiú, hogy azt a részét vette 

szemügyre a tükörsima márványfalnak, amit ez az idegen nem takart el a testével, de 

ahol már rajta voltak az ő jegyzetei. Ez a néhány jel, ami felkerült a falra, ugyanolyan 

egymásra rendezett pontokból álltak, mint amik a két domb körül képződött összes 

márványsziklafalon felfedezhetők voltak, és ezt még a jelektől viszonylag távol álló Máté 

is jól látta. 

-  "A zsák tehát megtalálta a foltját" - gondolta álmélkodva Máté, aki azonban 

mindeközben egy erős késztetést is érzett arra, hogy megszólítsa ezt a pöttyöket firkáló 

idegent. Abban bízott Máté, hogy ettől a furán kinéző idegentől talán választ kaphat arra 

a kérdésére is, hogy mit jelentenek a falra festett jelek, és ha az ismeretlen alak látta, 



akkor Yiinluról is megtudhat olyan információkat, amik őt célra vezethetik.  

 Bár Máté egy kicsit tartott ettől a bizarr kinézetű idegentől, tudta, hogy nincs 

nagyon mit vesztenie azzal, ha kérdezősködik, és mivel tudta, hogy Yiinlut minél előbb 

meg kell találnia, nem is húzta tovább az időt, hanem a dolgok közepébe vágva, kissé 

bátortalanul feltette az őt pillanatnyilag erősen foglalkoztató kérdések egyikét:  

- Mik lesznek ezek a jelek a falon? 

- Csak válaszolok a feladónak - felelte a Máténak háttal álló idegen alak, akinek tiszta, 

majdnem hogy semmihez sem fogható, barátságos hangja bátorságot öntött Mátéba, aki 

ebből a bátorságból merített, amikor hamarosan egy újabb kérdést tett fel a még mindig 

a falat firkáló személynek: 

- És az előző két sziklafalon is a te írásod áll? 

- Nem. Felelt szelíden az idegen - azokra nem válaszolok most. Meghagyom inkább 

másnak, például neked. 

 Az ismeretlen alak e mondatával szinte egy időben fejezte be a falra való írást is. 

Miután pedig ezt megtette, elfordult a faltól, és arcát, fejét egyenesen Máté felé 

irányította. A kisfiú, aki most állt először szemtől szembe ezzel az idegennel, furcsállva 

és némán pillantott rá és tartotta rajta a figyelmét az egyre barátságosabbá váló idegen 

egyedi alakján, akinek a kinézetét látva Máté számára egyértelműen 

megkérdőjeleződött ennek az ismeretlen alaknak a miléte. 

 A feje ennek az alaknak például olyan hosszúkás, áramvonalas formájú volt, mint 

egy gyorsvasút eleje. A kettő kettő különálló orra közti távolságot egy sötétszürke csík 

kötötte össze, ami a külön elhelyezkedő orrai után kettéágazott. Az elágazást követően, 

ami az ismeretlen személy mindkét arcféltekén ugyanott következett be, két kisebb 

átmérőjű csík keletkezett, amik közül az egyik az idegen személy rögbilabdaalakú 

szemét, a másik pedig az ajka feletti területet átszelve ért az idegen tarkójához, 

ahonnan még kettő hasonló csíkkal együtt - amik ennek a személynek a fejtetejéről 

hasonló módon ereszkedtek le - egy több tincsbe összefogott haj benyomását keltették, 

és ez Mátét igencsak megtévesztette, amikor hátulról mérte fel ennek a személynek a 

kinézetét. 

 Figyelemreméltó volt továbbá ennek az alaknak a fejtetején egy jel, ami úgy 

nézett ki, mint a kikapcsolás szimbóluma az elektromos berendezéseknél, csak körbe 

volt véve egy gömblombikkal; valamint az, hogy mindkét arcféltekén volt neki három-

három szétálló bajsza, aminek az alakja a harcsák érzékszervéhez hasonlított a 

leginkább. 

 Bár Máté ezek után már nem csodálkozott semmin, amit ezen az alakon látott, 

amikor azonban lenézett a lábaira, amik alakjukban leginkább a macskák lábaira 

hasonlítottak, nehezen tudta újból felemelni a fejét, és ránézni erre a nem tudni mire. 

Máté még mindig ódzkodott ettől az alaktól, akiről fogalma se volt neki, hogy kicsoda 

vagy micsoda valójában. 



- De hogyhogy nem ismerlek téged? - zavarta meg hirtelen Máté bambulását az 

ismeretlen alak. 

- Ez valahogy kölcsönös - bólogatott Máté. - Be is mutatkozok ezért. Engem Máténak 

hívnak. Sodrony Máténak. 

- Az én nevem túl hosszú ahhoz, hogy megjegyezd - mondta az idegen alak. - Szólíts 

ezért csak Fluneilnek. 

- Rendben - Bólogatott Máté, ám eközben az ajka és a feje lekonyult, és ez nem maradt 

észrevétlen Fluneil előtt sem. 

- Mi baj van, Sodrony Máté? - tette fel kérdését Fluneil. 

- Igazából csak az - kezdett bele magyarázatába búsan Máté -, hogy Yiinlu...Mindegy. 

Hosszú... 

- Mi mégis? - érdeklődött Fluneil. - Eltűnt a barátod? - kérdezte ezután. 

 Választ azonban sokáig nem kapott Mátétól, aki a kérdést hallva annyira 

elsápadt, hogy nem sok hiányzott hozzá, hogy rosszul legyen. Máténak a kérdés 

hallatán újból eszébe jutott az összes olyan gondolat Yiinluval kapcsolatban, amikről azt 

hitte Máté, hogy már túltette magát rajtuk. Máté azonban tévedett. Alábecsülte a 

gondolatait, amik most ugyanúgy kínozták őt, mint amikor Lejláéktól elszökött, hogy 

Yiinlut előkerítse. Nagyjából egy perc múlva azonban mégis sikerült annyi erőt vennie 

Máténak magán és a gondolatain, hogy a föld felé néző fejét felemelje, és egyenesen 

Fluneil arcába nézzen. Fluneil is megijedt kicsit, amikor Máté feléje néző piros arcát és 

csillogó szemeit megpillantotta, hisz egy ilyen kinézettől nem sok jóra számít az ember. 

 Máté, jóllehet az arcára volt írva a válasz, a szavaival is meg akarta ezt erősíteni, 

és így is tett. Gyengécske hangján csak ennyit mondott Fluneilnek: 

- Igen. Eltűnt. 

- Nem baj - nyugtatta Mátét Fluneil. - Ennél jámborabb erdő kevés van itt. 

- Hogy fogom megtalálni őt? - aggodalmaskodott Máté. 

- Emiatt ne aggódj! - csillapította tovább Fluneil a felhevült kisfiút. - Van egy ismerősöm 

innen nem túl messze, Noja Ozalón, aki ennek a mestere. Ő mindig szívesen segít 

bárkinek, csak el kell sétálnunk odáig. 

- Milyen messze van innen ez a Noja Ozaló? - tette fel kérdését óvatosan Máté. 

- Nagyjából tíz jagevunra innen - árulta el Fluneil a választ.  

 Bár Máté nem ismerte ezt a fülcsavaróan hangzó mértékegységet, ami miatt azt 

se tudta, mennyire sokat kell vajon gyalogolnia a segítségért, úgy döntött, nem firtatja 

ezt Fluneiltől, és annak ellenére, hogy csak egy-két perce ismerte ezt a minden 

tekintetben különös alakot, elhatározta Máté, hogy vele tart, mivel elég bizalmat látott 

benne Máté arra, hogy segítsen neki Yiinlu megtalálásában, sőt! Az említett barátja 



segítségével akár még Anitát és Dávidot is előkerítheti - gondolta tovább a dolgot Máté.  

 Másfelől azonban mégsem érezte magabiztosnak magát Máté az indulással 

kapcsolatban, és ez amiatt volt, mert eszébe jutott neki Lejla és Noémi is, akik - a kisfiú 

aggályai szerint - még mindig a tengerparti táborhelyen vártak rá, hogy ő visszatérjen. 

 A kétségek közt ragadt Máté nem tudta hirtelen eldönteni, hogy mi lenne a 

helyes döntés. Máté éppen ezért - rászánva az időt - kétszer is átgondolta, hogy milyen 

következményei lennének annak, ha Fluneillel tartana az ő ismerőséhez, vagy ha 

visszafordulna, és előkerítené Lejlát és Noémit, esetleg Fluneilt is magával víve, 

azonban így újból időt veszítene. Nehezebb volt ez a döntés, mint ahogy azt Máté 

gondolta. 

 Nagyjából fél perce törte már a fejét Máté, amikor egyszerre két, meglepően 

ismerős hangot hallott meg maga mögött a távolban, akik az ő nevét kiabálták. E két 

különböző hang ereje egyre csak nőtt, és nőtt, és nőtt, Máté pedig szüntelenül fülelt, 

hogy vajon merről jöhetnek, és kik azok, akik a nevét kiabálják. Húsz másodperc se telt 

el, amikor Máté a hangok hallatán hirtelen rádöbbent arra, hogy akik a nevét kiabálják, 

nem mások, mint a táborban faképnél hagyott lányok, akik a keresésére indultak. 

 Máté ezt felfogva azonnyomban hátrafordult, majd a fejét jobbra-balra forgatva 

megpróbálta a fák között megtalálni Lejláékat. Hiába erőltette meg azonban Máté a 

szemeit, nagy bánatára nem látta az útelágazás mögött semmi nyomát a lányoknak, 

pedig onnan jöttek a hangok. 

 Sok idő telt el ezután eseménytelenül, mialatt Máté továbbra is az erdőt 

fürkészte, amikor nagyjából két perc múlva hirtelen egy újabb, figyelemreméltó hang 

hallatszott a sűrű erdő mélyéről. Ez most nem kiáltás volt, hanem egy olyan hang, ami a 

kerékpárok gurulásához hasonlított a leginkább, és ez a hang is folyamatosan erősödött. 

Olyannyira, hogy pár másodperc múlva Máténak olyan érzése támadt, mintha a 

közvetlen nyomában lenne a két, utána indult lány, és ebben nem is tévedett. Ekkor már 

ki se tudta mondani a kisfiú, hogy "úgysem talál meg Lejla és Noémi itt, a semmi 

közepén", már megtörtént a "baj". A két kislány, ugyanazon az útvonalon végighaladva, 

mint amit Máté is megtett, hamar odaértek a domb útelágazásához, ahol ők azonban 

nem totojáztak hosszú perceken keresztül, hanem egy gyors döntéssel továbbmentek 

rajta. Máté ekkor pillantotta meg Lejlát és Noémit először, amint a kerékpárjukon ülve 

feléje gurultak. A kisfiú félelme mégis akkor nőtt meg igazán, amikor a két kislány a kék 

márványfal felé befordulva és a fékkart meghúzva lassan megállították a hegyi 

kerékpárjukat, leszálltak róluk, kitámasztották őket, majd gyalog pár lépést Máté felé 

megtéve megálltak, és csúnya tekintetüket a kisfiúra szegezve már előre leszúrták a 

szófogadatlan fiút. A két lány közül Noémi volt az, aki elsőként hozzászólt a remegő 

fiúhoz. 

- Miért menekültél el a táborból, hogyha egyszer azt mondjuk, hogy maradj? 

- Muszáj volt! - magyarázta tettét Máté. - Gyötört a bűntudat. 

- Az se sokkal jobb, ha szótlanul eltűnsz! 



- Lehet - helyeselte Noémi gondolatát Máté. - De én így döntöttem. De csak Yiinlu miatt. 

- És Yiinlut legalább megtaláltad? - tette fel következő kérdését Noémi. 

- Nem. Csak a karkötőjét találtam meg - vallotta be halkan, szomorúan Máté, mielőtt 

még kinyitott tenyerét odatartotta volna Lejla és Noémi elé, benne Yiinlu 

ezüstnyakláncával, amit a megtalálása óta nem engedett ki a kezéből.  

 Noémi tekintete nyomban rátapadt Yiinlu ékszerére, amint Máté tenyeréből azt 

megpillantotta. Ez a bűvölet, amit az ékszer előidézett Noémiben, egyszerűen 

érthetetlennek tűnt, és az idő múlásával lassan egyre idegtépőbbé is vált Máté számára. 

Ő mégis nyugodtan hagyta, hogy a barátja vizsgálgassa a kezében az ékszert. Máté 

ugyanis bízott benne, hogy talán Noémi valami olyasmit fedezett fel, ami eddig az ő 

figyelmét elkerülte. 

- Milyen érdekes! - szólalt meg hosszú vizsgálódást követően Noémi. - De mintha te is 

jártál volna egy aranyöntödében, ugye, Lejla? Hogy csinálják mindezt? 

 Noémi kérdését azonban jóformán csak a csend hallgatta meg, és erre Noémi is 

hamar rájött. Amikor Noémi Lejla jönni nem akaró válaszára való várakozást végül 

megunta, elfordította a fejét, hogy lássa, mit lép erre a süketet játszó barátnője. Lejla 

azonban nem csinált semmit azonkívül, hogy a maga előtt kirajzolódó látványt csodálta, 

mintha Noémi ott se lett volna. Noémit Lejlának ez a viselkedése egyre jobban 

nyugtalanította. Vizsgálatképpen - hogy minden rendben van-e vele - megpróbálta 

Noémi csettintéssel magára hívni a figyelmet, ami úgy tűnt, végre meghozza a várt 

eredményt. Lejla végre megszólalt, ám Noémi hamar rádöbbent, hogy nem hozzá, 

hanem Mátéhoz szólt a barátnője, aki a következőt kérdezte tág szemekkel az egyedül 

idecsatangolt barátjától: 

- Ki az, aki mögötted áll? 

 Máté a kérdés hallatán zavarában rögtön elmosolyodott és elpirult, majd kicsit 

tétovázva, a fejét vakarva így válaszolt Lejlának: 

- Ööö, igen. Őt még be sem mutattam... Aki mögöttem áll, nem más, mint Fluneil, akivel 

itt találkoztam. Ő állítólag tud segíteni abban, hogy megtaláljuk Yiinlut, csak sétálnunk 

kell hozzá. 

- És pontosan hová mennénk? - kérdezte Lejla. 

- Noja Ozalóra, ami... tíz jagevunra van innen - felelte bizonytalanul Máté. 

- És ha el is mennénk Noja Ozalóra - vágott közbe Lejla és Máté beszélgetésébe Noémi 

-, és ott valahogyan el is intéznénk Yiinlu megtalálását, mit csinálunk, ha Yiinlu 

időközben meggondolná magát és visszatérne a táborunkba? 

- Ez is előfordulhat - bólogatott Máté. - Ezért kell mérlegelnünk. Ebben a dombos 

erdőben, ami kilométereken keresztül ugyanúgy néz ki, könnyű szerintem eltévedni. 

Lehet, hogy Yiinlu se tud magától innen kitalálni. Én se tudtam volna lehet. És ezért kell 

neki segítenünk. Fogjunk össze Yiinluért, legalább most! 



- Rendben - bólogatott Noémi. - De ha így állunk, legalább az időnket ne vesztegessük! 

Merre van Noja Ozaló, Fluneil? 

- Arra - mondta Fluneil, miközben mutatóujjával arra mutatott, amerre az erdei 

útkereszteződés másik iránya vezetett. - Azon az úton kell végigmenni, ami az erdő 

legsötétebb részén át vezet. 

- Akkor induljunk! - kiáltotta Noémi, mielőtt Lejlával együtt a biciklije felé kezdett volna 

szaladni. 

- Majd mi világítjuk az utat a bicajjal! - kiabált vissza Lejla Máténak és Fluneilnek, 

miközben a kereszteződést nézve megpróbálta felállítani a kétkerekű járművét. Amint ez 

Noémivel együtt sikerült neki, nekiugrottak mindketten a pedálnak, majd miután 

mindketten bevették az éles kanyart a kereszteződésnél, teljes sebességgel 

nekiiramodtak a rengeteg hátralévő részének, hátrahagyva így Mátét és Fluneilt, akiket 

azonban úgy tűnt, nem zavar, hogy merre járnak a lányok. A lényeg az volt, hogy végre 

megkerültek Lejláék, és ez hatalmas megkönnyebbülés volt Máté számára. Jó irányba 

fordultak a dolgok, és bízott benne Máté, hogy ez így is folytatódik. 

 

 

 

 

 

XII. fejezet 

 

Az üzenet 

 

 

 

 

 

 Amikor Yiinlu hosszú idő múltán és nagy szerencséjére visszanyerte az 

eszméletét, nagyon furcsán érezte magát minden tekintetben. Lépten-nyomon zaklatta 

őt a fájdalom, ami a fején, illetve a csípőjénél kínozta a kisfiút a legjobban. Yiinlu - erős 

fájdalmai ellenére - azonban nem mutatta ki magán a kínlódásait, hanem amennyire 

lehetséges volt, megpróbált a szép emlékeire gondolni, hogy ezzel is elterelje a 

figyelmét a fájdalmairól. 



 Mindeközben azonban egy másik gondolat is ott motoszkált Yiinlu fejében, 

mégpedig az, hogy vajon hol lehet most. Az utolsó dolog, amire Yiinlu emlékezett, az az 

volt, hogy egy völgy mélye felé gurul, aztán hirtelen nekicsapódik egy masszív 

valaminek. Most pedig egy halálosan csendes helyen volt, és a hátán feküdt egy 

lepedőkhöz hasonló, puha, meleg anyagon. 

- "Hová kerültem?" - gondolkozott el magában Yiinlu, akit egyre jobban foglalkoztatott ez 

a kérdés. Kíváncsiságának ösztönzésére hamarosan ki is nyitotta Yiinlu a szemeit, és 

ekkor végre meglátta a kisfiú, hogy hova került. 

 Néhány méterrel Yiinlu feje felett egy fehér plafon terült el, amiből egységesen 

világított keresztül a plafonburkolat mögé rejtett világítás. Hasonlóan, mint amikor Máté 

a tengerparton ébredt, Yiinlu szemeit is bántotta ez a plafonból jövő, erős fény, ezért ő is 

gyorsan elfordította a fejét a talaj irányába, ahol valamivel elviselhetőbb volt a 

világosság, mint a gőzfehér plafonon. Amint ezt megtette, újabb, és az eddigieknél talán 

még érdekesebb látványra lett figyelmes a felfedező kisfiú. 

 Alig egy méterre magától egy szokatlanul alacsony fekvőrészű, megvetett ágyat 

pillantott meg Yiinlu, amiről azonban - nem kis meglepetésére - hiányzott a takaró, sőt! 

Még igazi párna se volt ezen az ágyon, csak egy enyhe kidudorodás a fejrészénél, ami a 

párnát volt hivatott helyettesíteni. 

 Yiinlu figyelme igencsak sokáig rajtamaradt ezen a hiányos felszereltségű ágyon, 

ami a kisfiú zavarodottságának volt elsősorban betudható. Yiinlu ekkorra már tudta, 

hogy egy barátságos szobába került, de hogy ezt pontosan hogyan érte el, teljesen 

homályos volt előtte, és ez nagyon nyugtalanította őt. 

 Yiinlu zavarodott volt és egy kicsit ideges, nyugtalansága pedig egyre csak nőtt. 

Ezt a nyugtalanságot úgy próbálta Yiinlu leküzdeni, hogy az egész testével átfordult a 

másik oldalára. És amint megtette ezt a hatéves kisfiú, elétárult a szoba addig nem látott 

része, ami örömöt és meglepetését vegyesen okozott Yiinlu számára. 

 A szobának ez a része, amit Yiinlu még nem látott, óriási területet foglalt 

magába. Kétségtelen, hogy ez volt a terem legtágasabb része, ugyanis a nappali méretű 

területen nem akadályozta semmilyen berendezés a közlekedést. Egyedül egy közepes 

méretű, ám annál varázslatosabban kinéző perzsaszőnyeg díszítette a csiszolt kővel 

burkolt padlót. A szoba fala, legalábbis azon a részen, amerre Yiinlu tekintett, félig 

fehérre, félig pedig fekete színűre volt tapétázva úgy, hogy a két ellentétes szín 

találkozásánál egy cikkcakk mintájú átmenet is feldobta a fal mázolását. Itt, a cikkcakkos 

festésű fal mentén középen Yiinlu figyelme olyasmire kapott rá, ami talán a legjobban 

hiányzott addig neki: egy ajtóra. Ez az ajtó azonban olyan kiválóan beleolvadt a fal 

fekete-fehér színébe, hogy még egy szemfüles embernek is gondot okozott volna, hogy 

észrevegye. Yiinlu ezzel a tehetséggel akár meg is gazdagodhatott volna az újságokban 

lévő eltéréskereső pályázatokból, ám ez Yiinlut per pillanat hidegen hagyta. Az ajtót 

szemlélő kisfiúnak ekkor azon, és csakis azon járt az esze, hogy vajon mi lehet az ajtó 

túlsó oldalán. 

 Erre a kérdésre kereste Yiinlu a választ, méghozzá olyan lelkesen, hogy egy 



elszánt döntéssel, minden erejét összeszedve megpróbált kikelni az ágyból, azért, hogy 

választ kapjon arra a bizarr kérdésére, hogy mi lehet vajon az ajtón túl, és hogy miért 

került erre a helyre. 

 Sok erőlködésbe és fájdalomba került ugyan, amíg Yiinlu kirakta a lábait, majd 

felülve, a kezei segítségével ráállt a lábaira, de végül sikerült ez neki, akit immár alig 

akadályozott valami abban, hogy az ajtóhoz sétáljon, és kinyitva azt megtudja, hogy hol 

is van. Yiinlu nem is habozott ebben: nyomban elindult a tágas szoba távoli ajtaja felé. 

 Bár Yiinlu a fájlalt lábai miatt csak óvatos léptekkel, bizonytalanul haladt előre, 

alig telt bele így is egy rövid percbe, amire az ajtóhoz ért. Az ajtóig tartó út azonban 

kellőképp kifárasztotta az egyelőre még gyengélkedő kisfiút, aki az ajtó közvetlen 

közelébe érve megállt egy rövid időre, hogy az erőlködéseit kipihenje. Itt, egy helyben 

állva sokáig lihegett még Yiinlu, akár egy jól megfuttatott kutya, miközben az ajtót 

nézegette, amin nem kevés furcsaságra lett figyelmes időközben. A fal fekete-fehér 

mintázatában jól álcázott ajtón például itt pillantotta meg Yiinlu azt a furcsaságot, hogy 

hiányzik róla a kilincs. A kisfiú azonban nem aggódott emiatt sokáig, mivel hamarosan 

felfedezte ennek a szobákat összekötő berendezésnek a fogantyúját, ami az 

ajtókeretben volt elrejtve egy félkör alakú kidudorodás mögött, nagyjából Yiinlu vállának 

magasságában, és ugyanazt a célt szolgálta, mint egy átlagos kilincs. 

 Yiinlu azonban nem igazán törődött vele, hogy milyen különös egy ajtót talált. Ő 

még mindig azzal foglalkozott, hogy kiderítse, miféle helyre került a balesetét követően, 

és hogy hogyan. Valószínűleg ez járt Yiinlu fejében akkor is, amikor egy váratlan 

pillanatban az egyik kezével az ajtó "kilincse" felé nyúlt. Miután pedig végre megragadta 

a félkör alakú búb mögé rejtett fogantyút, majd egy határozott mozdulattal maga felé 

rántotta azt, kinyílt az ajtó. 

 Yiinlu azonban olyan erősen rántotta meg az ezt az ajtót, hogy a saját erejétől - 

mint a kötélhúzásnál, amikor az ellenfél elengedi a kötelet - majdnem el is esett a 

szeleburdi kisfiú. A célját viszont így is elérte Yiinlu, amire büszke is volt a talpraesett 

kisfiú. 

 Bár még egy kicsit tántorgott Yiinlu, fájdalmai pedig továbbra is kínozták őt, 

megpróbált a nyitott ajtóhoz sétálni, hogy azon keresztül kikukkantva végre megtudja, 

hogy miféle épületbe, és hogy hová került ő tulajdonképpen. Néhány erőtlen lépést 

követően oda is ért Yiinlu a nyitott ajtóhoz, amikor azonban kitekintett a tágra nyitott 

ajtón, olyasféle látvány tárult a szemei elé, ami ez egyszer valóban fejtörést okozott a 

kicsi Yiinlunak. 

 A nyitott ajtó túlsó oldalán egy félkör alakú, viszonylag széles folyosó futott a 

messzeségbe, ahol azonban - akárhogy is erőltette Yiinlu a szemeit - egyetlen lelket se 

sikerült megpillantania, és ez részben aggodalommal töltötte el őt. Yiinlu első 

észrevételei közé tartozott az is, hogy ennek a folyosónak a ciánkék színű, 

gyöngyházfényűre csiszolt padlója jól mutatta, hogy milyen hosszú is ez a folyosó. A 

boltíves mennyezetről azonban baljós lett volna ugyanezt megállapítania Yiinlunak, 

ugyanis a folyosónak a teteje olyan hófehérre volt mázolva, hogy nem lehetett látni rajta 

a távolságokat. Ez a fehér szín átka. 



 A néptelen terület, illetve a hosszú folyosó látványa első pillantásra egy kissé 

megijesztette Yiinlut, ám minden negatív észrevétel ellenére egy váratlan pillanatban 

mégis elindult az elszánt kisfiú a folyosó felé, majd miután átlépte az ajtó küszöbét, 

sántítva vitte magát hosszúnak látszó folyosón előre, az ajtó mögötte pedig nyitva 

maradt. 

 Yiinlu talán száz métert is megtett így, dacolva fájdalmaival és az erőtlenségével, 

amíg valami számottevő dolog nem történt. Ez a száz méter Yiinlu számára tarthatott öt 

percig is, amire megtette, és eközben semmi sem változott körülötte. A folyosón való 

útja végén már az újbóli elájulás kísértette a kimerült kisfiút, amikor a boltíves 

mennyezet jobb oldali talpából Yiinlu szemei láttára kinyílt egy ajtó. Miután pedig ez a 

hirtelen megpillanthatóvá vált ajtó teljesen kitárult, kilépett rajta egy ismeretlen alak, 

akinek a kinézete annyira meglepte Yiinlut, hogy az hirtelen a fájdalmait is elfelejtette. 

 Máté is nagyon hasonlóan viselkedett, amikor Fluneilt hátulról megpillantotta, és 

Máté történetéhez hasonlóan Yiinlu is egy mesebeli lénnyel találkozott ekkor, csak 

éppen nem a szabadban, hanem egy hosszú folyosó kellős közepén. 

 Ez a valaki - aki időközben becsukta maga után a falfehér ajtót - 

testmagasságában majdnem megegyezett Yiinluval. Különös kinézete egy 

óriáspandához hasonlított a leginkább, noha számos vonása egyáltalán nem hasonlított 

erre az állatra. Többek között az volt ennek a valakinek a sajátossága, hogy az arcán 

megosztott orrlyukakkal rendelkezett, akárcsak Fluneil. Nyúlszerű fülei pedig, amikből 

szám szerint három volt ennek az alaknak, hátra, egyenesen a feje mögé mutattak. Ez 

az alak - mindennek tetejében - egy érdekes rövidnadrágot is viselt magán, és 

Fluneilhez hasonlóan rajta is csak ez az egy ruhadarab díszelgett. Yiinlut mindezeken túl 

mégis ennek a valakinek a lapátszerű farka ejtette a legjobban gondolkodóba, amiből ki 

volt harapva hátul egy jókora darab, és ezt vette körbe egy fekete folt, amiből számtalan 

másik is díszelgett az idegen alak egész testén. 

 Yiinlu öntudatlanul még tovább fürkészte volna ezt az alakot, ám hirtelen mégis 

abbahagyta Yiinlu az ábrándozást, és ez csakis ennek az ismeretlen alaknak volt 

köszönhető, aki mosolyogva néhány kedves szót szólt Yiinluhoz, miközben felemelte a 

jobb kezében szorongatott, fül nélküli, fehér bögrét, amit Yiinlu csak most vett észre : 

- Stuu jamuj se fgeere oni hosi. - Szólt Yiinluhoz az idegen alak lágy, kellemes, 

semmivel össze nem hasonlítható hangján. Yiinlu csak kuncogott, amikor ennek a 

valakinek a szavait hallotta, ám hamarosan azon kapta magát, hogy ez az alak előtte 

tartja a fehér bögrét, ami valamilyen színtelen folyadékkal volt feltöltve. 

 Yiinlu érezte, hogy eléggé ki van száradva, annak ellenére, hogy ki tudja, 

mennyit utazott a patakban. A kisfiú így hát örömmel átvette ettől az alaktól a számára 

készített innivalót. Amikor azonban ezután Yiinlu határozottan megmarkolta a bögre 

falát, nyomban el is engedte a poharat, ami így a földre zuhant. A bögrének a földet 

érésnél azonban nem lett semmi baja: csak a folyadék ömlött ki belőle a padlóra. Yiinlu 

viszont nagyon fájlalta a tenyerét, amit a bögre forró fala megégetett. 

 Miközben a kisfiú erősen fújta a jobb kezét, gyanakvóan tekintett rá arra az 



alakra, akitől az innivalót kapta. Ez a valaki eközben mélyen beletúrt a nadrágja 

farzsebébe, ahonnan hosszú kutatást követően egy szöveggel teli cédulát húzott elő, 

majd nyújtott ismét Yiinlu felé.  

 Yiinlu azonban ezúttal kétszer is átgondolta, hogy mit tesz. Mielőtt átvette volna 

ettől a valakitől - aki ezúttal még barátságosabban tekintett az óvatos kisfiúra, mint 

előzőleg - a cédulát, elővigyázatosságból ráfújt egy erőset erre a papírfecnire, ami az 

áramló levegőtől fel-le hullámzott. Ekkor vette észre Yiinlu az idegen alak kezén azt, 

hogy nincs rajta semmiféle védőfelszerelés, ami a pohár forróságától megvédte volna a 

tenyerét. 

 Talán ezen felbátorodva, vagy csak puszta kíváncsiságból egy óvatlan 

pillanatban kitépte Yiinlu az idegen alak kezéből a cetlijét, majd maga felé tartva a 

cédulát alaposabban szemügyre vette a rajta álló szöveget.  

 Bár a papíron álló írás igencsak elmosódott volt, Yiinlu egy kevés erőfeszítéssel 

hamar el tudta olvasni a nefernioul írt szöveget, ami a következőképp hangzott: 

 "Noja Ozaló községe lángokban áll. Nem szép látvány így ez a település, tudom. 

Nem szép dolog az sem, hogy rengeteg munka így semmibe vész, de így is késleltetjük 

legalább a teljesség eljövetelét." 

 Amint ezt a rövid üzenetet Yiinlu végigolvasta, értetlenül állt azelőtt, hogy mit is 

takar ez az üzenet, pedig Nefernioul volt írva. A jobb megértés reményében még 

egyszer végigolvasta figyelmesen a szöveget a kisfiú, ám ezzel sem lett sokkal okosabb. 

Mivel nem tudta megfejteni, miről van benne szó, vissza akarta adni Yiinlu a papírfecnit, 

ám az idegen alak nem fogadta el azt. Ez a papíros így hát Yiinlunál maradt, aki - miután 

elrakta a papírdarabot a zsebébe - beletaposott a bögréből kifolyt innivaló tócsájába, 

amilyen erősen csak tudott, céltalanul. 
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- Messze vagyunk még Noja Ozalótól? - tette fel kérdését Máté, miközben az egyenesen 

továbbvezető úton gyalogolt Fluneil mellett. 

- Minél többször kérdezed, annál inkább - válaszolta a kerékpározó lánypáros egyszerre, 

akik alig néhány méterre bicikliztek Fluneil és Máté előtt, és már nagyon unták Máté 

feleslegesen feltett kérdéseit, amik már több kilométer óta zavarták őket. Ezután a - már 

sokadik - elrettentő válasz után azonban úgy tűnt, teljesül a lányok akarata, mivel se 

Noémi, sem pedig Lejla nem hallotta a lassú kerékpározása közben huzamosabb ideig 

újból Máté hangját. 

 Máté nélkül azonban a két kislány figyelme akaratlanul is egyre inkább 

rászegeződött az út mentén elterülő rengetegre, aminek a szúrós, tövises fái és latyakos 

talaja egyre jobban megfélemlítette őket. 

 Így telt, múlt az idő, Noémi és Lejla pedig egyre bátortalanabban haladtak előre, 

nyomukban Mátéval és Fluneillel, akik eközben egymással halkan társalogva jól érezték 

magukat. A két bicikliző lánynak azonban, akik közül senki sem ismerte az erdőnek ezt a 

részét, csak a félelem jutott, közülük is Noéminek a legtöbb, bár ez korábban is mindig 

így volt. Ilyen volt Noémi természete. Talán emiatt történt az is, hogy nem sokkal 

később, amikor az út melletti tájat látva már Noémi se bírt magával, egy lassan 

közeledő, jobbra ívelő éles kanyar előtt hátrakiabált Fluneilhez, ugyanazt kérdezve, 

amivel Máté nemrég még őt bosszantotta. 

- Milyen messze vagyunk még Noja Ozalótól? - hallatszott Noémi kérdése. 

- Ott vagyunk mindjárt - szólt előre Fluneil Noéminek a megnyugtató, vidám hangján, 

ami mosolyt varázsolt mindkét elől kerékpározó kislány arcára. Lejla és Noémi igazából 

észre se vették Fluneil jámbor hangjának hatását, ami egy jó darabig szemmel láthatóan 

vidámságban tartotta mindkettőjüket. 

 Így folytatta a két kislány a kerékpáron való útjukat a nedves, sötét úton, és 

vették be élvezettel a jobbra kanyarodó hajtűkanyart. 

 Miután ezen a kanyaron túljutottak, hirtelen azt vették észre mindketten az 

ösvényen gurulva, szinte egy időben, hogy a sötét, komor, barátságtalan erdőnek 

hirtelen vége szakad, helyette pedig egy félárnyékos, ám annál varázslatosabb, 

halványzöld legelő fogadja őket. Lejla és Noémi nem akartak hinni a szemüknek. 

Gyorsan behúzták tőből mindketten a fékkart, még mielőtt nagyon megindult volna a 

kerékpárjuk a meredeken lejtő, harmatos domboldalon lefelé, majd ezt követően 

leszálltak mindketten a lefékezett biciklijükről, hogy megcsodálják, milyen páratlan helyre 

is kerültek. 



 A rét előtt egy, vagy két kilométerre egy hosszúkás alakú, de még így is 

hatalmas kiterjedésű, tiszta vizű tó terült el, mögötte egy félkopár heggyel, aminek a 

magasságát ugyan nehéz volt a rétről megbecsülni, de valószínűleg belekerült volna egy 

teljes napba a megmászása. Ezen a figyelemreméltó hegyen kívül akadt még néhány, 

hasonlóan kopár hegy a távolban, ám egyik se nézett ki közülük olyan magasnak, mint a 

tó előtt büszkélkedő hegy. 

 Dióhéjban ennyit lehetett megfigyelni a dombról, ám már ez is éppen elég volt 

ahhoz, hogy Lejla és Noémi tekintete perceken keresztül ezen a meseszép területen 

maradjon. 

- Hová kerültünk? - tette fel kérdését egyszerre Noémi, miközben a tekintetét óvatosan 

Lejla felé fordította. 

- Fogalmam sincs! - válaszolta tanácstalanul Lejla, aki Noémivel ellentétben rajtatartotta 

a szemeit a tájon, miközben álmélkodva a fejét rázta. 

 Hamarosan Máté és Fluneil is kiért a sötét rengetegből, akik még ekkor is 

önfeledten beszélgettek egymással a lassú sétájuk közben, mintha csak ez lett volna a 

dolguk. A rét kezdetéhez érve azonban Máté hirtelen, látványosan megtorpant, amivel 

az volt a célja, hogy ráijesszen Fluneilre. Ötlete azonban nem jött össze. Csak annyit ért 

el Máté azzal, hogy hirtelen megállt, hogy Fluneil a folyamatos sétája közben óvatosan 

visszatekintett és rámosolyodott az őt megtréfálni próbáló kisfiúra. Máté, amikor látta, 

hogy a tréfája kudarcba fulladt, igencsak elszontyolodott, de a következő pillanatban 

újból megugrott a nyugtalan kisfiú, majd teljes sebességgel Fluneil felé kezdett rohanni, 

aki őt már néhány méterrel lehagyta. Ki se lehetett volna mondani azt, hogy "mi olyan 

sietős?", már ott is termett Máté Fluneil mellett, ahol - egy pillanat se sok - annyi idő se 

kellett a kisfiúnak, hogy megálljon. Ezt a teljesítményt még egy töréstesztre szánt autó is 

megirigyelhette volna.  

 Fluneil még néhány lépést tett előre, ám ezután ő is megállt, majd csendesen 

megszólalt. 

- Ott lesz Noja Ozaló - jelentette ki Fluneil, majd mutatóujjával az előtte lévő tájra bökött, 

amit Lejla és Noémi már régóta fürkésztek. Máté azonban - velük ellentétben - csak 

most vette észre a hegyes-völgyes-tavas tájat, ám a lányokhoz hasonlóan őt is 

egycsapásra elbűvölte ez a meseszép táj. Hogy jobban lásson, előrelépett Máté kettőt-

hármat, majd itt - közvetlenül Fluneil mellett - hosszú perceken keresztül kémlelte a 

kisfiú a távoli szépségeit a környéknek. Miután pedig Máté az utolsó fáig felderítette a 

tájat, így szólt hirtelen, fejcsóválva: 

- Ha ilyen gyönyörű helyen fekszik Noja Ozaló, hogyhogy nem hallottam még róla? 

- Eldugott hely ez, meg kell hagyni - bólogatott Fluneil -, bár azt én nem tudom, miért 

nem hallottál még Noja Ozalóról. Most találkoztunk egymással először, és ezt én sem 

értem igazán. 

- Én se jobban - szólalt meg halkan Máté, majd az ezután következő néhány 

másodperces tétlenséget követően újból a távolba tekintett, majd hirtelen újból 



megszólalt: 

- Te! Lejla és Noémi mit talált? 

- Nem tudom - válaszolt tanácstalanul Fluneil. 

- Gyere, nézzük meg! - kiáltotta Máté, aki ezzel neki is iramodott a rövid útnak, ami az 

alacsony gyepű réten keresztül a biciklis kislányokhoz vezetett. Hihetetlen 

sebességének hála, pár másodperc alatt ott is termett a fürge kisfiú a két kislány mellett, 

akikben nagyot kellett csalódnia, amint észrevette, hogy az ő figyelmüket is csak a távoli 

hegyek kötik le. Bár Máté ekkor hirtelen nagyon elbúsult, egy kiábrándító kérdést azért 

még megpróbált feltenni Lejla és Noémi számára:  

- Ugye ti sem tudjátok, hogy hol lehetünk? - kérdte meg végül Máté a lányokat halkan, 

lehajtott fej mellett. Kérdésére válaszul Lejla és Noémi egyaránt rázni kezdte a fejét. 

Máté is valami hasonlóra számított tőlük.  

  Időközben Fluneil is megérkezett Mátéékhoz, ám a kis társaság először ügyet 

sem vetett Fluneilre. Mindenki saját bajaival volt elfoglalva éppen, és ez meg is látszott 

mindhárom kisgyermeken. 

- Éhes vagyok! - szólalt meg hirtelen, ám suttogva Noémi. 

- Fáradt vagyok! - szólalt meg rögtön ezután Lejla, arcát eközben a tenyerébe 

süppesztve.  

 Fluneil, hallván Noémi és Lejla problémáját lassan elmosolyodott, majd rövid 

tétovázást követően ő is megszólalt, persze suttogva: 

- Ha leérünk Noja Ozalóba, azt fogtok kapni, amit akartok. Négy jagovunra innen van 

egy lépcső, ami egyenesen oda vezet. 

 Fluneil e szavakkal - úgy tűnt - egycsapásra meggyőzte Lejlát, Noémit és Mátét. 

És ez látszott is, amikor hamarosan mindhárman hátrafordultak, hogy lássák a mögöttük 

álló, és a beléjük önbizalmat öntő személyt, aki most is olyan jámboran tekintett feléjük, 

mint ahogy azt már megszokhatták. 

- Akkor gyerünk! Irány Noja Ozaló! Találjuk meg Yiinlut! - kiáltott fel hirtelen Máté, akinek 

az ötletére kivétel nélkül mindenki bólogatott. Azt követően pedig, hogy Lejla 

elraktározta mindkét kerékpárt a t.y.- jében - az ötletadó személlyel az élen - megindult a 

csapat a legelőszerű dombon lefelé, a domb lábához, ahol állítólag a település volt.  

 Alig száz méter múlva felbukkant a láthatáron egy eozinszerű, lefelé siető korlát, 

amiről Máté után Lejla, majd Noémi is megállapította, hogy annak a lépcsőnek az eleme, 

amiről Fluneil beszélt nekik. Máté ettől a felfedezéstől eszeveszetten megörült, majd 

amikor sok- sok lépés után a visszarettentően hosszú, illetve meredek lépcső 

kezdetéhez ért, első önkéntesként erősen megmarkolta a korlátot, majd teljes 

sebességgel elkezdett lefelé rohanni a terméskő-lépcsőfokokon. Lejla, Noémi és Fluneil 

mögötte győzték követni az öt perces előnyre szert tett kisfiút. Máté azonban nem 

feledkezett meg a többiekről, és ezt bizonyította akkor is, amikor a kegyetlenül hosszú 



lépcső közepén megállt, hogy megvárjon mindenkit. Amikor végül pár perc múlva 

utolérte őt Lejla, Noémi és Fluneil, kezdte azt hinni Máté, amikor hátrafordult, és vetett 

egy pillantást a többiekre, hogy valóban ő lehet a környék legfittebb kisfiúja. Lejla 

például már Noémibe kapaszkodott, hogy össze ne essen, és Máté nem nagyon látott 

még ilyet másoktól. 

  Mátét azonban egy másik dolog most sokkal jobban izgatta, és hogy erre fényt 

derítsen, Fluneilt hívta segítségül. Fluneil ráadásul még nem is nézett ki úgy, mint Lejla 

vagy akár Noémi, akikre ránézve olyan érzése támadt volna bárkinek, mintha ők 

mindketten egymás után ötször lefutották volna a kúpert.  

- Fluneil! - Kiáltott hátra Fluneilhez Máté, miközben azzal a kezével, amivel nem a 

korlátot szorította, egy táblára mutatott, ami a lépcső melletti meredek domboldalból állt 

ki, és ugyanolyan pontokkal volt díszítve, mint amit Máté az erdő közepén emelkedő 

domb oldalán képződött tarka márványfalakon látott. 

- Ezek a jelek azt jelentik, ugye, hogy üdvözöljük Noja Ozalóban? - Kérdezte Máté 

óvatosan Fluneilt. 

- Szerintem inkább azt, hogy frissen mázolva. - Javította ki Mátét Fluneil.  

 Máté, ezt a választ hallva kidüllesztette a szemeit, majd a következő pillanatban 

lassan, óvatosan leemelte a kezét a korlátról. A megrémült kisfiú rettegett attól, hogy a 

lemoshatatlan festék megfogta a kezét, és mivel tudta, hogy Fluneil nem az a hazudós 

vagy tréfálkozó alak, kénytelen volt elhinni neki azt, amit Fluneil mondott, hogy a 

számára elolvashatatlan táblára van írva. Fájt ugyan neki, amikor a kezét az arca felé 

fordította, de csak így tudhatta, és tudta is meg a következő pillanatban, hogy megfogta- 

e a festék a kezét. Bár Máté nem szerette a hazugságot, ezúttal jobban örült volna 

annak, ha Fluneil nem mond igazat, és az eozinszínű festék nem fogja meg a kezét, de 

sajnos nem így lett. Máté ridegen nézte a tenyerét, ami immár zöld gyöngyházfényben 

tündökölt. A kétségbeesett kisfiú mindjárt megpróbálkozott azzal, hogy a másik, tiszta 

tenyerével ledörzsöli a kelletlen színt, ám hiába. 

- Hogy fog ez nekem lejönni? - Kérdte meg Máté Fluneilt, miközben újból elindult a lefelé 

vezető lépcsőn, ezúttal mellőzve a sietséget. 

- Ne aggódj! - Nyugtatta Fluneil Mátét. - Előbb-utóbb lejön az magától, és egyébként 

sem lesz semmi bajod ettől a festéktől. 

 Máté ezután egy jó darabig nem szólalt meg, csak ment előre, lefelé a lépcsőn. 

Őt követte Fluneil, majd Lejla és Noémi, akik annyira fáradtak voltak már, hogy szívesen 

megfogták volna akár a korlátot is, csak azért, hogy valamiben megkapaszkodhassanak. 

Végül azonban mindenki biztonságban leért a végeláthatatlan lépcső lábához.  

 Szó, mi szó, mindenki el volt fáradva a sok lépcsőzéstől, beleértve Mátét is, aki 

még mindig az eozinos tenyerét vizsgálta megszakítás nélkül. Amikor azonban egyszer 

mégis felemelte a kisfiú a tekintetét a kezéről, akaratlanul is megpillantotta azt a tájat, 

amit a dombtetőről egyszer már látott, csak most sokkal közelebbről figyelhette meg a 

környéket. 



  A lépcső előtt keresztirányban elhúzódó kavicsos út után egy ritkás fasor 

következett néhány magasabb fával. Ez a látvány Máté szemében egy kicsit hasonlított 

ahhoz a régi emlékéhez, amikor a kocsiból az Ozal alföldet nézte, ahol az út mentén 

lévő sáv végig volt ültetve magas fákkal. Ez az emléke mégis hamar szertefoszlott a 

kisfiúnak, amint tovább tekintve megpillantotta azt a tavat, amit a dombtetőről látott. Ez a 

tó keresztbe nem is látszott óriásnak. Minőségét tekintve viszont annál inkább 

kimagaslott az egyéb tavak közül, és ezt látva kedvet is kapott Máté arra, hogy 

megmártózzon a vizében. Máté környékfeltérképezése azonban ezen a ponton meg is 

szakadt, és ez mindenekelőtt Fluneilnek volt köszönhető, aki hirtelen kérdésével 

megzavarta a tájban elmerült kisfiút. 

- Az, aki megtalálhatná a barátodat, Yiinlut, nagyon messze van innen. Ha úgy érzed, 

hogy ehhez túl fáradt vagy, itt van egy étkezde, ahol nyugodtan megpihenhetsz. 

- Étkezdét mondtál? - fordult hirtelen Fluneil felé Noémi, és a csillogó szemeivel olyan 

bájosan nézett rá, hogy Fluneil rögtön tudta, hogy Noémi mire éhezik. Fluneil úgy 

döntött, hogy felajánlja Noéminek az egyetlen harapnivalóját, ami éppen akkor nála volt: 

egy Mayna- szeletet. Ez az étek mind ízre mind kinézetre nagyon hasonlított azokra a 

müzlis nassolni valókra, amik a t.y.- áruházak választékában szerepeltek, és ez nem is 

maradt Noémi előtt sokáig titok. Amikor Fluneil belenyúlt a nadrágja farzsebébe, majd 

előhúzta onnan az említett ennivalót, majdnem a füléig ért Noémi mosolya, szemei pedig 

úgy csillogtak, akár a zafír. A következő pillanatban odanyújtotta Fluneil a csicsás 

csomagolású harapnivalót Noéminek, aki ekkor az éhségtől hajtva automatikusan 

kikapta a kezéből azt a bizonyos Mayna- szeletet, majd miután egy gyors mozdulattal 

feltépte a csomagolását, azonnal nekiesett a benne lévő müzliszelet gyors felfalásának. 

Noémi alig néhány harapással végzett is a nassolni valóval, ami után mind a tíz ujját 

megnyalta volna, olyan finom volt. Csak azt bánta Noémi, hogy ez a finom 

müzliszeletféleség még a fél fogára sem volt elég, és éhsége így alig csillapodott.  

- Kéred a csomagolást? - Szólt hozzá hirtelen Fluneil Noémihez. 

- Kösz, nem - felelte vidáman Noémi. - Inkább neked adom, mert te biztos tudod, hogy 

hol van itt a közelben egy kuka. 

- Kösz - hálálkodott Fluneil, bár eközben Máté egy kicsit viccesnek találta azt, ahogy 

Fluneil megpróbálta kiejteni ezt az egyszerű szót. Noémi eközben odanyújtotta a 

csomagolást Fluneilnek, aki - miután átvette azt Noémitől - valami olyasmit tett az üres 

zacskóval, amire sem Lejla, sem Máté, sem pedig Noémi nem számított: a szájához 

emelte, és megette. Fluneilnek - azonkívül, hogy mit cselekedett - az étkezési szokásai 

is megcsodálandók voltak: Fluneil szája hatalmas nagy volt. Benne a 

megszámlálhatatlanul sok, gúla alakú fog pedig egy kissé ijesztően is nézett ki, bár azt, 

hogy a látszat csal, Fluneil már bizonyította a Mátéék előtt tanúsított viselkedésével. 

Nem csoda hát, hogy Fluneil néhány harapást követően már le is nyelte a csomagolást, 

bár Máté, Lejla és Noémi mind tátott szájjal nézte végig azt, ahogy Fluneil eszik. 

- Ilyenből még van rengeteg az étkezdében - szólalt meg Fluneil, miután végleg lenyelte 

a zacskót. - Ráadásul annyit lehet vinni belőlük amennyit csak szeretnétek. 



- És hol van ez az étkezde tulajdonképpen? - kérdezte Lejla, aki már annyira kimerült 

volt a sok mozgástól, hogy beszélni is alig tudott.  

- Ez itt már Noja Ozaló. Erre kell mennünk egyenesen, hogy az étkezdéhez érjünk - 

jelentette ki Fluneil, miközben kezével a kavicsos út menetiránya felé mutatott. - És te, 

Máté, hogy döntöttél? 

- Én veled tartok. - Jelentette ki határozottan Máté. 

- Mi viszont inkább maradunk! - kiabálta be egyszerre, Máté válaszát követően Lejla és 

Noémi. Ezzel el is dőlt, hogy ki mit csinál. Miután végül pedig egy egyperces sétát 

követően odaértek mind a négyen az étkezdéhez, elbúcsúzott egymástól a két páros 

egy rövid időre: Fluneil és Máté, illetve Lejla és Noémi. Ezt követően a két kislány 

bement a kívülről faházhoz hasonlító, takaros kis étkezdébe a fotocellás ajtón keresztül, 

Máté és Fluneil pedig továbbindult a kavicsos úton, ami egy olyasvalakihez vezetett, aki 

minden másnál nagyobb eséllyel segíthetett Máténak megtalálni Yiinlut, és ebben Máté 

még mindig töretlenül hitt. 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. fejezet 

 

"Merre vagy, Yiinlu?'' 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Fluneil és Máté csendesen - nem szólva egymáshoz - sétáltak egymás mellett a 

kavicsos út mentén, ami a kis település után hol emelkedett, hol pedig süllyedt, akár egy 

hullámvasút. Nagyjából egy kilométerre hagyták már el mindketten Noja Ozalót, amikor 

Máté egyszer csak Fluneil felé fordult, majd ezt kérdezte tőle: 

- Mennyi idős vagy te tulajdonképpen?  

 Fluneil erre a kérdésre azonban nem adott választ. Ehelyett csak ráncolta a 

homlokát és olyan képet vágott hozzá, ahogy őt Máté addig még nem látta. Amint Máté 

Fluneil torz arcára ránézett, elnevette magát egy kicsit hirtelen. Ezután azonban 

megpróbálta újból feltenni Fluneilnek ugyanazt a kérdést, amire nem kapott az előbb 

választ, csak most egy kicsit átformázva. Máté új kérdése így szólt: 

- Mikor születtél? 

- Én? - kérdezte értetlenül Fluneil. - Soha. 

 Ezt a választ hallván Máté hirtelen tágra nyitotta a szemeit és a homlokát is 

ráncolta, akárcsak Fluneil. 

- Hogyhogy soha? - érdeklődött Máté. 

- Úgy, hogy én mindig is léteztem. Úgy, mint mindenki más! 

 Máté erre a válaszára Fluneilnek még jobban ráncolta a homlokát, mint eddig, és 

ehhez még egy enyhe fejrázás is társult. Máté ekkor úgy gondolta, hogy Fluneil bolond, 

el van tájolva. Egyszóval: nincs ki mind a négy kereke, és ebbe a gondolatba annyira 

beleélte magát a kisfiú, hogy nem is várt tovább azzal, hogy ezt közölje vele: 

- Teneked... 

 De aztán végül mégse mondta ki Máté azt, amit gondolt. Ez annak volt 

köszönhető, hogy mielőtt még kimondta volna Máté azt a három bűvös szót, ami 

szörnyen megbánthatta volna az új barátját, eszébe jutottak Fluneil szavainak és 

cselekedeteinek emlékei. Az a gondolat, hogy az új barátja elvezette őt, Lejlát és Noémit 

biztonságban Noja Ozalóba, illetve az, hogy Fluneil még sosem hazudott egyikőjüknek 

sem, eltántorította Mátét a hirtelen cselekvéstől, sőt! Máté lassan afelé hajlott, hogy 

Fluneilnek adjon igazat, de ezen túl már nem látott.  

- "Ha igazat mond Fluneil - gondolkodott magában Máté -, akkor is, hogy lehet...?" 

 Máténak egyre jobban fájt a feje, amint ezt a kérdést boncolgatta. Tudta, hogy 

valami nincs rendben, vagy Fluneillel, vagy ahol most van, és miközben ezen 

gondolkodott, nem is vette észre, hogy milyen sok utat tett már meg Fluneil 

ismerőséhez. 

- Máté, mindjárt ott vagyunk! - rángatta meg hirtelen Fluneil Máté vállát, Máté azonban 

ettől a rángatástól annyira megijedt, hogy majdnem kiugrott a szíve a helyéről. Ezt 



követően mégis megpróbált a megrémült kisfiú megnyugodni, amihez a jól bevált 

légzőmódszerhez folyamodott, s úgy tűnt, ez használ is. Amikor pedig végül sikerült 

Máténak a saját ijedségét teljesen lecsillapítania, odafordult Fluneilhez, majd ezt 

kérdezte tőle: 

- Tulajdonképpen kihez megyünk? 

- Danrugához - felelte vidáman Fluneil. 

- Kicsodához?! - harsogta Máté. 

- És ez még nem a teljes neve - fűzte hozzá még Fluneil, majd ezután kinyújtott karjával 

az útra mutatott és ezt mondta: 

- A kanyar után meg fogod látni a házat, ahová jöttünk. 

- "Az biztos" - gondolta magában Máté, aki Fluneil ujja irányába tekintve nyomban 

megpillantotta az úton az említett kanyart. Azt azonban nem gondolta volna Máté, hogy 

az előtte álló, jobbra ívelő kanyar olyan éles, akár egy biztosítótű elgörbített fémrúdja. 

Egy ilyen kanyar előtt biztos, hogy még egy profi raliversenyző is kétszer meggondolta 

volna, hogy vajon kiszálljon-e a kocsijából és gyalogolja-e le a szakasz hátralevő részét. 

Máténak és Fluneilnek viszont nem kellett semmi ilyesmin tépelődnie: mindketten 

könnyedén végigsétáltak a kanyarodó úton. A séta oroszlánrésze viszont ezután jött. 

  A kanyart követően a kavicsos út nagyjából harminc fokkal meredekebbé vált, 

mint előtte bármikor. Ez a meredekség pedig belátható távolságon belül nem is 

csökkent.  

 Amikor Máté - Fluneillel együtt - végül kiértek a kanyarodó útról, majd ezt 

követően megpillantották a meredekké váló utat, azonnyomban megálltak, majd 

csodálkozva követték végig az emelkedő út vonalát újra és újra.  

- Vicces! - szólalt meg egyszerre Máté, miközben még mindig az emelkedő utat 

fürkészte. 

- Látod, ott van Danruga háza - mondta ezt követően a mellette álló Fluneil, aki közben 

az ujjával az ismerőse háza felé mutatott. Máté - Fluneil ujja irányába tekintve - hamar 

megpillantotta Danruga házát, amit magától hiába keresett, nem talált meg, és emiatt 

egy kicsit el is szégyellte Máté magát. Ezen a gondolatán azonban hamar túltette magát 

a Fluneil mellett álló kisfiú, amikor látta, hogy valójában milyen közel is van Danruga 

háza. Máté ezt követően megpróbálta feltérképezni szemeivel a házat, ami a felfelé 

vezető út mellett pár méterre állt, néhány alacsonyabb fa takarásában. Danruga háza 

kívülről igen-igen hasonlított arra étkezdére, ahová Lejla és Noémi is betért, hogy 

megpihenjenek. A külső faburkolat és a virágokkal teleültetett kedves kis terasz - amit 

Máté ugyan alig látott a ház előtt magasodó fák miatt - mind, mind egy hagyományos 

osztrák kunyhó hangulatát idézte elő Máté szemeiben.  

- Gyere Máté! - szólt az elbóbiskolt kisfiúnak hirtelen Fluneil, aki már a meredek út elején 

várta Mátét, hogy együtt mászhassák meg az emelkedőt. Máté azonnyomban odarohant 



Fluneilhez, amint meghallotta parancsát, félbeszakítva így a házikó fürkészését, amin 

biztosan talált még volna felfedezni valót a kíváncsi kisfiú.  

 A domb megmászása Máté számára már a kezdetek kezdetén is kínszenvedés 

volt. Deszkás cipője nem terepjárásra volt kitalálva, és ennek következtében Máté lába 

gyakran megcsúszott a kavicsos talajon, ami itt ráadásul egy kicsit nedves is volt. Fluneil 

azonban könnyedén vette az akadályokat, holott az ő lábán nem is volt semmiféle cipő. 

Mindezen nehézségek ellenére mindketten aránylag hamar felértek a meredek út azon 

pontjára, ahol egy rövid leágazás egyenesen Danruga házához vezetett. Erre az 

útelágazásra először Fluneil tért rá, miközben Máté megpróbálta kifújni magát a fárasztó 

hegymászást követően. Fél perc múlva azonban ő is Fluneil után eredt. Amikor végül 

pedig az elágazásnál rákanyarodott a keskeny, sáros, ámde vízszintes útra, nyomban 

megpillantotta közvetlen közelségből azt a kunyhót, amit az út emelkedése előtt sokáig 

szemlélgetett. Ez volt Danruga házikója. Ez az épület - tarkabarka kertjével együtt - 

olyan meseszépen mutatott a hegyvidékes háttérben, hogy aki egyszer rápillantott erre a 

házra, annak már nehéz volt levenni róla a tekintetét. Nem csoda hát, hogy Máté is 

szüntelen a házat nézte, miközben egyre előrébb jutott a keskeny, sáros úton, ami 

valószínűleg már a ház területén belül folytatódott.  

- "Kertész talán ez a Danruga?'' - Kérdezte magát Máté, miközben a házat körbevevő 

tarka kertet fürkészte. Itt a különféle növények színek szerint voltak csoportosítva 

ötszögletű blokkokba, ahol a különféle formájú növények kavalkádja leírhatatlan volt. 

Máté minden szépség ellenére nem állt meg itt, hogy megcsodálja ezt a páratlan 

kertművészeti alkotást, hanem továbbment a keskeny földúton, ami lassan enyhén balra 

kezdett kanyarodni, egyenesen a kunyhó gigantikus méretű terasza felé, és eközben a 

földes talajtakarót is elkezdte felváltani a sokkal hangulatosabb és tisztább, tőzeges 

mulcsréteg. Máté - nyugodt sétája közben - még egy ideig elnézegette Danruga egyedi 

kertjét, majd egy hirtelen nesz hallatán a terasz felé fordította tekintetét, ahol azonban 

csak Fluneilt pillantotta meg, aki ott várakozott az ajtó előtt, és mellesleg nem látszott a 

legboldogabbnak.  

- Mi az? nincs otthon, akit keresünk? - kérdezte Máté, majd ezután néhány nagyobb 

szökkenést elejtve ott is termett Fluneil mellett a fából készült teraszon. 

- Szó sincs róla! - magyarázta Fluneil. - Csak nélküled nem akartam beállítani ide. 

 Ezután egy rövid időre mind Máté, mind pedig Fluneil csendben maradt, 

miközben mindketten a ház ajtaja előtt álltak és várakoztak, és hallgatták mindeközben 

a közeli erdő páratlan hangjait. Nagyjából egy perc is eltelt így, amikor is Fluneil kissé 

bús hangon ezt mondta: 

- Attól tartok, nincs itthon Danruga. 

- Ha nem kopogsz, nem csoda hogy nem hallja - világosította fel Máté Fluneilt. Máté 

szavai azonban hiábavalóak voltak. Legalábbis ezt érezte Máté, amint látta, hogy Fluneil 

hosszú idő elteltével sem reagál a szavaira. Hamarosan meg is elégelte Máté a Fluneilre 

való várakozást, és így helyette ő kopogott be az ajtón. Alig ért azonban hozzá a 

tizenkét éves kisfiú a faajtóhoz, nyomban megmozdult az, és lassan, csendesen, ámde 



biztosan ki is nyílt tágra a fából készült ajtó, ami mögött Fluneil és Máté szemei elé tárult 

Danruga lakásának előszobája. 

 A szoba nagyvonalakban úgy nézett ki, mint egy vadászkunyhó. Ezt a 

megállapítást erősítette a fából készült fal, illetve a szoba végében álló, begyújtatlan 

kandalló is. Amint azonban Máté behajolt az ajtón, és itt továbbnézegette a szobát, 

megpillantott néhány érdekes, az előbbiekkel ellentmondó látnivalót is, amit képtelenség 

lett volna figyelmen kívül hagyni. 

  A falon többek között nem volt egyetlen trófea sem felakasztva, ami tudniillik a 

vadászkunyhókban kihagyhatatlan kellék, és aminek Máté részben meg is örült. A másik 

figyelemreméltó sajátossága a szobának a terem padlóján volt megfigyelhető. A 

helyiség belső falai mentén egy vékony sávban száraz gyeppel volt leburkolva a padló, 

ahol helyenként egy- egy kisebb virág is kitüremkedett a földből, sőt! Helyenként, főleg a 

sarkoknál, a növénytakaró úgy megszaporodott, hogy nem is hitte volna el, aki ott jár, 

hogy ez a terem valójában Danruga házának előszobája. Máté is nagyon hasonlóan 

érzett, amikor mindezt alaposabban szemügyre vette. Ezeknek a növényes sarkoknak a 

vizsgálgatását pedig még számos alkalommal megismételte a kíváncsi kisfiú, amíg 

végre rádöbbent, hogy ha ezt a belső udvart és a kertet is maga Danruga csinálta, akkor 

neki akkora tapasztalata kell, hogy legyen a szakmában, amekkorát élő ember nem 

látott még Neferniooszágon. Az Asiad Nova kertjei Danruga házának 

növényberendezéseihez képest úgy néztek ki, akár maga Lufiszántód, vagy az azt 

körülvevő, szegényes vegetációjú sivatag. Volt tehát mit tanulni Danrugától. Legalábbis 

ezt gondolta Máté. Már csak találkozni kellett volna vele. 

  Mindezen azonban hamar túltette magát Máté, miután pedig az ajtó tárva-nyitva 

állt, Danruga azonban sehol se volt, mindketten betették a lábukat az aránylag széles 

előszobába. Elsőként Máté volt az, aki belépett a hangulatos helyiségbe. Őt követte 

rövid tétovázást követően Fluneil. Nem tudni, mit csinálhatott addig az alig ismert alak, 

amikor azonban végül besétált Fluneil a nyitott ajtón keresztül a szobába, azon kapta 

Mátét, hogy ő még mindig a szoba látnivalóival foglalkozik. 

- Akár itt lakik ez a Danruga, akár nem, nincs itt - szólt hozzá egyszerre az elkeseredett 

kisfiú egészen halkan Fluneilhez, aki a háta mögött állt és teljesen átérezte Máté szavait 

és azoknak kínzó tartalmát. Fluneil - mindezt mérlegelve - jobbnak érezte, ha ezúttal 

nem szólt hozzá Mátéhoz, és hagyja, hogy önállóan döntsön a kisfiú arról, hogy mi 

legyen ebben a reménytelennek látszó helyzetben a következő lépés. Máté azonban 

nem szólt semmit: csak nézte az üres kandallót a mérhetetlen csendben és próbált 

gondolkodni, ám nem sok sikerrel. Nem tudta a zavarodott kisfiú, hogy mi lenne most 

vajon helyes. Ekkor azonban hirtelen eszébe jutottak Máténak Dávid szavai, aki - bár 

rendkívül ellenségesen viselkedett vele legutóbb - bölcs tanáccsal látta el Mátét, amit ő 

el is fogadott itt, ekkor. A következő pillanatban már hátra akart fordulni Máté, hogy 

közölje legújabb tervét a mögötte álló barátjával, Fluneillel, amikor hirtelen egy 

ismeretlen, mégis felszabadult hang csapta meg Máté fülét, ami ezt mondta: 

- Gyertek be nyugodtan! Ott az ajtó a kandalló mellett.  

- Mégis itthon van Danruga! - kiáltott fel a következő pillanatban boldogan Fluneil, amit 



meghallva Máté óvatosan Fluneil felé fordította a fejét, majd ő is megszólalt: 

- Nem kell ám mindig rám hallgatnod! - szerénykedett mosolyogva Máté. 

- Most már tudom - mondta ugyancsak vidám arckifejezéssel Fluneil, aki a következő 

pillanatban már meg is indult az említett ajtó felé, amit Máté csak ekkor fedezett fel, de 

ezen nem csodálkozott. A kandalló mellett lévő ajtó ugyanis teljesen álcázva volt, és így 

úgy nézett ki, akár az őt körülvevő faburkolata a falnak. Eközben Fluneil már oda is ért 

ehhez a rejtett ajtóhoz, ahol nagyon szokatlan módon próbálta meg kinyitni az ajtót, 

legalábbis Máté szerint. Mivel ennek az ajtónak nem volt látható kilincse, ezért Fluneil 

nem is tudta volna a Máté által megszokott módon kinyitni az ajtót. Volt ehelyett 

azonban egy fogantyú a zárszerkezetben, amit egy lemez takart, bár nem tudni, hogy 

igazából miféle célból.  

 Fluneil e lemez mögé nyúlt be, hogy lenyomja az ajtót nyitó fogantyút. 

Minekutána pedig ezt megcselekedte, szinte magától kinyílt az addig 

észrevehetetlennek látszó ajtó, amin keresztül végre láthatóvá vált az a világos szoba, 

ahol Danruga tartózkodott, állítólag. 

 Fluneil nyomban be is lépett ebbe a szobába, amint az ajtó kellőképp kinyílt 

számára ahhoz, hogy keresztülmehessen rajta, Mátéval a sarkában, akit ugyancsak 

érdekelt a "titkos'' szoba, és ezért követte Fluneilt. Amikor végül mindketten betették a 

lábukat a világos szobába, körülnéztek, hogy vajon hol lehet az, akit keresnek. Miközben 

azonban ezen törték magukat, hirtelen megfordult egy zöld fotel a szoba közepén, 

benne egy ismeretlen személlyel - feltételezhetően Danrugával - aki egy kedves 

mosollyal tekintett Fluneil és Máté felé. Danruga - Fluneilhez hasonlóan - egy nagyon 

kedves személynek tűnt első pillantásra, akinek a kinézete egy olyan mesebeli lényre 

hasonlított, amilyet élő ember addig talán még ki sem talált. 

  Máté sem hagyta figyelmen kívül ezt a személyt, ám amikor hamarosan 

megpillantott mögötte egy ugyancsak zöld kanapét, benne két másik személlyel, 

nyomban arra szegeződött a tekintete. E tágas kanapé jobb oldalán egy ugyancsak 

furcsa kinézetű személyt pillantott meg Máté ülni, akinek az alakja távolról egy 

óriáspandához hasonlított leginkább. Ez az ismeretlen valaki éppen a szomszédjával 

beszélgetett, bár olyan halkan, hogy Máté egy szót sem hallott meg a beszélgetésből 

annak ellenére, hogy minden erejével megpróbált odafigyelni az ismeretlen személy és 

a szomszédja beszélgetésére, akit addig még nem is látott.  

- "Épp ideje lenne" - gondolkodott magában Máté, majd ennek megfelelően a következő 

pillanatban a kanapé másik feléhez fordította tekintetét, hogy végre megpillantsa a 

harmadik új személyt is a szobában. Óriási meglepetés érte őt azonban, amikor 

meglátta a hosszú, zöld kanapé bal oldalán ülő személyt, mert felismerte őt. Ő volt 

Yiinlu. 

  A következő pillanatban Máté már akaratlanul is megindult nagy örömében Yiinlu felé a 

kanapéhoz, és amikor odaért hozzá, szabályosan rávetette magát a hatéves kisfiúra, 

átkarolta, majd örömében zokogni kezdett. 

- Többé nem hagylak el, megígérem. - Suttogta Máté zokogva. 



- Én nem is hagytalak el téged. - Mondta Yiinlu halkan, majd ezt követően ő is halkan 

zokogni kezdett.  

 

 

 

 

 

 

XV. fejezet 
 

Egy mesedélután Danrugánál 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Miután Máté a földön ülve túltette magát az érzelmein, és nagyjából lenyugodott, 

a következő kérdést tette fel hirtelen a folyamatosan őt tekintő Yiinlunak: 

- Hogy kerültél ide? 

- Hát, az egy hosszú történet - titokzatoskodott Yiinlu. 

- Ráérünk - fogott ki Yiinlun Máté.  

- Miután ijedtemben elszaladtam, sokáig kóboroltam az erdőben, amikor pedig vissza 

akartam jönni hozzátok, véletlenül megcsúsztam egy völgy szélén és belegurultam a 

folyóba, ami a völgy alján folyt. A következő, amire emlékszem, egy szoba, amiből egy 

alig észrevehető ajtó nyílt egy végtelen folyosóra. Itt találkoztam először Niernivel - 

közben Yiinlu az ujjával a kanapé másik oldalán ülő személyre bökött. Máté ezt látva 

már tudta, hogy ő lesz Nierni. - Ezután ő megmutatta a saját házát és megismertetett 

néhány barátjával is, végül pedig elhozott engem ide.  

- És nem volt nehéz megmászni a dombot? - vágott közbe Yiinlu szavaiba Máté. 

- Nem az úton jöttem - tájékoztatta Yiinlu Mátét, az őt hallgató kisfiú legnagyobb 

meglepetésére. - Van egy titkos alagút, ami ide vezet. A folyosón, amiről már beszéltem, 

bármilyen házhoz el lehet jutni ezen a kis településen.  



  Eközben Danruga lerakott Máté mellé a földre egy ezüstszínű tálcát, amin két 

átlátszó színű folyadékkal töltött pohár állt. Ennek a tálcának a csörömpölése azonban 

hirtelen megzavarta a Yiinlu meséjét hallgató kisfiút, aki emiatt reflexszerűen Danrugára 

nézett, és ezután egy jó darabig nem is vette le róla a tekintetét. Máté ekkor szemlélte 

meg alaposabban Danruga kinézetét, aki most is olyan kedvesen mosolygott feléje, mint 

a találkozásukkor. Danruga arca ettől a mosolytól talán egy picit kellemesebbé is vált, 

bár Máté még így is furcsának találta a házigazda kinézetét: 

 Danruga feje - Máté benyomása szerint legalábbis - hasonlóan ellipszis alakú 

volt, mint Fluneilnek, csak a testéhez képest talán egy kicsit nagyobb. A szemei elől 

helyezkedtek el, fülei pedig - amikből szám szerint nyolc volt neki - hátralógtak a feje 

mögé, és így összességben egyfajta egyedi frizura látszatát keltették. Danruga arca 

közepén továbbá végigfutott egy "képzeletbeli'' csík is, ami alatt és mögött koromfekete 

színű volt a bőre, felette pedig olyan fehér, akár a tej. Ilyen fekete színű bőrrel 

rendelkezett Danruga továbbá a füle és a feje tetején, a tarkóján, a hátán és a lábának 

hátsó felén is. Danruga két különálló, ovális orra is az arcán levő fekete területen 

helyezkedett el kétoldalt, ám ezeknek a szélét fehér színű vonal vette körbe, ami miatt 

jól látható volt Danruga mindkét orra. Ezenkívül Máté még érdekesnek találta Danrugán 

a rövidnadrágot, ami kísértetiesen hasonlított Fluneil egyetlen öltözékére, ami - bár ezt 

Máté még nem látta - Niernin ugyanúgy rajta volt. Danruga lábai sem maradtak továbbá 

Máté figyelmén kívül, amik amellett, hogy a legközelebb voltak a földön ülő kisfiúhoz, 

még rettentő félelmetesen is néztek ki a hatalmas karmokkal, amik fenyegetően 

meredtek Máté felé. Máté persze tudta, hogy nincs mitől tartania, hisz akkor miért 

engedte volna be Danruga őt és Fluneilt a házába és vendégelte volna meg őket itallal, 

aminek a Mátéra jutó része még mindig ott ülepedett az átlátszó pohárban. Máté nem 

félt. Danruga eközben azonban feltett Máténak egy kérdést, ami így szólt: 

- Nincs kedved kijönni a hátsó udvarba, Máté? Mutatnék valami érdekeset. 

- Menjünk inkább előbb Noja Ozalóra - tanácsolta Máté. Danruga erre bólintott egyet, 

majd miután odaadta Máténak a teli poharát, és az immár üres tálcát felvette a földről, 

jókedvűen elindult a tágas szobának a legsötétebb és mindenkitől a legtávolabb eső 

része felé. 

  A földön csücsülő kisfiú - jobb dolga híján - nyomon követte Danrugát, és ahogy 

ezt tette, hirtelen olyan hihetetlen eseményre lett figyelmes, amit sehogy se tudott 

később feldolgozni: Danruga - miközben a szoba sötét szegletében sétált, kezében a 

tálcával - hirtelen elkezdett szabályosan halványodni, egészen ameddig teljesen el nem 

tűnt a környezetében. Máté ezt a folyamatot a saját szemeivel nézte végig, és amikor 

már Danruga teljesen eltűnt, még akkor is azt a bizonyos sötét sarkot fürkészte a 

kétkedő kisfiú, miközben látványosan rázta a fejét.  

 Így ment ez több percen keresztül, miközben mellette Nierni, Fluneil és Yiinlu jól 

elszórakoztatták egymást. Máté végig egyedül volt azonban, és ez jócskán letörte Máté 

jókedvét, akinek a gondolatai is így mindinkább a régi emlékei felé terelődtek: a 

családjára, a barátaira, a sportra, a hobbijaira, a lakására, és egész Lufiszántódra. 

Ezeken az emlékeken álmodozott éppen Máté, amikor hirtelen úgy érezte, mintha egy 

kéz hátulról ránehezedett a volna jobb vállára. Máté erre hirtelen megfordult, és ekkor 



nagy meglepetésére szembetalálta magát Danrugával, aki még most is mosolygós 

arccal tekintett feléje, és így tette fel a legújabb röpkérdését Máté számára, ami így 

szólt: 

- Na, mehetünk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. fejezet 

 

Mindeközben Lejla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mindeközben Lejla és Noémi ott ültek egymással szemben a csendes étkezde 

egyik világos sarkában, ahol álmos kinézetükkel egymást bámulták. Mindketten fáradtak 

voltak, ami a hosszan tartó kerékpártúrát követően nem is volt csoda. Ezt a fáradságot 

azonban csak elősegítette az a csend, ami akkor az étkezdében uralkodott. Ebben a 

helyiségben ugyanis - Lejláék apró sarkán kívül- egyetlen asztalnál sem ültek, és 

egyetlen ülőhely sem volt lefoglalva. Lejla személyesen azt találta a 

legfigyelebbreméltóbbnak, hogy amióta bejött Noémivel együtt az étkezdébe, nem látta 



semmi jelét annak, hogy a személyzet jelen lenne a házban. Szóvá azonban ezt sem 

tette. Ehelyett csak ült és Noémit bámulta, aki már a sokadik Mayna-szeletet tömte a 

szájába. 

- Miért nem kóstolod legalább meg? - tette fel kérdését hirtelen, teli szájjal Noémi. 

- Nem vagyok éhes - felelte Lejla. 

- Na! - unszolta Lejla Noémit. - Nem fogod így megismerni a Noja Ozalói konyha 

páratlan ízeit! 

- Nem baj - mondta hidegen Lejla. - Ha éhes lennék, már rég megettem volna a 

szenyóimat, és a többi előrecsomagolt ennivalót. 

 Lejla ezután maga elé tartotta a bal karját, majd egy érintéssel működésbe hozta 

a karkötőszerű t.y.-jét, és ez látszólag fel is keltette Noémi figyelmét. 

- Mit csinálsz? - tette fel kérdését Noémi. 

- Nemtom - hazudta Lejla, ő ugyanis nagyon jól tudta, hogy mit akar, csak éppenséggel 

nem akarta elárulni azt Noéminek.  

 Lejla épp azon volt ekkor, hogy az egyik legfrissebb kiadású térképszoftverét 

megnyissa a t.y.-jén. Miután pedig néhány érintéssel a vetítőképernyőn sikeresen elérte 

ezt, bepötyögte a vetítőbillentyűzeten keresztül a keresőbe Noja Ozaló nevét, 

kiterjesztette az egész Földre és Virousora is keresési tartományt, majd miután 

mindennel készen volt - uccu neki - elindította a keresést. Bár Lejla t.y.- je a kor egyik 

legmodernebb vívmánya volt, ennek a szerkezetnek is sokáig tartott átfésülni mindenféle 

településnevet, a legkisebbtől a legnagyobbig. Lejla ennek ellenére türelmesen várta, 

hogy a t.y.-je végezze a dolgát. Már csak azért is, mert ő úgy gondolta, hogy az 

eredmény mindenképp elmondhatja, hogy hol lehet valójában Noja Ozaló, vagy hogy hol 

nem. 

 Bő egy perc múlva be is fejezte Lejla t.y.- je a keresést, ám az eredmény, amit a 

t.y. rögtön ezután kidobott, enyhén szólva meglepte Lejlát. A kereső szerint nem volt 

megjeleníthető eredmény a ,,Noja Ozaló'' név alatt, de ebbe Lejla nem nyugodott bele, 

bár nem is tudta hirtelen, hogy mitévő tegyen. 

- "Ha az Erqnet, a kor legrészletesebb térképszoftvere nem képes megtalálni Noja 

Ozalót - gondolkodott Lejla magában, miközben a képernyőt figyelte, a fejét pedig 

látványosan rázta -, akkor Lehet, hogy csak Fluneil és az itteniek hívják Noja Ozalónak 

ezt a községet? Vagy ha mégse...?''   

 Lejla nem tudta, hogy mi az igazság. A biztonság kedvéért azért még egyszer 

lefuttatta a keresést, ám egy hosszú perc múlva ugyanaz az eredmény jött ki neki, mint 

korábban. 

 Eközben az asztal másik oldalán ülő Noémi megelégelte, hogy nem láthatja azt, 

ami Lejlát annyira zavarba hozza, és ezért eldöntötte, hogy kerül, amibe kerül, de 

megnézi az újdonsült barátnője t.y.- jét, még ha az véletlenül nem is rá tartozna. A 



következő pillanatban Noémi már ki is pattant a padból, hogy odasétáljon Lejlához és 

megnézze, hogy vajon mit ügyködik a t.y.-jén. Miután azonban Noémi óvatosan 

odasomfordált Lejla mögé, majd ránézett Lejla t.y.-jének vetítőképernyőjére, olyasmire 

lett rajta figyelmes, amelyhez hasonlót addig az életében nem sokszor látott. A t.y. 

képernyőjén egy földgolyót látott Noémi forogni, ami nagyon részletesen ki volt 

dolgozva. A háttérben volt egy másik, hasonló gömb is, bár erről Noémi nem fedezte fel 

első pillantásra, hogy valójában a Virouso.  

- Mi ez? - kérdezte hirtelen Noémi Lejlát. 

- Hát ez az - mondta tanácstalanul Lejla. 

- Mi? - kérdezte erre Noémi, Lejla azonban nem válaszolt erre a kérdésére. Lejla 

látszólag teljesen bele volt mélyedve a t.y.-jébe, és ezt hamarosan Noémi is belátta.  

 Ezt követően Noémi óvatosan visszasétált a helyére, de még mielőtt újból leült 

volna a pad Lejlával szembe eső részére, mélyen beletúrt a nadrágzsebébe, ahonnan 

rövidesen egy piros szájharmonikát húzott elő azzal a céllal, hogy játsszon rajta valami 

kedveset, ami talán Lejla figyelmét is felkelti. Miután Noémi kényelembe helyezte magát 

a padon, belekezdett a harmonikázásba Az első dallam, amit Noémi játszott, egy 

csendes, nyugtató hatású szóló volt, amiről hallani lehetett, hogy egy valóban rutinos és 

egyúttal nagyon is egyedi embertől származik. Noémi reményeihez hűen Lejla hamar 

felfigyelt a vele szemben ülő barátnője harmonikajátékára, aki látva ezt lassan 

abbahagyta a szájharmonikázást, majd levéve az ajkáról a piros fúvóshangszert 

visszacsúsztatta azt a nadrágja tágas farzsebébe. 

- Miért hagytad abba? - kérdte meg hirtelen Lejla Noémit. 

- Mert..., mert igazából nem is tudok játszani - mondta Noémi. 

- Mi az, hogy nem tudsz te játszani? - szólta le Lejla Noémit. - Ha tudtam volna, hogy 

zenélsz, szóltam volna, hogy játssz a bicajozás közben. - Lejla ezután egy rövid időre 

elhallgatott, és ezalatt azon volt, hogy kikapcsolja a t.y. -jét, ami még mindig abban a 

térképprogramban volt benne, ahol ő Noja Ozaló nevét kutatta. 

- Az én bátyám is zenél - folytatta Lejla. - Van otthon neki egy elektromos gitárja, amin 

engem is szokott tanítgatni játszani. Ő öt évvel idősebb nálam, és van már saját 

zenekara is. Van is néhány száma a t.y.- men. Meghallgatod? 

- Most nem, kösz - utasította vissza Lejla felajánlását Noémi. - Hallod? Nem alakítunk mi 

is egy együttest? Lefütyülnénk meg furulyáznánk a bátyádékat. 

- Tuti ötlet - mondta Lejla. - Ám előbb én inkább hazajutnék. 

- Most mi bajod? - mordult rá Noémi Lejlára. - Itt van ez a gyönyörű hely, Noja Ozaló, 

ahonnan egyenes út vezet Yiinlu megtalálásához. 

- Valóban - bólogatott Lejla. - De most őszintén mondd meg. Hallottál már Noja 

Ozalóról? 



- Nem én - mentegetőzött Noémi. 

- Na látod! Hát ez az én bajom - hadarta Lejla. - Amikor beírtam az Erqnet keresőjébe 

azt, hogy Noja Ozaló, nem dobott ki nekem az semmiféle eredményt. Emlékszel még a 

tengerparton arra, amikor visszaérkezve a fagyűjtésből azt mondtad, hogy itt sosem lesz 

éjszaka, és meg is magyaráztad, hogy miért? 

- Persze - mondta Noémi, akinek nem volt túl biztató a válaszadása. Akár ez, akár más 

volt az ok, de Lejla ezt követően óvatosan elfordította a fejét Noémiről, egyenesen az 

ablak irányába, ahol hosszú időn keresztül az épület falain túl elterebélyesedő dombot 

szemlélte, miközben ezt mondta:   

- Ez a hely nem az, ahol lennünk kéne, és van egy olyan érzésem, hogy akárhol is 

vagyunk, innen mostanában nemigen fogunk hazajutni. 

- Legalább akkor bőven lesz időnk együttest alakítani - viccelődött Noémi, ám 

hamarosan ráeszmélt arra is, hogy Lejla nem éppen vevő a viccére, és nem ok nélkül. 

Valami valóban nem volt rendben, és ezt Lejla jól megérezte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. fejezet 

 

Ami késik, az nem múlik 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Nagyjából két óra telhetett el azóta, hogy Lejla utánajárt a t.y.- jén Noja Ozaló 

hollétének, amikor Máté és Danruga hirtelen betoppantak az étkezde ajtaján, hogy 

magukkal vigyék Lejlát, illetve Noémit. Itt a bejáratnál - előre megbeszélt terv szerint - 

mindketten ránéztek az étkezde különböző pontjaira, helyenként többször is, ám 

akármilyen alaposak is voltak, Lejlát és Noémit egyikük sem lelte. Minekutána pedig 

hosszú percek elteltével sem akadtak a nyomukra, összenéztek: 

- Szerintem váljunk külön - tanácsolta Danruga, amire Máté bólintott egyet, így jelezve 

neki egyetértését az ötlettel. Ezt követően Danruga nyomban el is indult a megbeszélt 

irányba, jobbra, amerre az étkezde nagyobbik része volt, telis-tele üres asztalokkal és 

padokkal. Máté egy ideig nyomon követte Danruga útját, de aztán ő is elindult, 

méghozzá nyílegyenesen előre, az étkezde egyik szűkösebb része felé. Útközben a 

kisfiú - amellett persze, hogy Noémit és Lejlát kereste - elcsodálkozott az üres étkezde 

szokatlan berendezésein is:  

  Az asztalok és a padok kétoldalt helyezkedtek el a folyosón és szorosan követtét 

egymást, hasonló összhatást adva így, mint egy nyugodt, angol kocsma, ami egy kicsit 

több vendég fogadására képes, mint a legtöbb söntés. A széles fényáteresztő ablakok 

azonban talán mégsem illettek bele ebbe a képbe, jóllehet Máténak így is tetszett az 

étkezde, aminek így egy kissé sajátos hangulata volt. Máté azonban egyetlen dolgot 

mégis hiányolt az épületben, amit a folyosón való sétája közben végig végig nem látott: 

az élő növényeket.  

  Máté - miközben az étkezde eme szokatlan részleteit fürkészte - folyamatosan haladt 

előre a viszonylag hosszú, ám keskeny folyosón, aminek a vége rohamosan közeledett 

az óvatlan kisfiú felé, aki még nem is sejtette, hogy mi vár rá ott. 

 Nagyjából egy perccel az indulás után Máté már a keskeny folyosó legvégén járt, 

amikor is valami olyasmire lett ő az utolsó padnál jobboldalt figyelmes, amire a 

legnagyobb csodálattal tekintett még egy jó darabig Ez a rendkívüli észrevétel Lejla és 

Noémi volt, akik egymással szemben aludtak úgy, hogy a padon fekvő karjaikba 

fektették a fejüket. Máté csak rázta eleinte a fejét, amint néhány méterre az asztaltól így 

látta kettőjüket, ám hamarosan kezdte másképp látni az újdonsült barátait, akiket minél 

tovább nézett a tizenkét éves kisfiú, hogy karjaikon fekve az asztalon alszanak, és 

azonkívül, hogy tíz másodpercenként levegőt vesznek, nem csinálnak semmit, annál 

inkább kezdett bennük gyönyörködni, és emiatt hamarosan egy halvány mosoly is 

megjelent Máté arcán. Ilyesféle hangulatban bámulta néhány percen keresztül a 

mosolygó kisfiú Lejlát és Noémit teljes nyugalomban, csendben és örömben. Pár perc 

múlva azonban hirtelen mégis megzavarták Mátét.  

- Nézd már, milyen bájos, ahogy ketten együtt alusznak! - hallatszott ekkor hirtelen 

Danruga hangja Máté mögött közvetlenül.  

- Aha - suttogta Máté. - Csak nem tudom, mikor fognak felkelni. 



- Egyszer biztos! - mondta megnyugtatóan Danruga, majd ezt követően elhallgatott, és 

jó néhány percen keresztül csendben is maradt, miközben Mátéhoz hasonlóan a 

szunyókáló lányokat bóbiskolta a ritka nagy csend közepette. Danruga - miközben ezt a 

csendet hallgatta - meggyőzte magát arról is, hogy ebben a helyzetben talán jobb lenne 

magára hagyni Mátét egy kicsit, de még mielőtt ezt megtette volna, közölte a tervét 

Mátéval:  

- Kimentem levegőzni - Suttogta Danruga, majd csendben elindult a bejárati ajtó felé, 

amin kilépve Máté maradt az egyetlen éber személy az épületben, egyelőre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. fejezet 

 

Mátéhoz hasonlóan... 

 

 

 

 

 

 

 

 Noja Ozaló étkezdéjének hangulatosan kinéző épülete előtt fel volt állítva az 

utcán egy fehér pad is, ami minden arra járó fáradt személyt kész volt szívesen fogadni. 

Danruga is ide ült le, miután Máté kedvéért kiment az étkezdéből az udvarra. Ezen a 

padocskán Danruga ezt követően kényelembe helyezte magát, és a hosszúkás tó tükrét 

bámulva élvezte a zavartalan napsütést (vagy napsütéseket, ahogy azt Noémi 

megmagyarázta?). Danruga itt, ezen a padon lustálkodva lassan olyannyira 



megfeledkezett mindenről, hogy észre sem vette, amikor valaki odasétált az utcáról az 

étkezde ajtajához, majd becsengetett rajta. Ezt a személyt pedig nagyon jól ismerte 

Danruga: ő volt Zepca.  

 Zepca egy hasonló magasságú noja-ozalói lakos volt, mint Danruga, kinézetét 

tekintve pedig egy két lábon álló kis bengáli tigrishez volt hasonlítható, azzal a 

különbséggel, hogy volt neki egy zöld rövidnadrágja, egy-egy fehér csuklószorítója, 

illetve egy fehér ledje is a hosszú, enyhén lapított farka végén.  

 Szó, mi szó, miután Zepca megnyomta a csengőt az étkezde ajtaja mellett, 

türelmesen várakozott arra, hogy történjen valami, például hogy kijöjjön valaki az 

épületből, ám hosszú időn keresztül mi sem történt. Ezt a néhány unalmas percet 

követően azonban hirtelen szétnyílt mellette a fotocellás üvegajtó, amin keresztül a 

következő pillanatban óvatosan kisétált a lufiszántódi kisfiú, Máté, mögötte Lejlával és 

Noémivel, akiknek a járása, illetve az arca szinte elárulta, hogy nemrég ébredtek fel a 

hosszú, kiadós alvásukból. Zepca - megpillantván ezt a hármast, akik a semmiből 

egyszer csak ott termettek mellette - megijedt, de olyannyira, hogy majd kiugrott a szíve 

a helyéről, noha ő pont azt akarta, hogy valaki kijöjjön az étkezdéből hozzá.  

 Nem telt bele sok időbe az sem, amíg Lejla, Noémi, illetve Máté is 

viszontmegpillantotta Zepcát, akin szembetűnően látszott ekkor, hogy valósággal 

reszket, és ez a felfedezés mindhármójukat mélyen elgondolkoztatta. Miközben azonban 

ezen járt mindenkinek az esze, hármójuk közül Noémi mindenkinél hamarabb rájött, 

hogy mit lenne helyes tenni, és a következő pillanatban így is cselekedett. Miközben 

Lejla és Máté még mindig azon morfondírozott, hogy vajon miért reszket ez a valaki, 

Noémi hirtelen kilépett kettőjük közül, majd leguggolva a földre megpróbált 

barátságosan rámosolyogni erre az ismeretlen személyre, mielőtt még így szólt volna 

hozzá: 

- Nem akarunk bántani! Nincs mitől félned. 

 Ez a valaki, akit egyébként Zepcának hívtak, Noémi egyértelmű szándéka 

ellenére nem hagyta abba a remegést, és emiatt Noéminek lassan úgy tűnt, mintha ő 

nem is értené, amit mond. Ebben volt is igazság.  

- Zepca! Micsinász itten? - hallatszott hirtelen egy közeli hang, aminek hallatán ez az 

ismeretlen valaki hirtelen oldalra fordította a fejét, Noéminek nem kevés fejtörést okozva 

így. Ezt követően léptek halk zaja hallatszott egyre erőteljesebben a kavicsos úton, ahol 

Zepca mellett Noémi is hamarosan megpillantotta azt a feléje közeledő, eddig nem látott 

személyt, aki Mátét a településhez vezető úton elkísérte: Danrugát.  

 Danrugának ekkor már alig kellett pár lépést megtennie ahhoz, hogy odaérjen 

négyükhöz. Amikor pedig már beszédtávolságba ért mindenkihez, megállt, majd Zepca 

felé fordítva a tekintetét megszólalt: 

- Jobban vagy már, ugyi? - kérdte meg Danruga Zepcát. 

- Scu gimo shara neiv go lomara, ge rinbo ken tele - válaszolta halkan Zepca, amit 

Danruga először végighallgatott, majd ezt követően Máté, Lejla és Noémi felé fordította 



tekintetét és megkérdezte tőlük: 

- Mit lenne kedvetek csinálni?  

- Yiinlu tényleg ott van nálad? - kérdezett erre vissza Lejla és Noémi. 

- Jó, hogy! - felelte Danruga. - De nem egyedül. 

- Menjünk először oda! - buzdította Máté ekkor még a négyes csapatot, ami hamarosan 

el is indult vissza, Danruga lakásához, ám mielőtt még nekivágott volna Lejla, Noémi, 

Danruga és Máté a kavicsos úton vezető hosszú gyalogtúrának, mindnyájan 

elbúcsúztak Zepcától, amilyen barátságosan csak tudtak. 

- Szia Zepca! Remélem találkozunk még! - kiáltotta mindenki kórusban. 

- Scunee! De gi diom! - kiáltott vissza nekik Zepca, akin Noémi ezúttal 

megkönnyebbülve látta - amikor hátrapillantott - hogy már nem reszket egyáltalán. Így 

ért véget az étkezdés kaland a kis községben, ám Noja Ozaló még számos titkot rejtett 

magában, amik Mátéék felfedezésére vártak. 

 

 

 

 

 

XIX. fejezet 

 

Danruga és a domb 

 

 

 

 

 

 

 

- Kizárt, hogy én ezt megmásszam! - nyavalygott Noémi, miután hosszas sétát követően 

odaért a többiekkel együtt az útnak ahhoz a bizonyos emelkedőjéhez, amit Máté 

korábban már megmászott. 



- Dehogy kizárt! - szólta le ekkor Lejla jóindulatúan Noémit. - Én is meg tudom mászni. 

Figyeld! 

 Lejla ezt követően váratlanul neki is iramodott a meredek útnak, hogy 

bebizonyítsa: nem képtelenség megmászni a dombot, ha van valakiben hozzá kellő 

akarat és elszántság. Amikor viszont Lejla rálépett a hirtelen meredekké változott útra, 

majd megtett ezen az ésszerűtlenül erősen emelkedő úton néhány nagyobb lépést, 

miközben a, még előtte álló út végét szemlélte, kezdte belátni, hogy az emelkedő 

megmászásához nem is olyan biztos, hogy csak az elszántság kell.  

 Már csak azért is gondolta ezt Lejla, mert lassan kezdte magán érezni azt, hogy 

elveszti a lendületét, és hogy nagy nehezen tud már csak előre haladni az emelkedő 

úton. Alig telt bele újabb pár másodpercbe, amíg Lejla olyannyira lelassult, hogy már 

csak kúszva-mászva tudta magát tovább vonszolni az emelkedőn, hasonlóképp, mint 

Máté a Fluneillel való útja során. Lejlának azonban még ez is viszonylag jól ment annak 

ellenére, hogy legalább annyira felkészületlenül indult neki ennek a dombnak, mint Máté 

egykoron. Lejla azonban továbbra sem látott semmi változást az úton, miközben 

lépésről lépésre egyre előrébb haladt az úton, és ez egyre jobban bosszantotta őt, mert 

úgy érezte ekkor, hogy ez az emelkedő egy végetérni nem akaró, leküzdhetetlen 

akadály előtte, ahogy azt Noémi már megmondta neki. Lejla hamarosan el is döntötte, 

hogy feláll két lábra: hátha így többet lát abból, hogy vajon meddig tart még az emelkedő 

út, és így is tett. Miután azonban sikeresen feltápászkodott a földről, majd az út mentén 

a távolba tekintett, hirtelen kicsúszott a jobb lába alól egy kavics, amitől ő a következő 

pillanatban újból a földön találta magát. Itt, a földön hasalva nem is akart Lejla többet 

felállni, úgy látszott, pedig igazából kutya baja se lett neki az eséstől. Végül több mint 

egy percen keresztül feküdt így Lejla a kavicsos-poros földön, amikor is egy közelről 

jövő, ismerős hangot hallott hirtelen. Ez a hang így szólt hozzá:  

- Gyé nyugodtan! Itt vagyunk mindjárt.  

 Lejla - amint meghallotta ezt a hangot - nyomban felismerte, hogy Danruga volt 

az, aki hozzászólt. Miután pedig a következő pillanatban lassan fel is emelte a fejét a 

földről, hogy lássa őt, megpillantotta maga előtt egy méternyire Danrugát, amint az egyik 

karját feléje tartja, és közben barátságosan mosolyog rá. 

 Lejla már ekkor tudta, hogy mit akar Danruga, ám néhány másodpercig még 

habozott a bizonytalan kislány, aki mindeközben Danruga mosolygós arcát bámulta. Ezt 

a néhány másodpercet követően azonban hirtelen odakapott Lejla Danruga kezéhez, 

amit ekkor egy erőteljes mozdulattal meg is ragadott. Danruga ezután pedig olyan erővel 

felrántotta Lejlát a földről, hogy az majdnem azt hitte, hogy tövestül kiszakad a karja.  

- Már fent vannak a többiek - mondta ezután Danruga. 

- "Mit tudnak a többiek amit én nem tudok?" - kérdezte magát erre Lejla, majd miután 

látta, hogy Danruga megindul a dombon tovább felfelé, követte őt. Lejla, miközben 

kezével-lábával ügyeskedve megpróbált egyre feljebb jutni a dombon, csodálta, hogy az 

előtte járó Danruga hogy tudja olyan könnyedén megmászni a hihetetlenül meredeken 

emelkedő utat, mint egy hegyi kecske, gyík, vagy egy ügyesebb bogár. Így ment ez 



nagyjából másfél percen keresztül, amikor az eközben az út baloldalán lévő elágazásnál 

várakozó Noémi és Máté megpillantotta mindkettőjüket, amint a meredek dombon 

feléjük közeledtek. Alig telt bele még egy fél percbe, amíg az elől mászó Danruga felért 

hozzájuk. Őt követte nemsokkal Lejla, aki azonban olyan megviselten vonszolta magát 

oda Mátéhoz, illetve Noémihez, mintha egész nap csak ezt csinálta volna.  

- Büszke lehetsz magadra, hogy ezt megcsináltad - ismerte el ekkor Máté Lejlát, majd 

ezt követően odanyújtotta a kezét Lejlának, hogy felsegítse őt a koszos földről, amiben 

eddig csúszott-mászott. Miután Lejla - Máté jóvoltából - végre újból a lábain volt, első 

dolgaként leporolta a koszos ruháját, ami rengeteg port szedett fel a dombmászás 

közben. Miután ezzel végzett, Máté felé fordult, majd a következőt kérdezte tőle hirtelen: 

- Most hogyan tovább?  

- Itt ez az elágazás - kezdett bele meséjébe Máté, miközben a kezét a tőle jobbra lévő 

útelágazás felé fordította. - Ha itt végigmegyünk, egyenesen Danruga házánál kötünk ki. 

- Aha - bólogatott Lejla, akit nem kápráztattak el túlságosan Máté szavai. Ennek ellenére 

a következő pillanatban mégis megkérdezte: 

- Milyen messze van Danruga háza? 

- Nincs túl messze - felelt Lejlának biztatóan Máté. 

- Mielőtt elindultunk volna Noja Ozalóból, ugyanezt mondtad. Nem? - kérdezte Lejla. 

- Az akkor volt - mondta Máté. - Azóta még közelebb kerültünk a célunkhoz. 

- Vicces vagy máma - jelentette ki Lejla. 

- Az, bizony - helyeselte Máté. - Tudok egy jó viccet is, amit még nem biztos hallottál. 

- Éspedig? 

- Gyere! - hívta Máté Lejlát. - Útközben elmesélem. 

 Azzal Máté - mint aki tudná, hogy úgyis követni fogja őt mindenki - elindult a 

négytagú csapat élén a keskeny út mentén előre. Máté nem sietett, és ezt valószínűleg 

azért tette, hogy a gyengébbek is utolérhessék, mint például Lejla, aki a vicc kedvéért 

rohant oda Máté mellé, alig néhány lépéssel a kisfiú indulását követően. 

- Meséld el, légyszi! - Könyörgött Lejla, miközben a lépést is tartani kényszerült Mátéval, 

bár ez látszólag nem okozott neki különösebb problémát. 

- Oké - felelte Máté, majd belekezdett a mesébe. - Az apa és a fia az erdőben vadászat 

közben eltévednek. Az apa egyszer csak megszólal: fiam, lőj egyet a levegőbe, hátha 

meghallanak a többiek. A fiú lőtt egyet, de hiába. Nem hallotta meg őket senki. Mentek-

mendegéltek, hamarosan megint megszólal az apa: lőj egyet a levegőbe, hátha 

meghallanak. A fiú lőtt egyet, ám ismét nem érkezett a lövésre válasz. Mentek-

mendegéltek tovább, egyszer csak újból megszólal az apa: lőj egyet fiam a levegőbe, 

hátha... - Jó, apa, de elfogyott a nyíl. 



- Ugye, milyen rossz? - érdeklődött Máté. 

- Nagyon - felelte kuncogva Lejla, akire ránézve Máté eldöntötte, hogy megpróbálkozik 

még egy viccel. 

- Tudok még! - dicsekedett Máté. - Például elmesélhetném a... 

- Odanézz! - szakította félre hirtelen Máté beszédét Lejla, amire nem tudta hirtelen a 

kisfiú, hogy mi történhetett. 

- Mi az? - kérdezte Máté kétségbeesetten Lejlát. 

- Ez lenne Danruga háza? - kérdezte Lejla, majd kezével az út mellett feltűnt, távoli kis 

fakunyhóra mutatott. 

- Igen. Az - felelte Máté. 

- Váó - hallatszott hirtelen Máté és Lejla mögül Noémi hangja, aki mindenkinél jobban 

elcsodálkozott az előttük felbukkant, takaros házikón. Noémi hangját hallva pedig 

Mátéék is megnyugodtak, mivel most már tudták, hogy senki se maradt le közülük. 

Remélhetőleg Danruga se. Így hát mind a négyen egyenesen Danruga háza felé 

tartottak, Yiinluhoz, akivel Lejlának már megvolt a nagy terve. 

 

 

 

 

 

 

 

XX. fejezet    

 

"Yiinlu, végre megvagy." 

 

 

 

 

 



 

 

 Talán egy perc sem telhetett el addig, amíg Máté és a többiek odaértek Danruga 

házához. Itt Máté - Lejlával együtt - hirtelen megállt, hogy maga elé engedve átadja a 

vezetést Danrugának, majd amikor Danruga eléjük került, folytatták útjukat a kunyhó 

kertjén keresztül. Közben Noémi - aki eddig Danruga mellett sétált - hozzácsapódott 

Lejlához és Mátéhoz, akik ekkor már mindketten Danruga kertjét bűvölték. 

- Hihetetlen, nem? - kérdezte Lejla Mátét. 

- Az - felelte szájtátva Lejla. - Ha ezt valóban Danruga csinálta, kérhetnék tőle egy- két 

hasznos tanácsot, például hogy hogyan termeszthetnék palacsintafát vagy 

tejcsokoládébokrot. 

- Az utóbbinál legjobb, ha veszel egy kakaófát és rendszeresen tejjel öntözöd - 

Viccelődött Máté. 

- Figyu! Nem gáz, ha a hátsó udvaron keresztül megyünk lakásba, Ugyi? - kiáltott hátra 

rögtön a következő pillanatban Danruga, ám a kérdésére - hiába várt - nem kapott 

válasz. Danruga ebből pedig arra következtetett, hogy biztosan senkinek sincs ellenére 

ez az ötlet, ezért ő eldöntötte, hogy egyenesen oda vezeti a barátait, ahová eltervezte.  

 A hátsó kerthez vezető út egyébként nem tért el sokban a főbejárathoz vezető 

úttól. Csupán tovább kellett menni a kerten keresztülvezető mulcsos úton ahhoz, hogy a 

házikó eme eldugott részéhez el lehessen jutni.  

 Danruga és a mögötte sétáló barátai is ezt az utat követve jutottak el egy-két 

perc elteltével a hátsó kert kezdetéhez, majd ballagtak ezt követően - letérve az 

egyenesen tovább folytatódó mulcsos útról - a frissen nyírt gyepen keresztül a kunyhó 

hátsó bejárata felé, közvetlenül a ház fala mellett. Eközben Máté, illetve Noémi időnként 

félretekintgetett az udvaron túl lévő terület felé, ami szerintük igencsak hasonlított arra a 

látványra, aminek a dombtetőn Lejlával együtt részesei voltak, bár erről nem 

beszélgettek egymással.   

 Hosszú idő telt el így, ám amikor már sok- sok lépést maguk mögött tudva még 

mindig a fal mentén sétált a négy főből álló csapat, Lejla hirtelen észrevett valamit a 

távolban, amit ezt követően szóvá is tett: 

- Van jakuzzid? - kérdezte Lejla Danrugát. 

- Naná, hogy van - válaszolta erre Danruga. - És ha jól hallom, használják is. 

- "Használják?! Kicsodák?'' - kérdezte magát erre meglepetésében Lejla, amely kérdés 

előtt még egy darabig értetlenül állt a Máté mellett gyalogló kislány.  

 Minél közelebb került azonban Lejla a méretes pezsgőfürdőhöz, annál inkább 

úgy érezte, hogy Danruga valószínűleg a barátaira gondolt, amikor közölte vele, hogy 

használják a jakuzzit. Ez a magyarázat ésszerűnek tűnt. Ebben a tudatban sétált tovább 



Leja, miközben mellette Máté és Noémi - közös témára találva - vígan beszélgettek 

egymással a főzésről.  

 Nagyjából fél perc múlva Lejla, Noémi, Danruga és Máté végül odaértek a házikó 

hátsó bejáratához, ám amikor itt Danruga éppen ki akarta nyitni a panorámás tolóajtót, 

hirtelen meghallatszott Yiinlu közelről jövő kiáltása, aki így szólt ekkor: 

- Várjatok! én is jövök. 

 Lejla, Noémi és Máté - akik eddig Danrugát figyelték - nyomban hátrafordultak, 

amint meghallották ezt a túlságosan is ismerős gyermekhangot, és valóban. Yiinlu ott 

volt hármójuktól nagyjából tíz méterre, közvetlenül a jakuzzi előtt, fürdőnadrágban, 

csuromvizesen, közben pedig megpróbált odasétálni hozzájuk, már amennyire ezt a fájó 

lábai megengedték neki. Szerencséjére azonban erre a bajára Yiinlunak Máté, Lejla és 

Noémi is hamar felfigyelt, amit észrevéve nyomban odasietett a háromtagú társaság 

minden tagja Yiinluhoz, hogy így megkíméljék őt a fárasztó sétától.  

 Miután pedig néhány lépés árán végül mindhárman odaértek, majd megálltak 

Yiinlu előtt, a legidősebb lány - nevezetesen Lejla - kilépett a sorból, majd ezt követően 

a következőt mondta mosolyogva az árva kisgyermeknek: 

- Tudtam én, hogy megtalálunk. 

- Te nem tudhattad - ellenkezett Yiinlu vidáman -, de legalább most együtt vagyunk. 

- Nem akarsz bejönni a szobába? - kérdezte Noémi. 

- Nem. Előbb meg kell törülköznöm. - ellenkezett Yiinlu. Noéminek ezt követően már 

nem volt több szava Yiinluhoz, ám Máté még készült valamire. 

- Voá'lá! - kiáltott fel Máté, miközben a háta mögé rejtett jobb kezét is elővette, benne 

egy narancssárga törülközővel, amit egyébként semmiféle minta nem díszített. 

- Az enyém? - kérdezte megszeppenve Yiinlu. 

- Persze! - mondta Máté, majd ezt követően fél percig csendben maradt. Ez idő alatt 

Yiinlu alaposan megtörülközött, ám amikor rájött, hogy a fürdőnadrágja nem akar ilyen 

könnyen megszáradni, hirtelen hozzászólt Mátéhoz: 

- Hol öltözzek át? 

- Megszáradsz, ne félj! - nyugtatta Máté Yiinlut. - Max lerakunk egy törölközőt oda, 

ahová le akarsz ülni. Gyere! Kapaszkodj belém! Bemegyünk. 

 Yiinlu azzal bele is kapaszkodott nyomban Máté erős vállába, majd miután így 

kitámasztva magát már biztos lábakon állt a sérült kisfiú, elindult Mátéval együtt a házikó 

felé, lassan, de biztosan.  

 Yiinlu együttműködésének hála fél perc múlva már ott is voltak Mátéék az ajtó 

küszöbénél, miközben Lejla, illetve Noémi ott álltak a jakuzzinál és Fluneillel 

beszélgettek. Máté - akit egyébként is igencsak megfárasztott a kisfiú cipelése - egyszer 



még hátranézett, ám amikor megpillantotta Lejláékat, amint a jakuzzinál röhögcsélnek, 

szó nélkül bement Yiinluval együtt a lakásba, majd becsukta maga után az ajtót úgy, 

mintha mi se történt volna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI. fejezet 

 

A nagy megbeszélés 

 

 

 

 

 

 

 

 Miután Máté és Yiinlu beléptek Danruga lakásának nappalijába - amit ekkor látott 

Máté először - ritka nagy ürességet és csendet fedeztek fel mindketten maguk körül, 

amit jó fél percen keresztül néztek értetlenül mindketten. Fél perc múlva azonban Yiinlu 

egyszer csak leült a földet borító szőnyegre, bizonyára a lábai miatt, amik igencsak 

sajoghattak ekkor már neki a "sok'' gyaloglástól.  

 Máté ezt követően még egy kicsit fürkészgette az eddig még nem látott szobát, 

ám utána ő is leült a földre, majd Yiinlu felé fordulva feltett neki néhány kérdést a 

szobával kapcsolatosan, amikre Yiinlu - jóllehet egy kicsit félénken - de rendre válaszolt 

is. Miközben Máté és Yiinlu így társalgott egymással, hirtelen kinyílt az ajtó, amin a 

következő pillanatban reszketve belépett Noémi és Lejla, akiken már első pillantásra 

felfedezhető volt, hogy valami szörnyű dolgot élhettek át nemrég. Ez a lánypáros a 



belépéssel egyidejűleg Mátét és Yiinlut is észrevette, hogy a földön ülnek, ám néhány 

másodpercnek még el kellett telnie, amíg mindketten elhatározták, hogy odamennek 

Mátéékhoz és leülnek melléjük. Ezt a pár tétova másodpercet követően viszont végül 

odasétáltak Mátéhoz és Yiinluhoz a bizonytalan lányok, majd leültek melléjük. 

- Nem voltatok ti is fürdeni? - kérdte meg ekkor a lányokat Máté. 

- Sajnos nem, de találkoztunk Fluneillel és Niernivel ott. - Mondta Lejla, aki miután ezt 

kimondta, elhallgatott egy rövid időre. Kihasználva ezt a csendet rögtön megragadta 

Noémi az alkalmat, és feltett Máténak egy őt érdeklő kérdést, ami így hangzott: 

- Ismered Niernit? 

- Nem igazán - felelte tanácstalanul Máté. 

- ...Mert olyan furcsán beszél, meg se lehet érteni, vagy én nem tudom.  

- Bár én nem tudom, de szerintem nem csak az furcsa, amit te láttál - vitatkozott 

Noémivel komor hangon Máté. - Tíz ujjamon se tudnám szerintem megszámolni azokat 

a furcsa és gyakran megmagyarázhatatlan dolgokat, amiknek tanúja voltam, amióta 

elindultam otthonról Bálinttal Szeleslégvár felé és amióta találkoztam veled, Lejla. 

- Meg kéne tehát tudnunk végre, hogy vajon hol lehetünk - adta közre gondolatát Lejla. 

- És hogyan? - kérdezte erre Máté. 

- Fluneil vagy Danruga vagy Nierni biztos többet tudna erről mesélni - mondta Lejla, és 

rögtön azután, hogy Lejla ezt kimondta, teljesen véletlenül belépett a nappaliba 

Danruga, mindkét kezében egy félig megtöltött, átlátszó pohárral, amiket éppen a 

jakuzziban hűsölő Fluneilnek és Nierninek akart vinni. Máté ezt a véletlen alkalmat ki is 

használta, és - még mielőtt Danruga továbbment volna - feltette neki azt a kérdést, 

amiről Lejla neki az imént beszélt: 

- Van térképed? - kérdezte Máté. 

- Milyen? - tapintatoskodott Danruga. 

- Hát olyan, amin Noja Ozaló mellett minden más rajta van - magyarázta Máté. 

- Olyan nekem nincs - Mondta kissé komoran Danruga. - De a Tumor hegyen van egy, 

asszem. A Tumor hegy itt van szembe Noja Ozalóval, a tó túloldalán. 

- És hogyan tudunk átjutni a tó túloldalára? - érdeklődött tovább Máté. 

- Csónakkal vagy Hatteinen. 

- Komp nem jár? - szólt közbe Lejla. 

- Sajna nem. Ahhoz túl kicsi Noja Ozaló - válaszolta fejrázva Danruga.  

- Na, de akkor mondd már, hogy hogyan jussunk el ehhez a hegyen lévő térképhez! - 



unszolta Lejla Danrugát. 

- A tónál, az út mellett van egy kicsi stég, amihez hozzá van kötve egy-két csónak 

azoknak, akiknek épp kell egy. Mi is innen hozhatnánk egyet a legegyszerűbben és 

evezhetnénk át a túlpartra és mászhatnánk meg onnan a hegyet. A térkép a Tumor hegy 

legtetején van, így majd elég nagy túrát kell megtennünk ahhoz, hogy a tetőt elérjük. 

- Szerintem ezt a túrát egyelőre hanyagoljuk! - szólalt meg hirtelen Noémi. - Yiinlu 

ugyanis nincs olyan állapotban, hogy velünk jöhessen. 

- Dehát nekem semmi bajom! - ellenkezett Yiinlu. 

- Ne mondd már! Mátéval is alig tudtál bevánszorogni ide - vágott vissza Noémi. 

- Csak egy kicsit megütöttem magam. Ennyi az egész - magyarázta Yiinlu. - Majd a 

hegymászásnál igyekezni fogok. 

- Hiszi a piszi - hitetlenkedett Noémi. - Fogadjunk, hogy ha most elindulnánk, már az 

első méternél azért könyörögnél, hogy álljunk meg pihenni. 

- Fogadjunk, hogy nem! - erősködött Yiinlu.  

 A hatéves kisfiúnak ez a viselkedése azonban csak olaj volt a tűzre, és ezt a 

következő pillanatban maga Yiinlu is látta, amikor is Noémi hirtelen felállt a helyéről, 

majd ezt mondta: 

- Majd szólj, amikor valóban készen állsz az útra. 

 Miután pedig Noémi közölte ezt a mondatot Yiinluval, fogta magát és kiment a 

nappali nyitott bejárati ajtaján keresztül az udvarra. Máté, Yiinlu, Lejla, illetve Danruga 

eközben csendben figyelték őt, hogy merre megy, ám az udvaron egyenként mindenki 

szem elől vesztette Noémit. Ezt követően egy időre újból csend telepedett a szobára, 

ahol ekkor senkinek sem volt semmiféle jó ötlete azzal kapcsolatban, hogy vajon hogy 

tudná Yiinlu a többiekkel együtt megmászni a Tumor hegyet a jelenlegi állapotában.  

 Hosszú percek teltek el így, teljes némaságban, amikor végül Yiinlu rászánta 

magát arra, hogy megszólaljon és  megmondja a többieknek az egyetlen ötletét, ami 

eszébe jutott. 

- Nem akarlak titeket semmi áron feltartani - kezdett bele búsan a mondandójába Yiinlu. 

- Menjetek nyugodtan hárman, ahogy vagytok, a hegyre. Addig én itt maradok Niernivel 

és Fluneillel, és megvárom, hogy visszajöjjetek és meghozzátok a hírt arról, hogy hol 

vagyunk. 

- Mondassz, amit akarsz, én nem megyek hegyet mászni nélküled. Eddig is túl sokat 

voltunk távol egymástól - szólalt meg ellenkezve Máté. 

- Én sem megyek nélküled sehová! - csatlakozott Máté véleményéhez Lejla. 

- Ne csináljátok már! - riadt meg erre Yiinlu. 



- Dehogyisnem - szólt vissza Máté. - Csakis veled és a többiekkel együtt vagyok 

hajlandó elindulni megmászni a hegyet és megtudni, hogy valójában hol is vagyunk, hisz 

egy csapat vagyunk. Emlékszel még, amikor a repülőgép lezuhanását követően 

vigyáztam rád, miután elhatároztam, hogy veled tartok arra az útra, abban a csapatban, 

ami külön a te szüleid megtalálására indult? Akkor azért döntöttem így, annak ellenére, 

hogy addig még nem is ismertelek, mert szerettelek. Szerettelek téged és szerettem 

volna neked a legjobbat adni akkor, akárki voltál és vagy most. Így lett az a csapat, ami 

most belőlünk áll, és egy csapat azért csapat, mert a tagjait mindig egy közös cél 

irányítja, ami a mi esetünkben az, hogy megtaláljuk a szüleidet. De ehhez előbb meg 

kell tudnunk, hogy valójában hol is vagyunk. És ehhez te is kellesz. Elvégre a te 

szüleidet keressük végső soron. 

- Úgy van! - kiáltott fel Lejla, miután Máté befejezte a beszédét. 

- Hát... - gondolkodott hangosan Yiinlu - amit mondassz, igaz, csak akkor gyógyuljak 

meg minél hamarabb, legalább annyira, hogy hegyet tudjak mászni. 

- Úgy legyen! - kiáltotta kórusban Lejla és Máté, akik rögtön azután, hogy ezt a 

jókívánságot elkiáltották, felálltak, majd óvatosan kisétáltak az udvarra vezető ajtón úgy, 

ahogy azt Noémi is tette nemrég. Lejlát és Mátét röviddel követte Danruga is, akinek 

még mindig ott voltak a kezeiben a poharak, amiket már réges-rég ki kellett volna vinnie 

a jakuzziban hűsölő Fluneilnek, illetve Nierninek. A megbeszélés ezzel feloszlott, s bár 

igazi eredmény nem született azzal kapcsolatban, hogy hol vannak Mátéék, arra már 

fény derült, hogy hogyan fogják majd megtudni, hogy hol van Noja Ozaló, és már ez is 

eredmény volt! 

 

 

 

 

 

 

 

XXII. fejezet 

 

Itt az idő 

 

 

 



 

 

 

 Noémi - miután faképnél hagyva a többieket elhagyta a nappalit a bejárati ajtón 

keresztül, és kiment Danruga kertjének hátsó részébe - elvonult egy olyan, mindentől 

távol eső, árnyékos kis területre, amit három oldalról sűrű bokrok vettek körbe, és ami 

nagyjából ötven méterre volt Danruga kunyhójától.  

 Noémi ezen a nyugodt és biztonságos helyen - anélkül, hogy a többiek tudtak 

volna róla - elaludt. Miután pedig Noémi ezen a kényelmesnek cseppet se mondható 

helyen jól kialudta magát, felébredt, majd miután a földről  is nagy nehezen felállt a 

lábaira Noémi, azt is elhatározta, hogy vissza fog menni Danruga lakásához. Így is tett. 

Amikor viszont Noémi pár perc múlva visszaért Danruga kunyhócskájához, majd 

óvatosan besétált a nappali hátsó udvarra nyíló nyitott ajtaján keresztül a szobába, nem 

talált senkit a helyiségben, és ezt látva Noémi egy kicsit megijedt, mivel nem arra 

számított a hétalvó kislány - mielőtt belépett volna ebbe a szobába - hogy mindenki el 

fog tűnni. 

  Pár másodpercnek ezután még el kellett telnie ahhoz, hogy Noémi teljesen 

magához térjen, ám miután ez megtörtént, Noémi apró léptekkel lassan megindult 

hátrafelé, egészen ameddig ki nem ért a ház hátsó udvarának kezdetére. 

  Amikor Noémi kiért végül az udvarra, megállt hirtelen, majd miután a következő 

pillanatban az egész testével a kert felé fordult, rögtön belevágott abba a nehéz és 

fárasztó feladatba, hogy átfésülje a szemeivel az egész hátsó udvart, annak 

reményében, hogy itt valahol majd észre fogja venni Mátéékat, akikkel Noémi már oly 

rég óta nem találkozott. Noéminek azonban nem volt ezúttal szerencséje. Akármilyen 

kitartóan kereste ugyanis a céltudatos kislány Mátéékat a kert területén, nem sikerült 

őket megtalálnia, és bár Noémi türelméből telt volna még rá, ő is lassan kezdte azt 

érezni, hogy sok értelme a további keresésnek nincs. Nem is telt el ezután sok idő, 

amikor egy váratlan pillanatban - nagyjából egy, másfél perccel azután, hogy 

belekezdett Noémi a kert alapos fürkészésébe - levette a szemeit az előtte elnyúló 

területről.  

 Miután pedig Noémi ezt a döntő cselekedetet megtette, kissé búsan, kissé 

zavartan, komoran megindult a magányos kislány Danruga otthonának azon része felé, 

ahol ismeretei szerint az utolsó esélye volt arra, hogy megtalálja Mátéékat: az 

előkerthez. 

 Noéminek ez az út az előkertig nem is tartott olyan sokáig, mint ahogy azt ő 

gondolta. Nemsokára Noémi rá is tért a kerthez vezető mulcsos útra, ami hiába volt szép 

és érdekes, Noémit ezúttal nem izgatta. Noéminek ekkor csak az járt a fejében, hogy 

megtalálja a barátait, és emellett szólt az is, amikor Noémi - a mulcsos úton előre 

haladva - lépten-nyomon jobbra-balra forgatta a fejét, azt figyelve így, hogy Mátéék 

vajon hol lehetnek ezen a meseszép virágokkal teleültetett területen. Noémi szemei előtt 

azonban ezúttal sem akart senki se megjelenni, miközben a barátai után bőszen kutató 



kislány lassan Danruga kunyhójának teraszra nyíló bejárata előtt is elkullogott. Pár 

méterrel a terasz után azonban Noémi - aki addig olyan megállíthatatlannak tűnt - 

egyszer csak megállt, majd miután a következő pillanatban fejét is lehajtotta a föld felé, 

úgy nézett ki, akár egy napraforgó napfogyatkozás közben. Borzasztó látvány volt ez, 

Noémi mégis sokáig így maradt, és ez annak volt betudható, hogy Noémi eddigre 

mindenféle ötletből kifogyott azzal kapcsolatban, hogy Mátéék vajon merre mehettek, 

továbbá Noémi most érezte a kis csapat tagjaival való találkozás óta először, hogy 

valóban egyedül van, és ez a gondolat egy őszinte könnycseppet is előcsalt a kislány 

szemeiből. Egy-két perccel Noémi megállása után, pont még mielőtt ez a magányos 

kislány túlságosan belemélyedve az érzelmeibe elkezdte volna itatni az egereket, 

hirtelen felkiáltott egy nem túl távolról jövő hang, ami Noémi nevét hangoztatta, és ami 

egymás után többször is elhangzott. Noémi erre a hangra természetesen rögtön 

felfigyelt, amint meghallotta, ám akármerre forgatta a fejét, nem talált senkit, és ez 

nagyon bosszantotta. 

- Ki az? - kiáltotta el magát végül Noémi. 

- Hát én! - szólt vissza erre egy beszédtávolságból jövő, nagyon ismerős hang. Noémi 

ezt a hangot meghallva pedig újból elkezdett összevissza nézelődni, és amikor egyszer 

teljesen hátratekintett, meg is pillantotta maga mögött azt a személyt, aki az imént 

visszaszólt neki: Mátét. 

- Szia Nómi! - szólalt meg ekkor újból Máté. - Merre voltál eddig? 

- Semerre sem - titokzatoskodott Noémi. 

- Ehe! Tehát ha semerre NEM voltál, akkor voltál valamerre, mert kétszer tagadtad a 

negatívat. 

- Vicces vagy, de ezt akár én is kérdezhetném tőled - mondta Noémi. - Hol vannak a 

többiek? 

- Kinnt az úton várakoznak ránk - mondta Máté. 

- Hogyhogy? Indulunk? - kérdezte ijedten Noémi. 

- Bizony! - bólogatott Máté. 

- És Yiinlu? Ő hogy jön velünk? - tette fel erre eme kérdését Noémi. 

- Meggyógyult - mondta csendesen Máté. 

- Micsoda!? - harsogta erre Noémi. 

- Amíg távol voltál, és én se voltam éppen Yiinlu mellett, meggyógyult Yiinlu úgy, hogy 

senki se segített rajta. Azóta úgy tud futni a Yiinlu, ahogy te még atlétát sem láttál. 

- Igazán? - csodálkozott el ekkor Noémi. 

- Talán csoda történt - fűzte még hozzá a mondandójához Máté, aki az ezt követő 

másodpercben gyorsan odafordult Noémihez, hogy feltegyen neki egy őszinte kérdést, 



ami így hangzott: 

- Te hiszel a csodákban? 

- Én? - kérdezett vissza Noémi értetlenül erre a kérdésre, de csak azért, hogy így időt 

nyerjen, és hogy jól átgondolva válaszolhassa majd meg Máté kérdését. 

- Végül is hiszek - kezdett bele végül válaszába Noémi -, de eddig még nem gyakran 

volt szerencsém látni ilyesmit. 

- A hit a jövőre vonatkozik. Ne keverd! - bölcselkedett Máté. 

- Ha te mondod... - semlegeskedett vállvonva Noémi. 

- Na! A többiek már várnak ránk. Nem akarunk menni? - kérdezte türelmetlenkedve 

Máté. 

- De. Menjünk és tudjuk meg, hogy merre van az arra! - mondta beleegyezően Noémi, 

és ezzel a mondattal el is indult Máté és Noémi párosa a többiek után, akikhez egy 

nagyjából egy percig tartó könnyű sétát követően oda is értek. Miután pedig a bekötőút 

végénél bekapcsolódott a hegymászó csapatba Máté, illetve Noémi is (ebben a 

csapatban volt még Lejla, Yiinlu és Fluneil), nekivágott az immár teljes létszámú 

társaság a hosszúnak ígérkező útnak. 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII. fejezet 

 

A szimpatikus csónak 

 

 

 

 

 



 

 Fluneil, Máté, Lejla, Noémi és Yiinlu már sok- sok métert tettek meg a kaviccsal 

borított úttesten, amikor a tó mentén sétálva szinte egyszerre észrevett mindenki egy 

rövid, mozdulatlan vonalat a távolban, közvetlenül a tó felszíne felett elnyúlva. 

- Ez lesz az a stég! - szólalt meg rögtön a következő pillanatban Fluneil. 

- Ezt le kell fényképezni! - szólalt meg Máté is ezután, és már nyomkodta is a t.y.- jét, a 

fényképezőalkalmazást keresve rajta, miközben a csapat rendületlenül haladt előre az 

úton. Ennek a rendületlenségnek köszönhetően pedig alig két perc múlva oda is ért a 

Fluneil által vezetett csapat a stéghez, miközben Máté már majdnem húsz fényképet 

készített a stégről, a tóról és a tó mögött magasodó hegyről. 

 Innen - alig pár méterre a stégtől - már látni lehetett, hogy a stéget semmiféle 

korláttal nem látták el, noha ez a móló elég széles volt a maga három méterével ahhoz, 

hogy megvédje a rajta tartózkodókat attól, hogy ne pottyanjanak véletlenül bele a vízbe. 

Ezenkívül még a Danruga által említett csónakokat is innen lehetett csak jól látni, 

amikből ekkor szám szerint három volt kikötve éppen a mólóhoz. 

 Alapjába véve mindhárom csónak egyforma volt. Egyedül színben tért el a három 

vízijármű egymástól. Az első, jobb oldalt található csónak kívül pirosra volt lefestve, 

középen egy fehér csíkkal. A második, ugyancsak jobb oldalt lévő csónaknak 

smaragdzöld festése volt kívülről egy ugyanolyan középen végigfutó fehér csíkkal, mint 

amilyen a piros csónaknak volt. A harmadik csónak, ami a stég legvégéhez volt kikötve, 

baloldalt ringatózott a hullámokon fekete színben ragyogva eközben, bármiféle csík 

nélkül. 

 Máté, Lejla, Noémi, illetve Yiinlu figyelme itt hamar rá is terelődött a csónakokra, 

amikről egyikük sem akarta levenni a szemét. Fluneil is csakhamar észrevette az út 

mellett álldogálva, hogy Mátéékat mennyire lekötik a csónakok, s hogy még boldogabbá 

tegye őket, rövid habozást követően tett is nekik egy felajánlást, ami így hangzott: 

- Válasszatok, hogy melyik csónakkal keljünk át a túlpartra! 

- A piros a tuti! - kiáltott fel rögtön a következő pillanatban Yiinlu. 

- Dehogyis! A zöld - vitatkozott Lejla. 

- Miért nem megyünk a feketével? - vetette fel a harmadik csónak ötletét Máté. - Végül is 

billiárdban is az nyer, aki a fekete golyót juttatja be az egyik lyukba. 

- De csak a végén! - vitatkozott Mátéval Noémi. 

- A nagy billiárdjátékos: íme - mutatott rá Máté Noémire. 

- Szerintem is jó a fekete - támogatta Máté véleményét Lejla. 

- Na! Már el is van döntve - mondta Máté, aki alig fejezte még be a mondatát, amikor 

nagy léptekkel hirtelen elindult a stéghez, ahová a hatalmas lépéseinek köszönhetően 



nagyon hamar oda is ért Máté. Máté azonban nem állt meg itt a stég előtt, hanem - mint 

aki tudja a dolgát - habozás nélkül fellépett a stéget borító legelső deszkára, amin 

továbblépve meg sem állt az izgatott kisfiú, egészen ameddig oda nem ért az általa 

kiszemelt fekete csónak elé. Ideérve a csónakhoz azonban Máté hirtelen megállt, majd 

óvatosan letérdelt, majd miután ezt követően kinyújtotta a kezeit, majd lenyúlt velük a 

stég alá, megragadta a kötélként szolgáló gumiszerű valamit és elkezdte maga felé 

húzni az igencsak súlyosnak tűnő csónakot.  

 Bár nagyon lassan ment csak, és a végén Máté arca már teljesen vörös volt, 

végül sikerült a fekete csónakot elég közel húzni ahhoz, hogy át lehessen szállni bele, 

és ezt a lehetőséget Máté rögtön ki is használta. Miután pedig Máté bemászott az elég 

tágasnak tűnő csónakba, majd megmozgatva egy kicsit ezt a csónakot arra is rájött, 

hogy elég biztonságos ez a vízijármű, szólt a többieknek egy hangosat kiáltva, hogy 

jöjjenek és másszanak be ők is a csónakba. Fluneil, Lejla, Noémi és Yiinlu pedig jött is 

rögtön azután, hogy Máté elkiáltotta magát, amikor pedig a hátramaradt négyes - Máté 

útját követve - odaért a fekete csónak elé, Máté felajánlotta a segítségét, hogy 

egyenként mindenkit rá fog segíteni a csónak fedélzetére, és így is tett.  

 Miután azonban az utolsó, kissé tartózkodó személy, Noémi is rajta volt a csónak 

ülőterén, eszébe jutott Máténak egy indulással kapcsolatos probléma, amit Máté 

habozás nélkül meg is kérdezett Fluneiltől: 

- Most hogy fogjuk eloldozni ezt a gumikötelet, amire, ha jól látom, nincs is csomó 

fűzve? 

- Nagyon egyszerűen - válaszolta rá Fluneil. - csak hozzá kell érned a kötélhez, és máris 

eloldódik. 

- Dehát én már hozzáértem a kötélhez, amikor oda akartam húzni a csónakot a stéghez, 

mégse történt semmi - mondta Máté. 

- Mert akkor magadhoz akartad húzni a csónakot, és nem elengedni - kötött bele Mátéba 

Fluneil. - Érj hozzá és leoldódik, meglátod. 

- Jó - válaszolta Máté, Miközben a kezével a kötél felé nyúlt. - De ha leoldódik is a kötél, 

hogyan fogunk átjutni a túloldalra evezőlapátok nélkül? 

- Emiatt ne aggódj! - nyugtatta Fluneil Mátét. - Az áramlat majd átvisz minket a 

túloldalra. 

 És rögtön, miután Fluneil befezte ezt a mondatát, hirtelen leoldódott a gumikötél, 

mindenki nagy meglepetésére. Azt követően pedig, hogy ez a kötél leoldódott a 

csónakról, lassan, de biztosan megindult a vízijármű a stéggel ellentétes irányba, 

egyenesen a túloldal felé. Még egy érv, ami azt bizonyítja, hogy lehet Fluneil szavának 

hinni. 

 

 



 

 

 

 

XXIV. fejezet  

 

Egy gyorsabb út 

 

 

 

 

 

 

 

 Máté és a többiek a kedvező áramlatnak köszönhetően már majdnem átértek a 

túloldalra a csónakjukkal, amikor Yiinlu valami olyasmire lett figyelmes a hegyen, amire 

addig még álmában se gondolt. 

- Nézzetek a hegyre! - szólt is a többieknek mindjárt Yiinlu, miközben a jobb kezét a 

hegy felé nyújtva mutatta, hogy a többieknek mit kéne nézniük. Máté, Lejla, illetve 

Noémi pedig habozás nélkül fel is tekintett a hegy azon pontjára, ahová Yiinlu mutatott, 

és miután mindhárman megpillantották azt a bizonyos dolgot a félig kopár hegyen, amit 

elsőként Yiinlu vett észre, csak ámultak és bámultak egy helyben, miközben eszükbe se 

jutott az, hogy levegyék a tekintetüket erről az érdekes felfedezésről. 

- Ez, ez egy libegő, ugye? - szólalt meg hirtelen, kissé remegő hangon Lejla. 

- Ha ez tényleg egy libegővonal a hegytetőre, akkor eddig hogyhogy nem beszéltél róla, 

Fluneil? - bátorkodott ezután feltenni Máté Fluneilnek ezt a kérdést. 

- Mert semmit nem tudok róla. 

- Semmit?! - kérdezte csodálkozva Máté. 

- Semmit - ismételte Fluneil fejrázva. - És nem csak én vagyok ilyen laikus, hanem 

mindenki. Nem túlzás szerintem még azt mondani se, hogy ez a libegő a világ 

legrejtélyesebb építménye. Csak annyit tudok róla, hogy nem működik. 



- És ha helyrehoznánk? - vetette fel ötletét Yiinlu, amire azonban nem érkezett válasz, 

hiába várt rá Yiinlu. Eközben pedig a csónak is hirtelen zátonyra futott, közvetlenül a 

part mellett a sekély vízben, és ezt észrevéve Fluneil nyomban szólt is a barátainak, 

hogy segítsenek kihozni a csónakot a partra. Máté, Lejla, Noémi és Yiinlu pedig úgy is 

tett, ahogy azt Fluneil parancsolta nekik, s bár nagy kínokba tellett, végül sikerült a 

fekete csónakot kijuttatni a tó partja mellett lévő füves legelőre. 

- Pfú! Ez nem volt semmi! - kiáltott fel Noémi, miután a többiekkel együtt lerakta a 

csónakot a tó partjától alig tíz méterre lévő, fűvel borított legelő közepére. 

- Bizony! Nehéz szülés volt ez. - nyögött fel Lejla is. 

- Szülés!? - kötött bele Lejlába erre Máté. 

- Jól van, na! Nem kell mindent szó szerint érteni. 

- Nézzétek! Ott a libegő állomása. - kiáltott fel rögtön Lejla mondata után Yiinlu, aki 

eközben ismételten arra mutatott az ujjával, ahol ezt a libegőállomást észrevette. 

- Hiába, nem működik - szólalt meg ekkor hirtelen az erősködő Fluneil, aki pont ekkor 

érkezett meg a többiekhez a rétre. 

- Akkor javítsuk meg! - kiáltott fel magabiztosan Yiinlu. 

- De... 

- De bizony, megjavítjuk! - ismételte keményen Yiinlu, aki miután kimondta ezt a 

kijelentését, újból rátekintett a libegő állomására, ami egy, a csapattól nagyjából ötven 

méterre magasodó domb tetején állt. Ez az állomás egy félköralakú indítóházba volt 

beépítve, ami leginkább egy antarktiszi kutatóállomásra hasonlított, ugyanis ennek az 

állomásnak távolról nézve nemigen volt ablaka. Ötven méterre ettől az építménytől 

azonban ez volt minden, amit fel lehetett fedezni, Yiinlu figyelmét azonban még ez a 

néhány látható dolog is olyannyira lekötötte, hogy észre se vette, amikor a többiek 

elindultak mellőle afelé az épület felé tartva, amit ő épp akkor fürkészgetett távolról.  

 Yiinlu azonban - saját szerencséjére - hamarosan abbahagyta az állomásépület 

vizsgálását, majd miután ezt követően levette a tekintetét erről a dombra épített 

indítóházról, rögtön észrevette, hogy a többiek nincsenek mellette. 

  Yiinlu barátai ekkor már majdnem tíz méterre maguk mögött hagyták az árva 

kisfiút, aki miután körbenézve a tájon hirtelen észrevette Mátét, Fluneilt, Lejlát, illetve 

Noémit a dombra vezető tisztáson sétálni, rögtön megmutatta, hogy egy gyors sprinttel 

ez a tíz méter nem is olyan nagy távolság. Miután pedig Yiinlu ezzel a gyors rohanással 

sec perc alatt utolérte a többieket, majd Noémi jóvoltából beállt közéjük, rögtön 

megpróbált bekapcsolódni a többiek beszélgetésébe, aminek a témája éppen az volt, 

hogy vajon ki építhette fel a felvonót.  

 Így folytatódott a vidám séta, immár Yiinluval a jobb szélen, a tisztáson keresztül, 

egyenesen a libegő állomása felé. Alig két perccel azután pedig, hogy Yiinlu is 

csatlakozott a csapathoz, már ott is voltak mindnyájan a libegőállomás előtt, amit a nagy 



beszélgetés hevében azonban még nem mindenki vett észre rögtön. Aki azonban 

észrevette ezt az állomást, mint például Lejla, vagy Noémi, és felnézett rá, rögtön 

elámult. Ez az építmény közelről ugyanis sokkal magasabbnak látszott mint ötven 

méterről. Ráadásul innen még azt is látni lehetett, hogy valójában miből is épült ez a 

libegőállomás, és ez a látvány is legalább annyira megkapó volt, mint az épület 

magassága.  

- Hihetetlen nem? - kérdte meg ámuldozva Noémi Lejlát, miközben  mindketten ezt az 

épületet bámulták. 

- De. De mennyi minden furcsát láttunk mi már eddig, az a furcsa - felelte Lejla. 

- Lejla! - hallatszott hirtelen ezután Máté hangja. 

- Mi az? - kérdezte Lejla, miután levéve a tekintetét a felvonó állomásáról hátrafordult 

Mátéhoz. 

- Nem láttál itt valahol egy bejáratot? - tette fel kérdését Máté. 

- Bejáratot!? - nézett vissza kidüllesztett szemekkel Lejla. 

- Megvan! Ne keressétek tovább! - hangzott fel ekkor hirtelen Fluneil kiáltása, amit 

meghallva Lejla, Noémi, Yiinlu és Máté figyelme mind Fluneilre terelődött egyszerre, aki 

ott állt éppen Lejlától tíz méterre a fal mellett, közvetlenül a felvonó első oszlopa előtt, 

miközben az általa észrevett ajtót tartotta. 

- Gyertek! Úgysincs szerintem más út befelé. 

 Máténak nem kellett kétszer mondani, hogy menjen be az ajtón: rögtön azután, 

hogy Meghallotta Fluneil parancsát, odakocogott Fluneilhez, majd - mint aki biztos a 

dolgában - lazán besétált a nyitott ajtón, amiről igazából senki se tudta, hogy milyen 

helyre vezet. Máté után hasonlóképp ment be az ajtón Lejla, majd Noémi is. Miután 

pedig Yiinlu is betántorgott a nyitott ajtón (akinek azért kellett egy kevés bátorítást adnia 

Fluneilnek), Fluneil is besétált a felvonóállomás épületébe, és - ahogy azt az utolsóknak 

szokás - be is csukta maga mögött az ajtót ezután úgy, ahogy azt találta. 

 A felvonóépület előcsarnokában eközben - ahol Fluneil bejövetelével végül teljes 

lett a csapatlétszám - Máté, Yiinlu, Lejla, illetve Noémi olyan figyelemmel vezették végig 

a tekintetüket a berendezésen, mintha még sose jártak volna ilyen helyen, és volt is 

ebben valami.  

 A félhomályos helyiség igencsak különösen volt berendezve ahhoz képest, hogy 

milyen célt szolgált valójában (ha szolgált egyáltalán). Az előcsarnok után, ami 

valójában nem volt több egy pár méteren keresztül tartó plexikeretnél, a váróterem 

következett, ahol négy-öt felborított, és helyenként meg is rongált pad azt a benyomást 

keltette az azokat nézegető gyermekekben, mintha valamiféle csatatéren jártak volna. 

Ezektől a megbolygatott padoktól balra volt az állomás büféje, aminek ugyan első 

pillantásra semmi baja nem volt, de a színüres polcok a pult mögött itt is arról 

árulkodtak, hogy ezen a helyen rég nem járt senki. A legfontosabb része az épületnek 



pedig pont ezzel a büfével szemben helyezkedett el az épület túloldalán, a romos 

padoktól alig néhány méterrel jobbra. Itt, ezen a részen állt ugyanis a felvonó hatalmas 

csigája, ami az őt megkerülő drótkötet hajtotta volna meg, ha éppen nem lett volna 

üzemen kívüli állapotban a csiga motorja.  

- Tiszta romos ez az állomás - szólalt meg hirtelen Lejla, miközben a többiekkel együtt a 

berendezést nézte. 

- Én megmondtam, hogy nem lesz itt semmi - szólt vissza erre a helyiségbe utolsónak 

megérkezett Fluneil. 

- Azért nézzünk körül, ha már itt vagyunk! - győzködte Máté a barátait, akik rövid 

gondolkodást követően végül beleegyeztek abba, hogy maradnak még egy kicsit 

körülnézni ebben az unalmasnak kinéző helyiségben. Miután pedig ez a közös döntés 

megszületett, az öt főből álló csapat tagjai különváltak egymástól, hogy így mindenki a 

saját érdeklődésének megfelelő helyen nézhessen körül az épületben. 

  Lejla és Máté azonban kivétel volt ez alól, mivel ők ketten véletlenül ugyanazt a 

helyszínt nézték ki maguknak felderítésre, és hogy ebből veszekedés ne legyen, 

gyorsan meg is egyeztek egymással, hogy közösen indulnak el és nézik meg azt a 

helyszínt, amit kiválasztottak maguknak, és így is lett.  

 Nem sokkal azután pedig, hogy Máté és Lejla közösen elindultak a kiszemelt 

helyszín, a csiga mögötti terület irányába (ahová az előcsarnokból bajosan lehetett csak 

belátni), észre is vett Máté egy nagy, sárga ajtót nagyjából tíz méterrel a gigantikus 

csiga mögött, és ezt a felfedezését habozás nélkül közölte is az izgatott kisfiú a 

partnerével, Lejlával: 

- Lejla, nézd csak! Ott egy ajtó - szólt hozzá Máté Lejlához, miközben Yiinluhoz 

hasonlóan az ujjával is mutatta, hogy hol van, amit talált.  

- Aha. Biztos a gépház lesz az - találgatott Lejla, miután észrevette a Máté által 

felfedezett ajtót. - Menjünk és nézzük meg, hogy ki lehet- e nyitni.  

 Lejla és Máté azzal továbbsétált a teremben, immár egyenesen az újonnan 

felfedezett ajtó felé tartva. Amikor azonban fél perc múlva Lejla és Máté a hatalmas 

csiga mellé ért, ami mellett sétálva egy kicsit mindkét gyermek ereiben megfagyott a vér, 

Lejla hirtelen megállt, majd miután néhány lépés múlva Máté is ugyanezt tette, 

megszólalt az elsápadt kislány halkan, ám annál inkább reszketve a következőképp: 

- Máté. Én hallottam valamit. 

- Biztos csak képzelődsz! - szólt hátra erre Máté Lejlának. 

- Igen. Biztos csak képzelődök - bólogatott Lejla. - Dehát akkor...? 

- Minden recseg-ropog itt. Menjünk inkább és nézzünk meg, hogy mi van a sárga ajtóval! 

- javasolta Máté, Lejla pedig erre a javaslatra rögtön bólintott is egyet, így jelezve az 

egyetértését Mátéval. Máté ezt látva pedig nem is húzta tovább az időt, hanem inkább 

továbbindult a sárga ajtó felé, ami alig tíz méterre volt már csak a két kisgyermektől.  



 Minekutána pedig néhány nagyobb lépés árán Máté, majd Lejla is odaért ehhez 

a rikító sárga ajtóhoz, rászánta magát a két gyermek közül a legbátrabb, Leja, arra, hogy 

lenyomja az ismeretlen ajtó kilincsét, amit Lejla habozás nélkül meg is tett. Az ajtó 

azonban - akármennyire is erőlködött Lejla a kilincsen - nem akart olyan könnyen 

kinyílni, mint ahogy azt az egyre idegesebbé váló kislány szerette volna, a Lejla mögött 

álló Máté pedig eközben végig azon törte a fejét, hogy vajon hogyan tudna segíteni 

Lejlának, ám eredménytelenül. Végül Máté - jobb ötlet híján - arra az elhatározásra 

jutott, hogy megpróbál nekifutni az igencsak öregnek kinéző ajtónak, hátha betörik. 

Talán Máté nem is gondolta át egészen, hogy mire vállalkozik, de ez akkor éppen nem 

érdekelte őt. Máténak ekkor csak az járt a fejében, hogy valahogy kinyissa az ajtót, és 

ezt meg is próbálta Máté egy váratlan pillanatban úgy, ahogy azt elképzelte.  

 Miután azonban Máté nagy sebességgel nekifutott, majd a hatalmas lendületével 

nekiugrott vállal az ajtónak, ami mellől pont ekkor állt el Lejla is, szabályosan beszakadt 

a sárga ajtó, Máté pedig félig még a nagy csarnokban, félig az újonnan felfedezett 

helyiségben terült el ezt követően arccal a föld felé nézve. Lejla - miután végignézte ezt 

a nem mindennapi eseménysort az ajtó kinyitásával kapcsolatban - odasétált óvatosan a 

betört ajtó elé, ahol megpillantva a földön fekvő Mátét elkezdte haragosan csóválni a 

fejét, majd ezt mondta: 

- Nem kell mindent a legextrémebb módon megoldani. Azért van fejed, hogy használd. 

- De legalább kinyitottuk az ajtót - szólt vissza optimistán, és egy kicsit nyöszörögve 

Máté. 

- Fel tudsz állni? - kérdezte Lejla. 

- Asszem - válaszolta Máté, aki rögtön meg is próbálkozott a két lábra állással, miután 

ezt a szót kimondta, ami nagy nehézségek árán, de sikerült is neki. Miután pedig Máté 

rajta volt a lábain, első dolga volt neki, hogy körbenézzen abban a helyiségben, aminek 

az ajtaját ő nyitotta ki. Lejla eközben óvatosan odasétált Máté mellé, és neki is ugyanaz 

volt a célja éppen, mint Máténak: hogy körbenézzen a teremben.  

 Az a szoba, ahová Máté és Lejla nagy nehézségek árán végül bejutott, nem is 

volt olyan nagy, mint ahogy azt a páros korábban gondolta. hosszában nagyjából öt, 

szélességében pedig alig négy méter lehetett ez a helyiség, amiben egy kisebb 

személygépkocsi is alig fért volna el. Ráadásul a szobácska magassága se volt 

kiemelkedő, bár Máté és Lejla kényelmesen elfért benne, talán még ha lábujjhegyre 

álltak volna is. Berendezését tekintve ez a szoba leginkább egy irányítóteremre 

hasonlított, amire egyfelől a szoba falának oldalán végigfutó polcon tömbösülő megannyi 

könyvből lehetett következtetni. A szoba használati célját legjobban tükröző kellékek 

azonban valójában nem a könyvek voltak, hanem a terem legvégében álló, viszonylag 

nagy méretű kezelőpult, illetve egy kényelmesnek kinéző forgószék mögötte. Máté és 

Lejla tekintete ezeken a tárgyakon, de azok közül is főleg a kezelőpulton sokszor 

megfordult, és ezután már az se váratott sokáig magára, amíg Máté, illetve Lejla - nagy 

kíváncsiságukban - végül odasétáltak ehhez a kezelőpulthoz, hogy azt közelebbről is 

szemügyre véve többet megtudjanak egy ilyen szerkezetről, amit eddig még egyiküknek 

sem volt szerencséje élőben megnézni. 



  Miután azonban a Lejla- Máté páros végül odaért ehhez a kezelőpulthoz, 

mindkettőjüket meglepte a sok, nagyméretű és különböző színű nyomógomb, ami a 

kezelőpanel java részét lefedte. Ezeken a gombokon kívül volt még három fogantyú, 

illetve egy kormány is a nagyméretű pad közepén, a legérdekesebb dolog azonban 

mégis a kezelőpult mellett a pad legszélén volt, ami nem volt más, mint egy alig 

harminchét centiméter átmérőjű, padba beépített LCD monitor, ami tíz másodpercenként 

felvillant egyszer, és amit elsőként a szemfüles Máté vett észre, aki rögtön, miután ezt a 

figyelemreméltó eseményt észrevette, szólt is a mellette álló Lejlának a 

következőképpen: 

- Lejla, ez a monitor ott villog. 

- Miféle monitor? - Kérdezett vissza erre Lejla, ám rögtön azután, hogy Lejla ezt a 

kérdést feltette, észre is vette a monitort a kezelőpult jobb szélén, ami éppen villant is 

egyet, amikor Lejla odanézett. 

- Valamit tehetnénk itt - szólalt meg csendesen Máté. 

- Az. Bizony - szólalt meg erre egy ismeretlen, kissé recsegő hang még halkabban, mint 

maga Máté. 

- Kicsoda szól? - kérdezett vissza ijedten Máté. 

- Azt én sem tudom - felelte az ismeretlen hang, amit újból meghallván Máté nyomban 

körbejáratta a tekintetét a kis teremben mindenfelé, miközben végig attól rettegett az 

izgatott kisfiú, hogy valahol hirtelen meg fog jelenni előtte az az alak, aki az imént 

kétszer is hozzászólt, és hogy akkor vajon mitévő lesz majd Máté.  

 Máté rémálma azonban nem vált valóra. Helyette Máté csak a nagy csendet és 

nyugalmat látta a kicsiny szobában mindenütt, aminek a bámulását csakhamar meg is 

unta az egyébként hihetetlenül türelmes kisfiú, aki nem sokkal ezután - pontosan emiatt 

- be is fejezte a szoba nézegetését. Már fordította is volna vissza Máté ezt követően az 

egész testét az irányítópult felé, amikor hirtelen érezte, hogy valaki megböki a vállát 

oldalról. Ez valaki pedig nem volt más, mint Lejla, aki a következőt mondta Máténak 

rögtön, miután megbökte a kisfiú vállát: 

- Nézd Máté, mi van a képernyőn!  

Máté ezt a mondatot meghallva aztán nyomban odafordította a tekintetét a monitorhoz, 

majd miután ránézett az izgatott kisfiú a kicsiny képernyőre, meglepődött egy kissé. A 

fekete monitor közepén ugyanis látható volt ekkor egy fehér kör, aminek a széle eléggé 

elmosódottan volt csak látható. Ez a kör pedig időnként el-el is mozdult a helyéről, és 

személy szerint Máté ezt az eseményt találta a legfigyelemreméltóbbnak. 

- Mi lehet ezen a képernyőn? - Tette fel kérdését Máténak váratlanul Lejla, miközben ő 

maga is a monitort szemlélgette. 

- Nem tudom - felelte tanácstalanul Máté. - Talán egy kör egy... 

- Segítsetek! - szakította félbe Máté mondatát halk kiáltásával újból az a valaki, akit Máté 



már kétszer is hallott hozzá beszélni. 

- Mi volt ez, Máté? - kérdte meg Mátét ezután hirtelen Lejla, aki most hallotta először 

ennek a valakinek a hangját. 

- Te vagy az a képernyőn, aki segítséget kérsz? - tette fel Máté is a saját kérdését 

rögtön ezután, fittyet hányva eközben arra a kérdésre, amit Lejla tett fel neki az előbb. 

- Igen - felelte rövid tétovázás után ez a valaki. 

- És ki vagy te, vagy hogy hívnak? - tette fel kérdését Lejla. 

- Csak azt tudom, hogy Ineaznak hívnak, és hogy már nem is tudom, mióta vagyok itt. 

- Bezártak? - kérdezte Lejla. 

- Nem tudom - felelte tanácstalanul Ineaz. 

- És a felvonót sem tudod, hogy miért nem működik? - faggatta Lejla tovább Ineazt. 

- Annak nincs elég energiája ahhoz, hogy működjön, én pedig túl gyenge vagyok 

szerintem ahhoz, hogy bármit is be tudjak indítani. 

- Megoldjuk! - szólalt meg erre magabiztosan Máté, aki azzal egy időben, hogy ezt 

kimondta, leguggolt az irányítópult alá, majd miután lenn volt az izgatott kisfiú a földön, 

elkezdte figyelmesen végigvezetni a tekintetét a kezelőpad alján. Ezt a tevékenységét 

körülbelül fél percen keresztül folytatta Máté, amikor is - észrevéve valami érdekeset a 

pad alján - előhívta a t.y.-jének vetítőképernyőjét, amit ezután párszor meg is érintett 

különböző pontokon. 

- Mit csinálsz, Máté? - kérdte meg Mátét hirtelen Lejla, aki ekkor nagyon gyanúsan 

tekintett a t.y.-jét bütykölő kisfiúra. 

- Találtam itt egy VU Bluetooth csatlakozót - tájékoztatta Lejlát Máté, aki rögtön ezután 

Ineazt is megszólította: 

- Hé, Ineaz! Mi kéne, ha volna?  

 Erre a kérdésére Máténak azonban nem érkezett válasz, hiába várt rá a kíváncsi 

kisfiú, minekutána pedig Máté ezt látta, gondolt egyet, majd rákapcsolódott a saját t.y.- 

jével a kezelőpult számítógépére (VU bluetooth-os kapcsolaton keresztül ), amire ezután 

néhány képernyőnyomás árán el is küldött próbaképpen egy franciakrémest. Ahogy arra 

Máté is számított, pár másodperccel eme eseményt követően megszólalt Ineaz, ám amit 

ez az alig ismert valaki ekkor mondott, az felettébb meglepte a jó szándékkal t.y.-ző 

kisfiút. 

- Nem tudok én ezzel az ennivalóval semmit se kezdeni. 

- Miért nem? - kérdezett vissza Lejla, aki aközben, hogy Máté a pad alatt bütykölte a t.y-

jét, végig a kezelőpult jobb szélén lévő képernyőjét nézte, amin nemrég - hála Máté 

franciakrémes-ajándékának - meg is jelent egy újabb fehér folt, ezúttal kisebb méretben, 



alig valamivel a monitor jobb felső sarka mellett. 

- Figyelj! - Szólt közben Ineaz Lejlának, aki Ineaz parancsát meghallva rögtön 

rákoncentrált a monitorra. Az izgatott kislány azonban hiába bámulta másodperceken 

keresztül a monitort, nem látott rajta semmi különöset a két homályos folton kívül, és 

miután lassan kezdte is belátni Lejla, hogy ez magától nem lesz nagyon jobb, szólt 

Ineaznak ezzel a problémájával kapcsolatban a következőképpen: 

- Lehet, hogy tévedek, de én úgy látom, hogy ez a képernyő, amin keresztül lehet téged 

látni, nagyon rossz, és ezért nem tudom igazából követni, hogy mit csinálsz. 

- Óóó! Akkor semmi - szólalt meg erre egy kissé búskomor hangon Ineaz, akinek az 

alakja - azzal egy időben, hogy ezt kimondta - egy kicsit megnyúlt, és ezt az 

alakváltozást még a pad szélén levő vacak monitoron is jól ki lehetett venni. Leja - ezt a 

megnyúlást látva - rá is biggyesztette a tekintetét a monitoron található nagy fehér foltra, 

amiről le se merte venni a szemeit, egészen ameddig a buzgó nézegetés közben 

hirtelen eszébe nem jutott Lejának az a régi kérdése, amit már percekkel ezelőtt fel 

szeretett volna tenni Ineaznak, és aminek a feltevésével ezúttal nem is habozott, nehogy 

esetleg újból elfelejtse azt:  

- El tudod azért indítani a felvonót? - hangzott Lejla kérdése végül Ineazhoz. 

- Nagyon régóta nem működik már ez a felvonó - mondta erre Ineaz. - Az oszlopokkal 

sem tudni, hogy mennyire stabilak most, és hogy elbírnák- e a kabinok súlyát, ha újra 

elindítanám a felvonót. 

- De én nem is láttam a vontatókötélen kabinokat. Hol vannak akkor azok? - Érdeklődött 

Lejla. 

- Megnézem - mondta csendesen Ineaz, mielőtt még ezt követően - Lejla szemei láttára 

- hirtelen eltűnt volna a képernyőről. Eközben Máté is - aki Lejla és Ineaz beszélgetése 

alatt mindvégig az asztal alatt kuporgott - feltápászkodott nagy nehézségek árán a 

lábaira, majd miután végül rajta volt mindkét lábán a kellőképp felvillanyozott kisfiú, ezt 

kérdezte hirtelen Lejlától: 

- Mi lesz most? Felmegyünk felvonóval a hegyre? 

- Mindjárt megtudjuk - mondta neki halkan Lejla, és valóban. Alig mondta ki ugyanis ezt 

a két szót Lejla, amikor váratlanul felbőgött egy erőteljes, mély, de ugyanakkor 

folyamatos hang, amit meghallva mind Máté, mind Lejla azonnal ráismert, hogy ez a 

hang nem más, mint a felvonó motorjának a búgása.  

- Úgy néz ki, sikerült - kiabálta boldogan Lejla (mert a felvonó motorjának a zaja ekkor 

olyan hangos volt, hogy nem nagyon lehetett mellette halkan beszélgetni). Rögtön 

azután pedig, hogy Lejla elkiabálta ezt a mondatát Máténak, újból megjelent a réginek 

kinéző LCD képernyőn Ineaz, akinek az alakja azonban ezúttal sokkal tisztábban 

látszott, mint amikor először megjelent a képernyőn ez a valaki. Miután pedig Máté, 

illetve Lejla szinte egy időben észrevette a képernyőn Ineazt, a felvonót elindító hőst, 

némi habozást követően megszólalt kettőjük közül a biztosabb személy, Lejla, a 



következőképpen: 

- Te aztán tudsz valamit. 

- Értetek bármit megteszek. Aki kér, az kap ugyanis - mondta erre Ineaz hihetetlenül 

vidám hangon, amit hallván Lejla, illetve Máté egyaránt elmosolyodott. 

 Alig telhetett el néhány másodperc ezután, amikor a vidám hangulatú kis 

szobába hirtelen belépett egy rég nem látott személy, Noémi, aki rögtön azután, hogy 

betette a lábát az irányítóterembe, elkezdte jobbra- balra forgatni a tekintetét a 

helyiségben, hogy ő is megtudja, hogy vajon miféle helyet fedezett fel Lejla és Máté itt, 

ebben a gyanúsan eldugott szegletében az épületnek. Noémi azonban nem húzta 

túlságosan sokáig az időt a nézelődéssel, mivel ő maga is tudta, hogy Mátéék biztosan 

többet tudnak erről a helyről, mint amit lát, és ezért pár másodperccel azután, hogy 

Noémi belekezdett a nézelődésbe, már be is fejezte a magát kissé sürgető kislány ezt a 

tevékenységét, aki ezt követően bátran és habozás nélkül oda is kiabált az irányítópult 

előtt álló gyermekeknek a következőt kérdezve: 

- Mit csináltok ti itt, ezen a helyen? 

 Noémi kérdésének elhangzását követően pedig Lejla, illetve Máté nyomban 

hátrafordult, akik közül ezután Máté vállalkozott arra, hogy visszakiabálva elmeséljen  

Noéminek mindent, és így is tett.  

 Miután pedig Máté - hosszú idő múlva - végül befejezte a mondókáját, Noémi 

elkezdett csendesen bólogatni Máté szövegére, annak ellenére, hogy valójában nem is 

értett mindent abból, amit Máté mondott, főleg Ineazzal kapcsolatban, de ezt 

megpróbálta Noémi nem kimutatni a barátai előtt. Miután pedig hamarosan befejezte 

Noémi a bólogatást, elnézést kért Mátétól, illetve Lejlától, majd szó nélkül kiment a 

betört ajtón, hogy közölje a főteremben várakozó Yiinluval és Fluneillel, hogy Mátéék jól 

vannak, illetve még sok egyebet, amit Máté elmesélt neki. Máté és Lejla ezután pedig, 

akik most újból egyedül voltak, visszafordultak az irányítópulthoz, hogy tovább 

faggassák Ineazt, akit Noémi hirtelen megjelenése óta nemigen volt alkalma 

egyikőjüknek sem megkérdni. A páros közül elsőként most Lejla tette fel a kérdését 

Ineaznak, ami így hangzott: 

- Felvonókocsit is találtál, ugye? 

- Nekünk az is jó, ha csákányokba kell kapaszkodnunk, csak valami legyen nekünk! - 

fűzte még hozzá szerényen Máté. 

- Van jármű is, persze - válaszolta Mátééknak megnyugtatóan Ineaz -, csak még úton 

van. 

- Úton?! - harsogta Máté és Lejla kórusban. 

- Bizony! - mondta Ineaz. - most éppen kettő kocsi van a pályán, amik közül az egyiknek 

mindjárt ide kell érnie. 

- És milyen kocsik ezek? - érdeklődött Lejla. 



- Hatszemélyes kabinok, amik kívülről piros színűek, belül pedig egész kényelmesen be 

vannak rendezve. 

- Remélem elég biztonságosak is - jegyezte meg csendben Máté. 

- Ha végre fenn leszünk a hegytetőn, én biztos, hogy meg fogom ünnepelni, hogy 

feljutottunk - szólalt meg álmodozva Lejla, aki alig mondta még ezt ki, amikor hirtelen 

felhangzott Yiinlu közelről jövő kiáltása, aki ezt ordibálta ekkor:  

- Lejla, Máté! Itt a felvonó! 

- Azt hiszem igazad volt - szólt hozzá erre Máté Ineazhoz. 

- Mi az Máté? Már nem is örülsz annak, hogy nem kell gyalog megmásznunk a hegyet? - 

hápogta Lejla. 

- De - Mondta Máté -, Csak nem tudok belenyugodni abba, hogy Ineazról se te, se én 

nem tudok semmit. 

- Nyugi! Ha tudnám, hogy ki vagyok, ti lennétek az elsők, akiknek megmondanám - 

szólalt meg erre Ineaz, és alig valamivel azután, hogy Ineaz kimondta ezt, megjelent 

hirtelen az LCD monitor képernyőjén a fehér foltnak, azaz Ineaznak a széles szája, 

illetve még a két, ugyancsak hatalmas szeme, Máté és Lejla nem kicsi meglepetésére. 

- Most menjetek. A felvonó indulásra készen áll - mondta csendesen Ineaz, akinek most 

látta először Máté és Lejla a száját mozogni. 

- Én nem akarok menni, mert te akkor itt maradnál! - ellenkezett Máté erőteljesen. 

- Mennetek kell, de én nem hagylak el titeket, hanem veletek maradok, ha ti is így 

akarjátok - mondta biztatóan Ineaz, akinek a szavait jóllehet se Máté, se Lejla nem 

értette meg ekkor teljesen, az ekkor hihetetlenül türelmetlennek látszó kislány, Lejla, 

azonban megpróbált hasznot húzni Ineaz mondatából Mátén keresztül úgy, hogy a 

következőt mondta neki: 

- Hallottad, amit Ineaz mondott, Máté? Mennünk kell, mert a felvonó csak ránk vár!  

 Máté pedig ezt a parancsot hallván mindjárt engedelmeskedett is Lejlának, 

bólogatva (a kislány legnagyobb örömére), akik miután ezt követően végül fájdalmasan 

elbúcsúztak Ineaztól, elindultak a szoba betört ajtaján keresztül a felvonó gigantikus 

méretű csigája felé, ami mellett már ott állt az a bizonyos piros színű felvonókabin, 

amiről Ineaz már szót ejtett Máté és Lejla előtt, és amiben Yiinlu, illetve Fluneil már 

indulásra készen várakozott arra, hogy Mátéék odaérjenek, de erre már nem kellett 

nekik se sokat várniuk.  

 Alig fél perccel azután ugyanis, hogy Máté és Lejla párosa elindult az 

irányítóteremből a felvonókabinhoz, mindketten odaértek ehhez a járműhöz, amibe itt 

rögtön egymás után be is szálltak. Miután pedig már végre mindenki bent volt a 

felvonókocsi belsejében, egy hirtelen pillanatban magától bezárult az egyetlen ajtaja a 

kocsinak, és amint ez megtörtént, lassan, óvatosan útnak indult a felvonókabin is a 



kötélpályán felfelé, egyenesen a libegő másik állomása felé tartva, ami a Tumor- hegy 

legtetejére épült, alig pár méterre attól a ponttól, ahol a térkép volt a nagy igazságával. 

 

 

 

 

 

 

XXV. fejezet 

 

Erre nem számítottunk 

 

 

 

 

 

 

 

 Nagyjából két perccel azután, hogy a piros libegőkocsi elindult az állomásról a 

hegy teteje felé, már majdnem megtette ez az egyébként igencsak lomha jármű a 

kiépített kötélpályán haladva e két pont közötti távolságnak a felét, köszönhetően annak, 

hogy útközben semmiféle váratlan dolog nem történt a libegővel, és hogy a kötelek is 

eléggé jól bírták a nagy súlyt, amit tartaniuk kellett.  

 Itt, a tó és a hegytető között félúton meglehetősen ritkás volt már a növényzet. 

Ezt a környéket a földön már jórészt csak szikla és száraz föld borította, elvétve egy-egy 

kisebb fával, bokorral időnként. Lenézve azonban erről a kopár tájról a tóra olyan 

gyönyörű látvány tárulkozott, amelyhez hasonló kevés volt a világon, és erre a páratlan 

látványra a föld felett néhány méterre utazó gyerekek is felfigyeltek, akik ekkor éppen a 

felvonókocsi hátsó ablakánál ültek és nézték onnan azt a gyönyörű tájat, amelyhez 

hasonlót eddig még ők se láttak.  

- Milyen kicsi innen minden, nem? - tette fel kérdését hirtelen Noémi, miközben a 

többiekhez hasonlóan ő is a hosszúkás alakú tavat és annak a környékét fürkészte az 

üvegen keresztül, ami innen a hegyről akkorának tűnt csak, mint egy nagyobb méretű 



pocsolya. 

- De bizony! - bólogatott erre Máté. - Nagyon hasonlít így minden arra, mint amikor a 

fajszelli libegőről néztem le a völgybe. 

- Te voltál már a fajszelli síparadicsomban? - fordult hirtelen Máté felé Lejla. 

- Voltam bizony! - felelte Máté. 

- Dehát az tök drága hely, nem? - kérdezősködött tovább Lejla. 

- De, de Szüleimmel voltam ott - magyarázta magát Máté. 

- Aha. Most már értem - bólogatott Lejla, aki nemsokkal a beszélgetés után puszta 

kíváncsiságból hátranézett, hogy megtudja, hogy vajon még milyen hosszú út van vissza 

a hegytetőig. Miután pedig Lejla hátrafordult, megnézni ezt a távolságot, nyomban 

észrevette, hogy Fluneil nagy testétől nem lehet kilátni az első ablakon, mivel ő pont ott 

állt ekkor a jármű elülső ablaka előtt, és közben a libegő alatt elsuhanó tájat fürkészte.  

 Lejla, akinek az ötletét meghiúsítani látszott Fluneil, azonban nem adta fel ilyen 

könnyen azt, amit már egyszer elhatározott, és ezt igazolta az is, amikor mindjárt a 

baljós felfedezés után odasétált Lejla Fluneil mellé, hogy innen, közvetlenül az ablak 

mögül nézze meg a kíváncsi kislány a hegytetőig hátralévő távolságot, ha máshonnan 

már nem tudja. Miután pedig Lejla - néhány könnyed lépés árán - végül odaért az ablak 

elé, habozás nélkül kitekintett rajta keresztül a felvonó előtt lévő tájra, amiről egy jó 

darabig le se vette a szemét, és nem véletlenül.  

 A libegőkocsi elejéből látható csupasz hegyoldal telis-tele volt mindenféle színű, 

érdekesebbnél érdekesebb formájú kristályokkal, amiket Lejla csak nézett, csak nézett 

és csak nézett, egészen ameddig hirtelen fel nem tette neki a mellette álló Fluneil a 

következő kérdést: 

- Mégiscsak jobb lett volna gyalog megmászni ezt a hegyet, nem? 

- De ha már így jöttünk, az se rossz - magyarázkodott erre Lejla. 

- Jó, de innen nem valószínű, hogy meg tudod vizsgálni a kristályokat, amik itt teljesen 

egyediek - vitatkozott Lejlával Fluneil. 

 Lejla erre viszont már nem szólt vissza Fluneilnek, noha magában meg volt neki 

a véleménye arról, amit Fluneil mondott. Lejla és Fluneil között ezután így egy ideig nem 

is folyt beszélgetés, és ez idő alatt mindketten az ablakból látható tájat nézegették, 

gyönyörködve benne. Így telt el a libegőkocsi elejében nagyjából fél perc, aminek a 

nyugalmát meglepő módon Lejla zavarta meg fél perc múlva azzal, hogy hirtelen 

odafordult Fluneilhez, majd kissé reszketve feltette neki a kérdését, ami így szólt:  

- Te is hallottad? 

- Micsodát? - kérdezett vissza erre értetlenül Fluneil. 

- Hát azt a hangot, ami az előbb hozzám szólt és azt mondta nekem, hogy érjek hozzá 



az üveghez - magyarázta Lejla. 

- Te is hallottad? - kiáltott hátra rögtön ezután Noémi, Yiinlu, illetve Máté kórusban 

Lejlához. 

- Mi a... - káromkodott Lejla, aki azzal egy időben, hogy ezt a hasztalan mondatát 

kimondta, el is indult hirtelen vissza a kocsi hátuljába a többiekhez. Miután pedig Lejla - 

néhány erőteljes lépés árán - odaért a hátsó ablak előtt ülő barátaihoz, ezt kérdezte 

tőlük mérgesen: 

- Ki szólt az előbb? 

- Mittudjukmi - felelte tanácstalanul Máté. 

- Ja tényleg! Biztos az én t.y.-m volt az! - kiáltott fel hirtelen Noémi. 

- Dehát neked nincs is t.y.- d! - ellenkezett Lejla. 

- Tudom. Csak vicceltem - mondta kuncogva Noémi. 

- Valami akkor sincs rendben - gondolkozott Máté. 

- Már akkor se volt minden rendben, amikor Kárászrévnél átraktak minket egy másik 

repülőre, ami aztán le is zuhant - vitatkozott Lejla. Alig valamivel azután pedig, hogy 

Lejla ezt a mondatát kimondta, újból erőt vett magán az az idegen hang, ami egyszer 

már hozzászólt Mátéékhoz, és ami ezúttal is ugyanazt az üzenetet ismételte a kis 

csapatnak: 

- Érjetek hozzá az üveghez! MOST! 

- Már megint ez a hang! - mondta ki Máté hirtelen és hangosan azt, amit a többiek 

mindnyájan magukban éreztek. 

- Menjünk ki innen, Lejla, mert ez egy kísértetfelvonó! - bújt oda Yiinlu ezután Lejla 

öléhez zokogva, Lejla pedig - látván, hogy Yiinlu valóban retteg - óvatosan elkezdte 

simogatni a gondterhelt kisfiúnak a buksiját, miközben ő maga végig azon törte a fejét, 

hogy vajon mit lehetne most tenni. Nem telt bele ezután azonban tíz másodpercbe se, 

amire Lejla kigondolta a végső ötletét a gondolattal kapcsolatban, amit azután, hogy 

még egyszer átgondolt, közölt is komoly hangon a többiekkel: 

- Amire hármat számolok, hozzáérünk az ablakhoz mindnyájan! 

- Micsoda!? - harsogták erre a többiek. 

- Bizony! Háromra hozzá kell érnünk az ablakhoz. Nincs más választásunk - erősködött 

Lejla, majd pár másodperccel azután, hogy Lejla ezt kimondta, Noémi és Máté bólintott 

egyet a fejével, így jelezve azt, hogy ők készen állnak arra, hogy megérintsék az üveget, 

még ha nem is tudják, hogy ezután mi vár rájuk. 

- Rendben - mondta Lejla. - Akkor háromra. Egy...kettő...három! 



 És amikor Lejla kimondta a hármat, ezt a bűvös számot, egyszerre mindenki 

hozzáért a felvonó hátuljában lévő társaság közül a kocsi hátsó ablakához, pont úgy, 

ahogy azt Lejla szerette volna. Ezután azonban másodperceken keresztül nem történt 

semmi, vagy legalábbis a kis csapat számára úgy tűnt, hogy semmi sem lett más attól, 

hogy ők hozzáértek az ablakhoz, és ezt látva először Lejla, majd utána sorban a többiek 

is levették a kezüket az ablaküvegről. Amikor pedig végül már mindenki visszahúzta a 

kezét az üvegtől, Lejla és Máté t.y.-jének vetítőképernyője hirtelen magától előugrott, és 

ezt az eseményt megpillantva a két kisgyermek ezután rögtön rá is nézett a saját t.y.- 

jének képernyőjére nagy kíváncsian, abban bízva eközben, hogy mindkettőjük t.y.-je 

ugyanannak a kiszámíthatatlan sugárzásnak, más szóval a térerőnek a jelenlétét 

megérezve tette azt, amit.  

 Bár Mátéék rögtön észrevették, hogy a kívánságuk nem vált valóra, miután 

mindketten ránéztek a saját t.y.-jükre, ehelyett azonban valami olyasmit vett észre 

mindkét kisgyermek kidülledt szemekkel a saját t.y. je képernyőjén, amit addig még 

egyikük se látott ilyen készüléken: egy t.y. állatkát (legalábbis ezt gondolták Mátéék 

ekkor még).  

 A t.y. állatkák olyan t.y.k-re telepíthető virtuális állatok voltak, amik még évekkel 

korábban voltak "divatosak'' egész Nefernioországban, és amik éppen hogy csak 

kimaradtak Máté életéből akkoriban, csakúgy, mint Lejlánál. Az, ami ezeket az állatkákat 

viszont ilyen híressé tette még anno, az nem volt más, mint a képzelet feletti 

beszédkészsége ezeknek az állatoknak, ami nem ritkán szoros barátságokat is kötött 

ember és t.y. állatka között, amikből összesen több, mint száz fajta t.y.-lény volt. Ezeket 

az alapvető dolgokat pedig Lejla és Máté is tudta, annak ellenére, hogy mindketten 

viszonylag laikusak voltak ebben a témában. Arra azonban már ők se voltak képesek, 

hogy megnevezzék a t.y.-jükre letelepedett és az azokon vígan mocorgó állatkákat, amik 

közül az egyik, amelyik Máté t.y.-jén bukkant fel, egy aligátornak, a másik, Lejla t.y.-jén 

megtelepedett állat pedig egy tengerimalacnak nézett ki, amik méretben nagyjából 

ugyanakkorák voltak, és még így is alig érték át ezek az állatok a t.y.- k 

vetítőképernyőinek a felét.  

 Mindezt látva Lejla, illetve Máté azonban nem igazán érezték azt, miközben a 

saját, és időnként egymás t.y.-jét bámulták, hogy ezeknek a t.y.-állatkáknak számukra 

bármiféle haszna lenne. Máté ennek ellenére viszont úgy gondolta, hogy ha már ezek az 

állatkák amúgy is tudnak beszélni, akkor nyugodtan megkérdezhetné a saját t.y.-jén 

megtelepedett állatot arról, hogy hogyan és hogy miért jelent meg hirtelen a társával 

együtt az ő, illetőleg a barátja, Lejla t.y.-jén hirtelen, és Máté ezt az ötletét nem is 

halogatta nagyon sokáig, mivel őt is nagyon érdekelték azok a kérdések, amikről tudta, 

hogy csak a t.y. állatkáktól kaphat rájuk választ, és így is tett. Alig pár másodperccel 

azután, hogy Máté kigondolta ezt az ötletét, hozzá is szólt az izgatott kisfiú a t.y.-jén lévő 

aligátorhoz, a következőt kérdezve tőle:  

- Ki vagy te és hogy kerültél a t.y.nk-re? 

- Én vagyok az, Ineaz, és még te szeretted volna lenn az állomáson, hogy veletek 

tartsak, így hát így tettem - mondta jámboran a Máté t.y.- jén lévő aligátor, akit 

végighallgatva Máténak és Lejlának egyaránt majdnem leesett az álla. 



- Igaz ez? - Kérdezett vissza ezután hitetlenül Máté. 

- Igaz - felelte egyszerűen neki a t.y.-jén bólogató aligátor, akiről immár Máté és Lejla is 

tudta, hogy nem más, mint Ineaz. 

- És hogyan kerültél a t.y.nk-re akkor és hogyhogy különbözőképpen nézel ki Máté t.y.-

jén és az én t.y.-men? - Tette fel kérdését ezúttal Lejla Ineaznak, aki szintén Máté 

készülékén keresztül mondta el Ineaznak azt, amit akart. 

- Amikor azt mondtam, hogy érjetek hozzá az üveghez - kezdett bele hosszúnak 

ígérkező Mondandójába Ineaz -, négy részre osztottam magam, hogy miután ti 

hozzáértek az üveghez, bennetek éljek tovább, hisz ti akartátok ezt, és ez így is lett. A 

t.y.-teken pedig azért jelentem meg, hogy ti is megtudjátok, hogy ki vagyok valójában, 

arról viszont, hogy milyen alakban jelentem meg a t.y.-teken, csak ti tehettek.  

 Miután aztán Ineaz ezt a viszonylag hosszú mondanivalóját elmesélte 

Mátééknak, mély gondolkodóba esett a két kisgyerek az Ineaztól hallott szavak 

hatására, és ez az elmélkedése Máténak, illetve Lejlának kitartott egészen addig, 

ameddig meg nem érkezett a felvonókocsi a Tumor-hegy tetején lévő állomásra, ami 

nagyjából fél perccel azután következett be, hogy Ineaz egy kissé érthetetlenül, de 

mégis hatásosan megválaszolta Lejla kérdéseit.  

 Itt, a hegy tetejére épült állomáson ezután - ami valamivel kisebb volt, mint a 

hegy lábánál lévő épület - óvatosan lelassított a piros libegőkocsi gyalogossebességre, 

majd miután ez a jármű ilyen sebesség mellett óvatosan megkerülte az itteni állomás 

hatalmas csigáját, még jobban lelassított, és ilyen sebesség mellett még pár métert 

megtett ez a kicsi, piros jármű a drótkötélpályán, mielőtt még teljesen megállt volna, 

benne Mátéval, Lejlával, Noémivel, Yiinluval, illetve Fluneillel, akik mindnyájan erre a 

pillanatra vártak már régóta.  

 Alig telhetett el néhány rövid másodperc ezután, amikor a libegőkocsi ajtaja 

váratlanul kinyílt, amin rögtön ezután el is kezdtek a járműben lévő gyerekek egymás 

után kiszállni a felvonóból, miközben akik már leszálltak, azok is elkezdtek összegyűlni 

egy ponton, alig pár méterre az álló felvonókocsitól. Ez a kocsi közelében levő 

gyülekezet pedig csak nőttön nőtt, amint a felvonóból egyenként odasétáltak a gyerekek 

ehhez a találkozóhelyhez, ahol eközben a már ott lévő személyek arról beszélgettek 

egymás között, hogy hogyan tovább. Az utolsó személy, aki elhagyta a libegőkocsit, 

Fluneil volt, aki alig szállt még ki a fevonókocsiból, amikor az egy pont köré összegyűlt 

gyerekek a következő kérdéssel kiáltottak feléje hirtelen, kórusban: 

- Hol van a térkép? 

- Kinnt az udvaron - kiáltotta vissza válaszát Fluneil, aki a viszonylag nagy lépteinek 

köszönhetően lassacskán oda is ért ehhez a felvonótól nem messze lévő 

megbeszélőhelyhez. 

- És hogyan juthatunk ki ebből az épületből az udvarra? Ezt csak tudod te is, hisz már 

jártál itt - szólt hozzá Lejla Fluneilhez, pont, még mielőtt az megállt volna Máté mellett, 

ahol ekkor egy nagyobb üres tér tátongott.  



 Fluneil pedig nem is várakoztatta meg annyira Lejlát a válasszal, de mielőtt még 

belekezdett volna a kijárat helyének elmagyarázásába, odaállt Máté mellé, és itt egyszer 

körbetekintette az egész épület belsejét, aminek a területe jóllehet két egész nappalival 

kisebb volt, mint a libegővonal alsó állomásáé, és még így is alig lehetett egy helyből az 

épület teljes belső részét átfésülni. Ám Fluneilben pont ez volt a pláne. Fluneil, az ő 

nagy szemeivel, kitűnően látott mindent és mindenkit, és ezeknek a remek szemeknek 

köszönhetően viszonylag hatékonyan át is tudta fésülni a tekintetével a termet, ami 

azonban még ily módon is igénybe vett neki egy rövid percet. Miután azonban egy perc 

elteltével végül befejezte Fluneil a terem feltérképezését, odafordult a barátaihoz, majd 

így szólt hozzájuk, immár Lejla kérdésével foglalkozva: 

- Van itt kijárat, csak le kell ahhoz menni egy lépcsőn. 

- Kit zavar az? - károgta vakmerően Máté. 

- Rendben. Akkor kövessetek - parancsolta a barátainak vidáman Fluneil, aki ezzel egy 

időben elindult a "csarnok" legeldugottabb része felé, mögötte Mátéval, Yiinluval, 

Lejlával, illetve Noémivel, akik a libegőpálya alatt átkelve, majd a csarnok egyik sötét 

részében húsz-harminc métert megtéve, nagyjából fél perccel az indulás után oda is 

értek a Fluneil által említett lépcsőhöz. Ez a lépcső, aminek csak egy, lefelé vezető sávja 

volt, azonban alig állt néhány lépcsőfokból, és ez mind Mátét, mind pedig az ő három 

másik barátját meglepte, akik indulás előtt mindnyájan egy hosszú lépcsősort képzeltek 

el magukban. Ezt a kellemes (vagy inkább kényelmes) meglepetést viszont ekkor senki 

se bánta. Annál is inkább, mert ekkor már mindenkinek a fejében az járt, hogy vajon mit 

fog nekik mutatni a térkép az udvaron, és ettől a gondolattól hajtva szólalt meg hirtelen 

Lejla is, miután a kis csapat már vagy fél perce itt állt és bármiféle szó nélkül bámulta azt 

a néhány lépcsőfokot, ami az udvarra vezetett. 

- Miért nem megyünk le a lépcsőn? - hangzott végül Lejla elgondolkodtató kérdése. 

- Mert félünk tőlük - szólt vissza Lejlának hülyéskedve Máté. 

- Át is ugorhatod a lépcsőfokokat, nem bánom - szólt vissza Máténak bölcsen Lejla, aki 

azután, hogy ezt a mondatát közölte Mátéval, elhallgatott egy rövid időre, hogy így 

közben átgondolhassa azokat a dolgokat, amiket Máténak akart még mondani.  

 A többiektől egy kicsit odébb álló Yiinlu eközben, akinek a feje ekkor Lejláéhoz 

hasonló gondolatokkal volt tele, azon morfondírozott éppen, hogy vajon miért nem mer 

senki se lemenni a lépcsőn, és hogy éppen emiatt vajon mi lehet a rövid lépcsősor után. 

A kisgyerekek gondolatvilága pedig olyan, hogy nem hagynak fel ők semmivel, amíg ki 

nem derítik valamiről a teljes igazságot, és ez alól Yiinlu sem volt kivétel.  

 A rettentően kíváncsi kisfiú nem is halogatta a lépcső mögötti tér rejtélyének 

egyszerű leleplezését, és ezt bizonyította be akkor is, amikor egy váratlan pillanatban - 

mindenki szeme láttára - nekiiramodott a lépcsőnek, ami felett néhány nagyobb 

szökkenést megvétve le is ért Yiinlu a lépcsősor aljára, ahonnan ezután - mintha mi se 

történt volna - továbbment egy vékonyka folyosón, ami alig pár méter múlva az épület 

ajtó nélküli kijáratába torkollott bele. Yiinlu nagy buzgón haladt e nyitott kijárat felé, azon 

gondolkodva eközben, hogy vajon milyen lesz innen a magasból a kilátás a völgyre, 



amitől az egész csapat - hála a felvonónak - jó pár kilométerre eltávolodott.  

 Már éppen ki akarta tenni Yiinlu a kijáratnál az egyik lábát az épületből, amikor a 

hatéves kisfiú barátai - utolérve őt - enyhén meglökték hátulról, véletlenül az útban lévő 

kisfiút, aki ettől még hamarabb kikerült a felvonóállomás udvarára, mint ahogy azt ő 

eredetileg tervezte. Ezt az eseményt követően Noémi, aki a főbűnös volt Yiinlu 

kilökésében, rögtön odarohant az udvaron álló mellé, majd letérdelt a lábaihoz a félig 

füves, félig kavicsos talajra, bocsánatért esedezve így előtte.  

 Yiinlu ekkor azonban valami egészen mással volt elfoglalva, mint amire Noémi 

számított: a tájjal. A tájjal, ami innen, a Tumor-hegy legtetejéről minden irányban 

megfoghatatlanul mesés látványt nyújtott az ide látogatóknak. A hátsó részéről a 

hegytetőnek pedig, ami egy tizenötször húsz méteres, nagyrészt kaviccsal borított 

területből állt, és ahol éppen ekkor Mátéék is tartózkodtak, különösen szépen látszottak 

a közelben magasodó hegyvonulatok, amik szinte a látóhatárig terjedtek. Ezeken a 

hegyvonulatokon túl pedig, még ha nagyon halványan is, de észre lehetett venni egy 

összefüggő vízfelületet, ami Mátéból - a sasszemből - talán ki is telt volna, hogy 

észreveszi. Máté azonban itt, ekkor másra lett figyelmes Lejlával, illetve Fluneillel együtt, 

akik mindhárman hátul maradtak az ajtó nélküli kapuban, és ez a valami nem is volt 

más, mint az a térkép, aminek a létezéséről Fluneiltől tudott Lejla, Noémi, Yiinlu, illetve 

Máté, és amiért oly sok kilométert megtett a kis csapat hegyen- völgyön keresztül. 

- Ez lenne az a térkép, amiről beszéltél? - kérdte meg Máté kissé csodálkozva Fluneilt, 

miközben a kisfiú végig az aprócska fennsík közepén lévő hatalmas táblát vizsgálta. 

- Ez bizony - felelte bólogatva Fluneil. 

- Akkor menjünk! Ne húzzuk tovább az időt, hanem nézzük meg ezt a szerkezetet 

közelebbről is! - parancsolta Máté, aki alig mondta még ki a mondatát, amikor a 

hatalmas izgalmától hajtva elindult a tőle tíz méterre levő Térképhez. Máté cselekedetét 

ezután nem sokkal Fluneil és Lejla is követte, ám amire ők végre elkezdték a rövid 

sétájukat a térkép felé, addigra Máté már rég ott állt a térkép előtt és nézte, hogy vajon 

mi mit akar jelenteni azon a részletes térképen, ami épp egy hatalmas szigetet ábrázolt. 

- Hé, Fluneil! - szólította meg Fluneilt Máté, amint az Lejlával együtt odaért a térkép elé. 

- Mi az? - kérdezte izgatottan Fluneil. 

- Mit akar mutatni ez a térkép? - tette fel kérdését Fluneilnek Máté, aki aközben, hogy 

ezt mondta, az ujjával is rábökött a tőle egy-két méterre lévő táblára. Fluneil Máté 

kérdésre válaszul pedig nyomban odalépett a tudatlan kisfiú mellé, ahonnan ezután ezt 

mondta neki csendesen: 

- Ez Uyaxie. 

- Hogy micsoda!? - harsogta értetlenül Máté. 

- Látod? Itt van Noja Ozaló, és itt van az a hegy, ahol most vagyunk - folytatta 

magyarázatát Fluneil, Máté ismételtető kérdésére rá se hederítve eközben, aki azonban 



lassan maga is kezdte érteni, hogy mire gondolt Fluneil ezzel a hülye névvel. Eközben a 

kissé kirekesztett Lejla is odahajolt nagy izgalmában a térképet fürkésző pároshoz, 

közülük is Máté mellé, aki ekkor már rájött arra, hogy azt a szigetet, ahol a kis csapat 

éppen volt, Uyaxienek hívták. 

- Mi ez a nagy sziget ezen a térképen? - tette fel kérdését a térkép vizsgálása közben 

Lejla Máténak, mivel ő még nem tudta, hogy az a sziget, ami a térképtábla teljes 

felszínét beterítette, nem volt más, mint egy olyan hely, ahol számos hegy közül az 

egyiken éppen rajta volt a kis csapat. 

- Ez a sziget Uyaxien, és ez a hegy itt középen a Tumor-hegy - kezdte el Máté 

magyarázni a földrajzi neveket Lejlának. 

- Értem - bólogatott erre megértően Lejla. - És akkor ez a kicsi kis valami akar lenni itt a 

tó felett Noja Ozaló. 

- Aha - mondta helyeslően Fluneil. 

- De én úgy látom, hogy ez az egyetlen település ezen a szigeten. Mi van a többivel? - 

kérdezte kíváncsian Lejla. 

- Nincs itt több település - közölte válaszát Lejlával Fluneil. 

- És akkor hol van ide Noja Ozalón kívül legközelebb település? - tette fel kérdését 

ezúttal Máté. 

- Egy másik szigeten, Aguehrán - mondta Fluneil, aki azzal párhuzamosan, hogy ezt a 

mondatát elmondta, hozzáért a térképhez is a jobb alsó sarokban, amitől a rajta levő 

sziget - Lejla és Máté nagy ámulatára - folyamatosan elkezdett zsugorodni. Ez a sziget 

pedig egyre csak zsugorodott és zsugorodott, egészen ameddig meg nem jelent a 

térkép bal felső sarkában egy másik sziget, de eddigre már Uyaxien olyan kicsire 

összement, hogy már alig lehetett rajta kivenni, hogy mi micsoda akar lenni. Miután 

pedig ez az új sziget, Aguehra is teljesen rajta volt már a táblatérképen, befejeződött a 

kicsinyítés. Fluneil nem sokkal ezután aztán óvatosan el is emelte a kezét erről a 

térképről, majd ezt követően a mellette álló, rá kissé csodálkozva néző gyerekpárosra 

tekintett és ezt mondta nekik: 

- Ezen a szigeten van ide a legközelebbi település, Klezvatt, ami egy alföldön fekszik és 

kicsit nagyobb, mint Noja Ozaló. 

- Jó, de minket nem az érdekel, hogy hol vannak ilyen, számunkra megint csak 

ismeretlen települések, hanem az, hogy innen, Uyaxienről hogyan juthatnánk végre 

haza, Nefernioországba - szólt vissza Fluneilnek minden bátorságát összeszedve Máté. 

- Ha azt én tudnám, már rég elmondtam volna nektek, elhiszitek? - mondta erre Fluneil. 

- És ezt a térképzsugorítást hogyan csináltad? - vágott közben kérdésével Máté és 

Fluneil vitájába Lejla. 

- Mi sem egyszerűbb. Csak hozzá kell érni a térképhez és akarni kell, hogy az nőjön 



vagy zsugorodjon - magyarázta Fluneil. 

- És csak ettől meg is változik a térkép részletessége? - kérdezte kételkedve Lejla. 

- Persze! Próbáld ki nyugodtan, ha nem hiszed! - mondta Lejlának bizalomgerjesztő 

vidámsággal Fluneil, és bár Lejla magában még mindig eléggé furcsállta a dolgot, 

Fluneil szavaira és a kíváncsiságára hallgatva mégis elhatározta, hogy meg fogja 

próbálni lekicsinyíteni a térképet úgy, ahogy azt Fluneil tette, és így is lett.  

 Nem sokkal azután, hogy Lejla ezt az elhatározást kigondolta, óvatosan hozzáért 

a mutatóujjával a táblán lévő térkép hozzá közel eső, bal alsó sarkához, miközben 

minden erejével arra koncentrált, hogy változzon meg a térkép méretezése úgy, ahogy 

az Fluneilnek is megváltozott. Alig pár másodperccel ezután aztán - csodák csodájára - 

el is kezdett a térképen egyre összébb zsugorodni a két sziget, amit látva Lejla egyfelől 

borzasztóan megörült, másfelől viszont még kíváncsibb lett, mint eddig, mivel ő is tudta, 

hogy most jött el az igazság pillanata, amikor fény derül arra, hogy valójában hová is 

került ő, Máté, Yiinlu, Noémi, de még Dávid és Anita is annyi zavaros dolog után.  

 A két hasonló méretű sziget pedig csak zsugorodott, zsugorodott, és csak 

zsugorodott a térképen, miközben időnként egy- egy újabb, kisebb- nagyobb sziget is 

megjelent a térkép valamelyik sarkában, és ez így ment a végeláthatatlanságig tovább.  

 Az újonnan megjelent szigetek (amik közül lassan már ki se lehetett venni, hogy 

melyik lehet vajon Uyaxien) először olyan kicsire mentek össze, mint egy mákszem, 

majd a további kicsinyítés következtében végül ezek is beleolvadtak a térkép egységes, 

világoskék hátterébe, ahol többet már egyetlen sziget se jelent meg. Amikor pedig 

lassan Lejla is belátta ezen az egyszínűvé vált térképen azt, hogy már hasztalan rajta a 

további kicsinyítés, levette a mutatóujját a térképtábla sarkáról, majd óvatosan Fluneil 

felé fordulva feltette neki remegő hangon a következő kérdést: 

- Hol vagyunk? 

- Ircounwoban. Bizony - felelte neki egy picit bánatosan Fluneil. 
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Ez a különös hely 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Mi az az Ircounwo? - kérdezte Fluneilt megilletődve Máté. 

- Én már sejtem, de nem biztos, hogy örülni fogsz neki - szólalt meg Fluneil helyett Lejla 

csendesen, és egy kissé remegő hangon. 

- Mondd el, légyszi! - duruzsolta Máté Lejlát. 

- Hát jó. Néztél fel már te mostanában az égboltra? 

- Nem nagyon - válaszolta Máté. 

- Ha felnézel pedig, akkor látnád, hogy tele van az ég olyan erősen világító égitestekkel, 

amik egymással párhuzamosan helyezkednek el. 

- És mi ebben a nagy dolog? - kérdezte csodálkozva Máté. 

- Az, hogy... nézz csak fel! - parancsolt rá Lejla kissé zavarodottan Mátéra, aki  annak 

ellenére, hogy immár végképp nem tudta, hogy vajon mit akar neki elmagyarázni Lejla, 

feltekintett az égre. Az égbolton ekkor egyetlen felhő se volt látható, és Máté talán pont 

emiatt a tisztaság miatt pillantotta meg nyomban azokat az égitesteket, amikről neki 

Lejla beszélt, miközben maga is egy kicsit elcsodálkozott rajtuk. 

- Látod ugye már! - szólalt meg hirtelen újból Lejla. 

- Aha - nyögte rá Máté. 

- Ezek a napocskák úgy néznek ki alulról, mintha egy tornacsarnokban lennének. 

Képzeld csak el Máté, hogy ezek az égitestek egymástól ugyanolyan messze vannak, 

és ugyanakkora méretűek. Ha ez így van, akkor lehet alkotni képzeletben egy négyzetet 

két-két egymással szembe lévő égitestből, amik ezt az egész hóbelevancot 

ugyanakkora méretű négyzetekre osztják fel. 

- Ezt most találtad ki? - kérdte meg Lejlát gúnyosan Máté, amire Lejla válaszul egy 

csúnya grimaszt vágott Máténak.  

 Időközben azonban Noémi, illetve Yiinlu is odajöttek a térkép mellett álló 



társasághoz, pontosabban Fluneil mellé, akik itt, Lejlához és Mátéhoz hasonlóan, 

szintén a térképre vetették rá a tekintetüket először.  

 Kicsit jobban megnézve ezt a térképet azonban mind Noémi, mind pedig Yiinlu 

nyomban észrevette, hogy ez a nagy, táblában lévő térkép nem több egy összefüggő, 

világoskék színű felületnél, ami jóllehet nem tűnt valami izgalmasnak, Noémit és Yiinlut 

azonban mégse hagyta nyugodni az a gondolat, hogy ezen a táblán normális térkép 

helyett vajon miért csak egy egyszínű felület látható, és ettől a gondolattól hajtva Yiinlu 

hamarosan fel is tette a következő kérdését a többieknek: 

- Miért kék az egész térkép? 

- Ez egy hosszú történet... - válaszolta Yiinlunak titokzatoskodva Lejla. 

- Naaa! Mondd el. Úgyis van időnk - erősködött Yiinlu. 

- Úgyse értenéd - erősködött Máté is. - Még én sem értem egészen.  

- Egy biztos. Mostanában nem fogunk hazajutni - szólt hozzá a beszélgetéshez Máté. 

- M, miről hablatyoltok ti? Hogyan nem fogunk hazajutni? - kérdezett bele a 

beszélgetésbe Noémi. 

- Sehogy - mondta Noéminek mélabúsan Máté. - És nekem már hiányzik Lufiszántódon 

is mindenki. Kellett elfogadnom Bálint meghívóját a Szeleslégvári útra, akkor talán nem 

kéne ezt a rémálmot végigszenvednem. 

- Miféle rémálmot? - érdeklődött Lejla. 

- Hát ezt. Ezt az Ircounwot, vagy mit - mondta idegesen Máté, aki miután ezt kimondta, 

elhallgatott egy rövid időre, és közben lassan, óvatosan el is indult a térkép utáni terület 

felé, megnézni, hogy milyen onnan a kilátás. Mindeközben Lejla, Yiinlu, illetve Noémi 

tovább folytatta egymással a beszélgetést úgy, hogy az újonnan érkezett gyerekek még 

mindig nem tudták pontosan, hogy miért olyan kék a térkép teljes felülete. Yiinlu éppen 

ezért megpróbálkozott ezzel a kérdéssel még egyszer, ezúttal így szólva Lejlához: 

- Miért nem tudod elmondani, Lejla, hogy miért kék a térkép?  

- Mert ennyire lekicsinyítettem - mondta meg végül az igazat Lejla. - És itt vagyunk mi 

valahol a nagy kékség közepén, miközben fogalmunk sincs arról, hogy hogyan juthatunk 

egyáltalán haza. Bizony Noémi. Igazad volt. 

- Miben? - kérdezte meglepetten Noémi. 

- Te voltál az közülünk, aki elsőként felfedezte, hogy nincs minden rendben ezen a 

helyen, amiről most már tudjuk, hogy biztosan nem az otthonunk, de még nem is a sok-

sok világegyetem része, mivel azokban ilyen végtelen anyagtörvény nem létezhet. Talán 

ez a paradicsom, vagy talán csak mindnyájan álmodunk. 

- Szerintem az utóbbi igaz - szólalt meg váratlanul Máté, közvetlenül a hegy tetején lévő 

fennsík széléről, ami után egy félelmetesen meredek sziklafal vezetett a mélybe. 



- Min jár most az eszetek, Lejla, Máté? - tette fel kérdését ijedten Noémi. 

- Csak azon - kezdett bele mondandójának kifejtésébe Máté -, hogy azon a helyen, ahol 

most vagyunk, nem kéne lennünk. Tizenkét éves vagyok még csak, és úgy indultam el 

otthonról, amikor az utolsó pillanatban eldöntöttem, hogy elutazok az egyik barátommal 

Szeleslégvárra, hogy vissza is fogok térni haza, a szüleimhez, az otthonomba, de most, 

most már kezdem azt érezni, hogy mostanában nem fogok hazajutni, és ezt el se 

tudjátok képzelni, milyen rossz érzés ez. 

- Pedig bizony mi is el tudjuk ezt képzelni - ellenkezett Mátéval Noémi. - Én, Lejla, sőt, 

Yiinlu is ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint te, és össze kell, hogy tartsunk, ha 

valami eredményt akarunk elérni. 

- És milyen eredményt érhetünk el mi, ha egy olyan helyen vagyunk, amit még 

életünkben nem láttunk, és amiről még életünkben nem hallottunk? - vitatkozott 

Noémivel Máté. 

- Gondold csak végig Máté, hogy mi minden történt veled azóta, hogy különös dolgokat 

kezdtél magad körül észrevenni. 

- Oké - mondta beleegyezően Máté. - Lezuhant a repülőgépünk, aztán egy lakatlan és 

ismeretlen szigeten találtunk Lejlával egy titkos bejáratot egy aknába, ami egy földalatti 

vonathoz vezetett, amibe szintén bemásztunk és utaztunk vele, ameddig az valahogy 

tönkre nem ment. 

- A legjobb mód arra, hogy visszajussunk valaminek a kezdetéhez, ha lépésről lépésre 

elkezdünk visszafelé haladni - mondta Noémi. 

- Jó - mondta egyetértően Máté -, csak szerintem eléggé nehéz lenne összevadászni a 

tönkrement vonat darabjait és azokat újból összerakni. 

- Majd én ásom akkor az alagutat! - kiáltott fel önkéntesen Yiinlu, szavait azonban senki 

se vette komolyan, és ezt látva a lelkes kisfiú egy kicsit el is szontyolodott. 

- Vissza kéne mennünk Noja Ozalóra, Danrugához - folytatta eközben Máté -, aki Fluneil 

szerint elő tud keríteni bárkit. Dávidnak és Anitának is meg kell tudnia azt, amit mi 

tudunk, mert ők biztos jobban tudják, hogy ilyenkor mit kéne tenni. 

- Úgy van! - kiáltott fel kórusban Lejla, Noémi és Yiinlu. 

- Visszaúton ha nem libegővel mész, légy óvatos! - szólt hozzá hirtelen Mátéhoz egy 

idegen, de mégis ismerős hang. 

- Te vagy az, Ineaz? - kérdte meg suttogva Máté Ineazt a t.y.- jéhez fordulva. 

- Aha, de nem kell ám hangosan beszélned ahhoz, hogy meghalljalak. Csak azt 

szerettem volna mondani, hogy legyetek óvatosak, ha gyalog akartok lejönni a hegyről. 

Nem hiába van itt felvonó.  

 



 

 

 

 

 

XXVII. fejezet 

 

Visszavisz az út 

 

 

 

 

 

 Máté, Lejla, Noémi, Yiinlu és Fluneil nem maradtak már az elhatározás után 

sokáig a hegytetőn, ám mielőtt még a kis csapat elindult volna vissza Noja Ozalóra, 

mindenki körbevitte a tekintetét még egyszer utoljára a hegytetőről látható, 

megfoghatatlan tájon, tele mindenféle gondolatokkal, amik mind a hazajutás körül 

forogtak a gyermekek fejében.  

 Végül aztán - miután az egész társaság befejezte a tájszemlélést - Fluneil 

vezetésével elindult az öttagú csapat gyalog le a hegy egyik nem túl meredeknek látszó 

oldalán, egyenesen Noja Ozaló felé. Nem telt bele ezután tíz percbe, amikor Mátéék 

rátaláltak a hegyről levezető útra, majd újabb tíz-tízenöt percbe, amíg a kis csapat végül 

leért arra a tópart melletti tisztásra, ahová korábban Mátéék a fekete csónakot lerakták, 

és ahol ez a csónak még mindig ott hevert. Itt ezután a csapat három legerősebbike, 

Máté, Noémi, illetve Lejla megfogták a gyepen fekvő csónak alját, óvatosan felemelték 

azt, majd a nagy tehertől kissé szuszogva és lassan, de végül mindhárman elindultak 

kristálytiszta vizű tó felé, ami itt közelről nézve teljesen más színben pompázott, mint a 

túloldalról. Mivel ezt a csónakot korábban nem vitték ki a gyerekek olyan messze a 

tóparttól, ezért most Máténak, Lejlának és Noéminek alig kellett néhány lépést 

megtennie ahhoz, hogy mind a hárman, és a csónak is, ott legyenek a parton. Miután 

pedig ez megtörtént, továbbment a csónakot cipelő hármas a csónakkal, egyenesen 

bele a tó vízébe, ruhástól, mindenestől. Itt nagyjából öt lépést tettek meg a gyerekek, 

amikor is Máté parancsára hirtelen mindenki megállt, majd lassan, óvatosan leengedte 

mindenki a nehéz csónakot a félsekély vízbe.  

 Időközben Fluneil és Yiinlu is megérkezett a szorgos gyerekekhez, akik lassan 

már ott tartottak, hogy beszálljanak a vízijárműbe. Ezzel a művelettel pedig a kis csapat 



tagjai közül Máté próbálkozott meg először, sikeresen. Őt követte nem sokkal Lejla, 

Noémi, Fluneil, majd végül Yiinlu, akik többé- kevésbé ugyancsak túlélték a csónakba 

szállást. Ezt követően viszont se Leja, se Noémi, se Yiinlu, se pedig Máté nem értette, 

hogy vajon hogy fog visszajutni a csónakjuk a túloldalra, ha az az áramlat, ami idehozta 

őket, most éppen velük szembe folyik, és ezzel a rejtéllyel kapcsolatban a tudatlan 

négyes jelenleg legbátrabb tagja, Noémi, fel is tett egy kérdést Fluneilnek, ami így 

hangzott: 

- És most hogyan tovább, Fluneil? Hogyan fogunk innen visszajutni a másik oldalra? 

- Visszajutunk - mondta higgadtan Fluneil. - Nézz csak rá a vízre! Már megyünk is. 

 Noémi ezt a megszólalást hallva kicsit meglepődött a hirtelen fellelkesült 

Fluneilen, ám ezt a lelkesedést ő maga is nagyon hamar, szinte észrevétlenül, átvette 

Fluneiltől, és nem sokkal később buzgón rá is nézett Noémi a tó víztükrére, amin ekkor 

enyhe hullámok voltak láthatóak a csónak mellett, amit ez a kicsike vízijármű keltett, 

miközben a túlpart felé tartott, ahogy azt Fluneil megmondta.  

 Bár az a sebesség, amivel ekkor a fekete csónak a stég felé közeledett, nem volt 

valami nagy, nem idegeskedtek a rajta utazók a ráérős sebesség miatt, sőt! Máté és 

Lejla nyugodtan neki is álltak speedezni egymással a t.y.-jükön, miközben a Lejla mellett 

ülő kisfiú, Yiinlu, a két nagyobb gyerek játékából próbálta eltanulni ennek a 

kártyajátéknak a menetét. A csónak másik végében pedig Noémi és Fluneil beszélgetett 

egymással ezalatt, akik időnként vetettek egy-egy pillantást a tóra is, hogy lássák, hogy 

még milyen messze van a járművük a parttól, ami egyre csak közeledett feléjük.  

 Alig telt el ezután tíz perc, amikor a fekete csónak már ott úszott pár méterre a 

parttól és csak arra várt, hogy valaki kikösse. Erre a feladatra Máté vállalkozott a többiek 

erőteljes unszolására, akik már jól tudták, hogy Máté mennyire ért ehhez a feladathoz. 

Máté ezúttal se csinálta a dolgát ügyetlenebbül, mint az előző alkalommal, amikor 

eloldoznia kellett ugyanezt a csónakot. Miután kinyúlva a csónakból megfogta a nehéz 

munkát elvállaló kisfiú a stég egyik szabad gumikötelét, majd odahúzta magával együtt a 

csónakot a stég mellé közvetlenül, megpróbálta beforgatni a jármű hátulját is a mólóval 

párhuzamos irányba, ami nagy nehézségek árán, de végül sikerült neki.  

 Amikor pedig mindezzel készen volt Máté, intett a többieknek, hogy gyorsan 

másszanak ki egymás után a csónakból a stégre. Lejláék négyesének nem kellett 

kétszer mondani, hogy hagyják ott a csónakot. Ők rögtön azután, hogy Máté megadta a 

parancsot, sorban kimásztak a csónakból. Először Lejla, majd Noémi, Yiinlu és végül 

Fluneil. Amikor aztán végül már csak Máté volt benn a csónakban, mindkét kezével a 

stégbe kapaszkodva, ő is gondolt egyet, majd egy váratlan pillanatban kiugrott a 

csónakból, a csónak pedig vele ellentétes irányban megindult a tó közepe felé. 

- Na! Milyen ügyes vagy! - Dicsérte Mátét Noémi, miután a hősiesen helyt állt kisfiú nagy 

nehezen felhúzta magát a stégre a többiekhez. 

- Örülök, hogy te így gondolod - szólt vissza Noéminek lihegve és kifáradva Máté.  

- Miért, te hogy gondolod? - Érdeklődött Noémi. 



- Engem egyszerűen nem érdekel, amit mondassz - mondta meg Máté őszintén a 

véleményét Noéminek, amit miután meghallott a barátságos kislány, kimondhatatlanul 

kiakadt és válaszul így vágott vissza sértődött hangnemben Máténak: 

- Rendben! Engem sem érdekel ezentúl, hogy mit mondassz. Még ha életveszélyben 

leszel, akkor se!  

- Máté, Noémi, ezt nézzétek! - szólt rá az egymással civakodó gyerekekre hirtelen Lejla, 

miközben az egyik ujjával az ég felé mutatott. 

- Ez füst! - szólalt meg álmélkodva Máté, miután Noémivel együtt megpillantott a világos 

égen egy kisebb, szürke felhőt. 

- Az. És méghozzá Noja Ozalóból jön - egészítette ki Mátét Lejla. 

- Akkor siessünk, mert biztos nem egy óriás adventi koszorú gyulladt meg véletlenül. 

- Nem lenne az se rossz - jegyezte meg halkan Yiinlu, aki alig mondta még ezt a 

mondatát ki, amikor észrevette, hogy a többiek már a kavicsos úton futnak egyenesen 

Noja Ozaló irányába. Mivel azonban Yiinlu sem akart kimaradni ebből a kalandból, ő is a 

csapat után rohant, ahogy csak bírt, s ilyen sebesség mellett egykettőre utol is érte 

Yiinlu azokat a gyerekeket, akik csak azért futottak Noja Ozaló felé, hogy megtudják, 

hogy vajon mi miatt száll fel egy ilyen sűrű füstfelhő a községből. 

 

 

 

 

 

 

XXVIII. fejezet  

 

Itt a vége? 

 

 

 

 

 



 

 Amikor a négy percen keresztül tartó intenzív futást követően végül odaértek 

Mátéék a község kezdetéhez, rögtön észrevette mindenki, hogy honnan jön a nagy füst.  

 Egész Noja Ozaló lángokban állt ekkor, az összes épületével együtt, amik - 

faépület lévén - sokkal jobban égtek, mintha az összes építmény kőből lett volna. 

Ezeken a faépületeken kívül azonban sokkal rosszabb volt, hogy a Noja Ozaló mellett 

lévő kisebb erdő is lángolt, méghozzá nem is akárhogy. Ebből a szörnyű égésből 

származó füstnek a még fel nem szállt része pedig mindeközben átlátszatlan réteggel 

fedte be Noja Ozaló kavicsos főutcáját, ahová az embernek nem lett volna túl sok kedve 

bemenni.  

 Mégis, ennek a sűrű füstfüggönynek az ellenére ott gyülekezett egy kisebb 

csoport, feltehetően Noja Ozaló lakosságának nagy része, alig tíz méterre Mátééktól, 

akiken a kis csapat eléggé el is csodálkozott.  

- Mit keresnek itt ezek, khh, khh? - tette fel kérdését a füstben álló csoporton ámuldozva 

Noémi. 

- Nem tudjuk meg, amíg meg nem nézzük - mondta célzóan Máté. 

- De én be nem megyek ide, khh, khh. Asztmás vagyok, khh! - ellenkezett Noémi. 

- Akkor odaadom a fejkendőmet. Úgyse áll jól nekem - mondta Máté, aki levéve a 

homlokáról az összecsavart fejkendőt odanyújtotta azt Noéminek. 

- Köszönöm. - Mondta hálálkodva Noémi, aki ekkor át is vette a kendőt, amit ő habozás 

nélkül az arcához rakott. Az ezt követő pillanatban aztán Lejla, Noémi, Yiinlu, Fluneil és 

Máté nagy bátran el is indult a füstben úszó út közepén álló gyülekezet felé, ahová 

pillanatok alatt oda is ért mindenki, és ahol a gyermekek legnagyobb meglepetésére 

nem is csípte a sűrű füst a szemüket.  

 Itt, miután Mátéék a nagy tolongás előtt egy-két méterrel megálltak, kilépett a 

gyerekek társasága közül Fluneil, aki odasétálva a gyülekezethez megkérdte egy jó 

ismerősét, aki kívülről egy kengurura hasonlított leginkább, hogy mondja el neki, hogy mi 

is folyik itt. Ez a barátja Fluneilnek pedig erre részletesen el is mesélte Fluneilnek a 

történteket, amikből a beszélgetésre hátul odafigyelni próbáló gyerekek azonban egy 

mukkot nem értettek. A beszélgetés befejeztével aztán Fluneil megköszönte a 

segítséget, majd óvatosan visszament Mátéékhoz és elborzadt tekintettel, ahogy őt még 

sose látták Mátéék, így szólt: 

- A többiek szerint Zepca gyújtotta fel Noja Ozalót. 

- Micsoda?! - harsogták erre a gyerekek mindnyájan. 

- Lejla! - szólt hozzá Lejlához reszkető hangon Yiinlu. 

- Mondd! - bátorította Yiinlut kedvesen Lejla. 



- Nekem van még egy ilyenem - mondta Yiinlu, aki ezzel benyúlt a nadrágja hátsó 

zsebébe és előhúzta belőle azt a papírfecnit, amit még Plezzi adott neki, amikor fájós 

lábbal először találkozott vele egy folyosón. 

- Mi ez? - kérdezte csodálkozva Lejla, aki rögtön a kérdés feltevése után elkezdte 

magában olvasni az elmosódott papírfecnit, amin ez állt:   

- "Noja Ozaló községe lángokban áll. Nem szép látvány így ez a település, tudom. Nem 

szép dolog az sem, hogy rengeteg munka így a semmibe vész, de így is késleltetjük 

legalább a teljesség eljövetelét". 

- Mi ez, Yiinlu? 

- Egy papír - válaszolta Lejlának Yiinlu. 

- Jó, de kitől kaptad? 

- Plezzitől. 

- Ő az a panda, ugye? 

- Az - mondta remegve a kisfiú. 

- Aha - bólogatott erre csendesen Lejla, aki néhány másodperces hallgatás után így 

szólt a többiekhez: 

- Elmegyek Yiinluval megkeresni Plezzit. 

- Ne menjetek el! - állította meg Lejláékat ekkor Fluneil. - Plezzi is itt van. 

- Hol? - kérdezte kíváncsian Lejla. 

- A másik oldalon - mondta Fluneil, aki rögtön ezután, szó nélkül el is indult a füstben 

úszó utcán összegyűlt csoport túlsó oldala felé, nem sokkal mögötte Mátéval, Lejlával, 

Noémivel és Yiinluval, akik mind csak most vették észre, hogy ez az utcai gyülekezet 

egy kört alkot, és valószínűleg nem hiába.  

 Miután aztán néhány nagyobb lépés múlva megkerülték Mátéék a kört alkotó 

társaság felét, mindnyájan megpillantották a tömegben valahol Plezzi messziről 

felismerhető hátát. Mielőtt azonban a kis csapat tömegesen odaözönlött volna 

Plezzihez, megkérdezte még Fluneil Lejlát, hogy mit szeretne Plezzitől. Lejla válasz 

helyett viszont csak azt a furcsa üzenetet tartalmazó papírfecnit adta oda Fluneilnek, és 

csak annyit fűzött ehhez hozzá, hogy kérdezze meg Plezzit, hogy ezt honnan szerezte. 

Fluneil erre bólintott, majd egyedül odasétált Plezzihez és miután üdvözölték egymást, 

megkérdezte tőle - Mátéék számára megint csak halandzsául - hogy a Noja Ozaló 

felgyújtásáról szóló papírfecni honnan való. Plezzi erre a kérdésre azonban csak rázta a 

fejét, és ennek a fejrázásnak a jelentését kivételesen a Fluneil mögött álló gyerekek is 

megértették.  

 Lejla azonban nem érte be ennyivel. Ő többet akart megtudni ennek a 

papírfecninek az eredetéről, és hogy ennek a történetnek a végére járjon, félelmet nem 



ismerve odament a köralakban gyülekező személyek mellett álló Fluneilhez és Plezzihez 

és ezt kérdezte tőlük: 

- Kicsoda írhatta akkor ezt az üzenetet, ha nem mi? Ki tud még itt Nefernioul? 

- Miféle üzenetet? - Tette fel kérdését hirtelen Máté, aki a kislány tudta nélkül sunyiban 

követte Lejlát ide, Fluneilékig. 

- Olvasd el és megtudod - mondta Máténak Lejla, aki rögtön oda is nyomta Máté kezébe 

azt a papírdarabot, amit páran már láttak, és amin minden olvasó elcsodálkozott eddig. 

Máté, miután belekezdett a papírdarabka szövegének az átolvasásába, igencsak tágra 

nyitotta a szemeit egy-egy sornál, majd miután kábé fél perc múlva befezte a kisfiú a 

papírfecni vizsgálgatását, reszkető tekintettel felnézett Lejlára, akinek ezután ugyanazt a 

kérdést tette fel, mint amit Lejla kérdezett Yiinlutól, amikor ő először olvasta ezt a 

papírost. 

- Kitől szerezted ezt a papírt? - hangzott Máté kérdése. 

- Yiinlutól. Yiinlu pedig Plezzitől. Plezzi pedig nem tudjuk, honnan. 

- Biztos, hogy köze van ehhez Zepcának is - gondolkodott tovább hangosan Máté. 

- Honnan veszed ezt? - kérdezte Lejla. 

- Mindjárt megtudjuk - mondta céltudatosan Máté, aki rögtön azután, hogy ezt kimondta, 

odafordult a körbe gyülekező társaság köré, majd utat kérve magának bement ennek a 

körnek a belsejébe. 

- Várj Máté! Mit csinálsz? - kiáltott Máté után Lejla, ám ekkor már késő volt. Máté már 

bejutott a mindenféle személyekkel körbevett területre, aminek a közepén ott állt Zepca, 

reszketve, összebújva. Itt, a kör belsejében Máté ezután habozás nélkül tovább is ment 

a gyanúsítotthoz, Zepcához, akihez - miután odaért - odarakta az orra elé ezt a 

papírdarabot és ezt kérdezte tőle gúnyos hangon: 

- Nem ismerős ez? 

 Zepca azonban erre a kérdésre nem szólt egy szót se válaszul, csak ült tovább 

összekuporodva a földön, mintha meg se hallotta volna azt, amit Máté mondott. A 

gyanúsított mellett álló kisfiú ennek ellenére türelmesen várt Zepcára, hogy beszéljen, 

miután pedig nagyjából fél perc elteltével látta Máté, hogy ebből a vallomásból nem lesz 

semmi, újabb kérdéssel próbálkozott, ezúttal barátságosabban szólva, ami így hangzott: 

- Ha nem te gyújtogattál, én azt is elhiszem neked, csak mondd meg akkor az igazat, és 

hogy nem te írtad ezt a szöveget a papírra! Ez az egyetlen esélyed arra, hogy szabadon 

elmehess, és én ezt a legjobb jóindulatból mondom neked. Miért nem teszel meg 

mindent magadért? Itt állnak körülötted húszan és csak arra várnak, hogy rád 

ugorhassanak. Kell ez neked? 

 Máté ezután, vagyis miután felmondta ezt a hosszú beszédét, elhallgatott, s így 

újból adott Zepcának időt arra, hogy átgondolja, hogy mit fog mondani a kisfiúnak, ám 



megint csak hiába. Zepca ekkor még mindig ott ücsörgött összebújva a földön, aki azóta 

meg se mozdult, amióta Máté belépett a nagy körbe. Ennélfogva pedig Zepca nem is 

mondott semmit Máté kérdésére, amitől viszont Máté lassan, másodpercről másodperce 

egyre idegesebb lett, és amikor újabb fél perc elteltével harmadszor is hozzászólt Máté 

Zepcához, hallhatóvá is vált ez a haragosság a kisfiú beszédében, aki a következőt 

mondta: 

- Jól van, Zepca. Gondolsz, amit akarsz, de én nem hagyom, hogy elásd magad, és 

most megmondod nekem az igazat. 

 És Máté - rögtön, miután ezt kimondta - még közelebb hajolt Zepcához, majd az 

ezt követő pillanatban - a körbeálló nézők legnagyobb döbbenetére - megragadta a 

bátor kisfiú Zepcát a két vállánál fogva, mielőtt még felhúzta volna őt magával együtt két 

lábra és ezt mondta volna neki ezután: 

- Most mondd meg, Zepca, hogy mi történt veled, és hogy mi közöd van ehhez a 

gyújtogatáshoz! 

 Zepca azonban - annak ellenére, hogy ő maga is tudta, hogy most nincs kilépő 

Máté komoly kérése alól - most se mondott semmit, csak remegett Máté kezei között, 

méghozzá olyan szívszorítóan, fájdalmasan és védtelenül, hogy a tizenkét éves kisfiú 

már-már sajnálta is őt. Máté azonban - tekintettel a céljára - nem engedett a 

gyanúsítottnak, és így néhány másodperc múlva, amire újból összeszedte magát Máté, 

megint megszólította a fiúcska Zepcát, ezúttal sokkal veszedelmesebben és ijesztőbben, 

mint eddig valaha: 

- Most abbahagyod a remegést és megmondod nekem az igazat. - Hallatszott ijesztő, de 

tényleg ijesztő kiabálása Máténak, amit meghallván Zepca, miután Máté már 

harmadszorra hangoztatta el előtte az akaratát, úgy tűnt, hogy végre belátta a kisfiú 

igazát. Máté legalábbis ezt gondolta először, amikor látta a vele farkasszemet néző 

Zepcán, hogy lassan abbamarad a remegése. Néhány másodperccel ezután viszont 

Zepcának nemcsak a remegése maradt abba, hanem az összes végtagja is elernyedt, 

többek között a nagy, lapított feje is, ami ennek következtében - mint egy bábué - 

előrebukott, egyenesen rá Máté mellére, aki ekkor azonban már jól tudta, hogy mi is 

történt Zepcával.  

 Azok a nézők pedig, akik minden oldalról körbevették Mátét és Zepcát, ezt az 

ügyzáró eseményt látva lassan, egyenként elkezdték elhagyni a gyülekezőhelyet, és 

elmentek a dolgukra. Pár perc múlva így már csak Lejla, Noémi, Yiinlu, Fluneil, Plezzi és 

még egy ismeretlen valaki maradt az úton összegyűlt nagy társaságból, akiktől alig pár 

méterre ott állt Máté az immár nem élő gyanúsítottal, Zepcával. A házak égéséből 

származó füst mindeközben egyre inkább feloszlott, mivel Noja Ozaló összes háza 

leégett eddigre már majdnem.  

 Két csendes, eseménytelen perc telt el ezután, amikor a gondolataiban Zepcával 

foglalkozó kisfiú váratlanul letérdelt a kavicsos földre, majd itt - viszonzásul - ő is 

ráhajtotta a saját fejét Zepca fejére, amin a nagy kínjainak következtében el is kezdett a 

kisfiú csendesen pityeregni. Így támaszkodott Máté tébolyodottan a saját fejével Zepca 



fejének, ki tudja, meddig még. Máté ezt már nem számolta. 

 

 

 

 

 

XXIX. fejezet 

 

Új út, új kezdet, új cél. 

 

 

 

 

 

 

- Máté! Jól vagy? - szólt hozzá Lejla a félálomban lévő Mátéhoz. 

- M, miért? Nem? - kérdezett vissza furcsállva, és egy kicsit álmos hangon Máté, aki 

rögtön azután, hogy elmondta ezt a kérdést, kinyitotta a szemeit, amikkel aztán azonnal 

észre is vette maga előtt két méterrel az egymagában álldogáló Lejlát, amint az bátran, 

de mégis egy kicsit aggódó tekintettel nézett feléje.  

 Máté ekkor ugyan még túl fáradt volt ahhoz, hogy Lejla arcából bármire 

következtetni tudott volna, de azt viszont ő is nagyon jól érezte, hogy Lejla híre - 

akármiért is jött oda hozzá a kislány, hogy felkeltse - nem lehet egy jó dolog. A rossz 

dolgokról való tájékozottság azonban sose szokott baj lenni, és így gondolkodva Máté 

sem habozott feltenni Lejlának azt a kérdését, ami az alvása közben történteket célozta 

meg, és ami így hangzott: 

- Hol vannak a többiek, és... - folytatta Máté, miután egyszer-kétszer körbevitte a 

tekintetét a lassan teljesen kitisztult tájon - ... hol van Zepca? 

- A többiek ott várnak ránk az étkezde romjainál. Úgy döntöttünk, hogy elmegyünk 

Tilassaura, ami egy hihetetlenül nagy város, ahol nagyon tájékozottak az ott lakók 

mindenféle téren, és ahol nagy valószínűséggel megtalálhatjuk a megoldást arra, hogy 

hogyan jussunk haza.  



- És Zepca hol van? - faggatta tovább Máté kíváncsian Lejlát. 

- Zepca, Zepca nincs itt - mondta meg az igazat Lejla. 

- Oké - szólalt meg erre vidámnak tűnő hangon Máté -, de akkor mégis mi történt 

Zepcával? 

- Eltűnt, és fogalmam sincs, hogy most hol van - mondta izgatottan Lejla, és a kislány e 

mondatának hatására ezután Máté nagyjából egy percig nem is szólt semmit, csak 

nézett magába, miközben azon gondolkozott, hogy Lejla vajon miért nem tudja bátran és 

összefüggően elmondani azt, amit akar, amikor ő is jól tudja, hogy itt nem lesz 

következménye annak, amit mond. Ennek a kérdések a megválaszolására viszont csak 

Lejla, és csakis csak Lejla volt képes, és miután erre a talányra egy perc elteltével a 

magában még mindig mélyen gondolkodó Máté is rájött, gondolt egyet, majd - hosszú 

idő után először - felállt a lábaira, mielőtt még ezt kérdezte volna a beszélni nem akaró 

kislánytól: 

- Mondd Lejla, de most őszintén. Mi az, amiért nem akarsz előttem beszélni? 

- Csak az - Kezdett bele vallomásába zsebre tett kézzel Lejla -, hogy egy kicsit 

szomorúnak érzem magam. 

- És mitől? 

- Mindentől. Hiányzik a múlt, a barátaim, az a hely, ahol lakok, a játékok, minden, és ki 

tudja, mikor fogom őket legközelebb látni, főleg ha ez az Ircounwo tényleg az ami. A 

másik dolog pedig az, hogy erről a mostani, noja ozalói gyújtogatásról nem tudtuk, és 

már nem is fogjuk megtudni, hogy hogyan és miért történt, és ettől se vagyok valami 

boldog. 

- Hála nekem - szólalt meg ekkor szomorkásan Máté. 

- Jaj! Ne kezdd már megint! Nem te vagy a hibás azért, ami történt! 

- Honnan gondolod? - kérdte meg Lejlát gúnyosan és haragosan Máté. -  Ki más volt az, 

aki bement a nézőkkel körbevett területre, hogy kifaggassa Zepcát, mint én, ha? És ki 

más faggatása miatt rémült szó szerint halálra Zepca, mint az enyém, Lejla? Én vagyok 

az oka mindennek. De...de miért pont én?  

 És Máté, amikor, és miután kimondta ezt az utolsó mondatot, lehajtotta a fejét, 

majd hangos zokogásba kezdett, de úgy, ahogy ő még sose sírt mások előtt. 

- Ne sírj, Máté! Mindannyiunknak nehéz - nyugtatta Lejla Mátét, miután az észrevette, 

hogy a vele szembe álló barátja itatja az egereket. 

- Gonosz vagyok - szólalt meg erre szipogva Máté. 

- Dehogy vagy! - vitatkozott Mátéval Lejla. 

- De igen! - erősködött Máté, aki ekkor - hogy még komolyabbnak látsszon - felemelte a 

földről a kissé vörös színű tekintetét is, egyenesen Lejla arcának a vonalába, mielőtt 



még így folytatta volna a mondanivalóját: 

- Te is láttad, hogy mit csináltam, nem? És ez már nem is az első eset, hogy valaki 

miattam hal meg... 

- Máté! - szakította ekkor félbe Mátét Lejla. - Hidd el nekem, hogy nem te vagy a hibás 

Zepcáért! Ha kimész az utcára és lépsz egyet, vagy ha csak úgy veszel egy egyszerű 

lélegzetet, milliók halnak meg, miközben te nem is csináltál velük semmit, és nem te 

vagy ekkor a hibás miattuk. Minden közrejátszik abban, hogy mi történik a világban, akár 

rólad, akár másról van szó, és ezért ne okold csak saját magadat azért, ami Zepcával 

történt, mert te nem így akartad, és én hiszek abban, hogy nem így akartad.  

 Máté - miután végighallgatta Lejlának ezt a meggyőző szövegét - teljesen 

ledöbbent, és ebben a ledöbbent állapotában ezután Máté egy percig meg se szólalt, 

csak gondolkozott. Gondolkozott, méghozzá azon, hogy vajon mi minden lehet igaz 

mindabból, amit Lejla az imént olyan komolyan és bölcsen elmondott neki. Máténak az 

ezen való gondolkozása közepette többször is eszébe jutott Lejla utolsó mondata, ami 

mind közül talán a legnagyobb hatást gyakorolta a kisfiúra. Ez a mondat pedig így 

hangzott:  

- "Minden közrejátszik abban, hogy mi történik a világban, akár rólad, akár másról van 

szó, és ezért ne okold csak saját magadat azért, ami Zepcával történt, mert te nem így 

akartad, és én hiszek abban, hogy nem így akartad."- 

 Így telt el Máté számára csendben majdnem egy perc, amit maga a kisfiú tört 

meg ezután, méghozzá úgy, hogy ezt mondta a vele szembe álló, és a rá még mindig 

türelmesen várakozó kislánynak, Lejlának: 

- Lejla. Tényleg igazad van. Én nem így akartam. 

- Látod, látod - szólt vissza Máténak Lejla. - Ne sírj a múlt miatt. Inkább kapd össze 

magad, mert tipliznünk kell Tilassau felé. 

- Hogy micsodáznunk kell? - kérdezte erre értetlenül Máté. 

- Semmit, de nyugi! Fogod még ezt a szót gyűlölni! - mondta Lejla különös jókedvvel, 

mielőtt még ezt követően hirtelen elindult volna nagy léptekkel a kavicsos főúton a Noja 

Ozalói étkezde romjai felé, ahol a többiek már türelmetlenül vártak rá, illetve Mátéra. 

- "Az biztos" - mondta magában Máté, amint Látta, hogy Lejla hogy siet a kietlen úton a 

nem messze lévő épület romjaihoz, ám ő se várt már sokáig. Egy óvatlan pillanatban az 

egy helyben álló kisfiú is Lejla után eredt, mielőtt még az teljesen eltűnt volna a 

romfaluban a szemei elől.  

 

 

 



 

 

 

XXX. fejezett 

 

Máté javaslata 

 

 

 

 

 

 

 Így futott Máté Lejla után a kaviccsal betakart úton, egészen ameddig utol nem 

érte Lejlát, akitől ekkor már csak néhány háztömbnyi távolságra volt a hamuvá égett 

étkezde. Miután pedig ez megtörtént (vagyis az, hogy Máté utolérte Lejlát), visszavette 

Máté a futósebességét gyalogossebességre, majd váratlanul feltette az őt már régóta 

foglalkoztató kérdést a mellette sétáló Lejlának, ami így hangzott: 

- Ha így, ahogy most vagyunk, elindulunk abba a nagyvárosba... 

- Tilassauba - segített Máténak Lejla. 

- Na oda! Szóval ha elmegyünk Tilassauba, ami egy másik szigeten van, akkor mi lesz 

Dáviddal és Anitával, akik még mindig a szigeten vannak? 

- Még mindig azt hiszed, hogy ha eddig nem találtuk meg Dávidékat, akkor ezután 

megfogjuk? - kérdte meg gúnyosan Lejla Mátét, aki a hatás kedvéért a tekintetét is Máté 

felé fordította ekkor. 

- Én ezt egy szóval se mondtam! - mentegetőzött Máté. - De ha valakit mégis hagynánk 

itt, hogy ha esetleg valahol találkozna Dávidékkal, akkor értesítsen bennünket, az nem 

lenne rossz. Te is tudod, hogy Dávidék jó pár évvel idősebbek nálunk. Ők biztos jobban 

tudják, hogy egy ilyen helyzetben, ahová most mi kerültünk, mit kéne tenni. 

- Hát de akkor már Gábort is nyugodtan megkereshetnénk - mondta ismét gúnyosan 

Lejla. 

- Nem is rossz ötlet! - gondolkozott el ezt meghallva Máté. 

- Jaj, Máté! Hát nem érted, hogy Dávidékat megkeresni egy ekkora szigeten olyan, mint 



tűt keresni a szénakazalban? 

- Dehogyisnem értem - mondta Máté. - Ha egy rakás szénát rárakunk a vízre, akkor a 

sok széna közül a nehezebb tű lesüllyed a víz fenekére, és hopp, már meg is van, amit 

keresünk! 

- De ennek mi köze van ehhez az ősrégi közmondáshoz? - kérdezte Lejla. 

- Semmi, csak azt akarom, hogy majd beszéljük meg a többiekkel is ezt a Dávidos 

dolgot, ha odaértünk. 

- Oké, de úgy látom, hogy ehhez már nem is kell sokat gyalogolnunk - mondta 

megjegyzően Lejla, miután körbenézve az út mellett jobb és baloldalt észrevette, hogy a 

leégett étkezde alig tíz méterre van tőle és Mátétól, és ez így is volt.  

 Lejla és Máté az elmélyült beszélgetésben eddigre már egy leégett háznyi 

távolságra megközelítette az ugyancsak hamus, poros étkezdét, ami előtt - ahogy azt 

Lejla is megmondta - ott állt Noémi, Yiinlu, Fluneil és Plezzi is, akik mind ekkor vették 

észre Mátéék érkezését, nem kis örömükre. Ez a nem kicsi öröm is azonban Yiinluban 

volt a legerősebb a volt étkezde előtt gyülekező társaságból, aki ebben a módfelett 

örömteli állapotában oda is kiáltott  Mátéékhoz így, szinte rögtön azután, hogy 

észrevette őket: 

- Gyertek ide! Kitaláltunk egy új dolgot, ami biztos tetszene nektek. 

- És micsodát? - kérdezte Máté visszakiabálva. 

- Hát azt, hogy úgy hagynánk el ezt a szigetet, hogy először visszamennénk oda, ahol 

összetört a vonatunk, ott hagynánk egy üzenetet Dávidnak és Anitának, és aztán 

elmennénk - mondta Yiinlu, immár nem kiabáló hangon, mivel Máté és Lejla ekkor már 

ott volt a többieknél. 

- Ez így akkor se jó! - mondta ellenkezve Máté, mielőtt még ezt követően Lejlával együtt 

hirtelen megállt volna a többiekkel szembe. 

- Miért nem? - kíváncsiskodott Yiinlu. 

- Azért nem - kezdett bele magyarázatába Máté -, mert ha kiraknánk arra a hosszú, 

homokos tengerpartra egy kis üzenetet kövekből, például, akkor, még ha esetleg arra is 

járnának Dávidék, akkor se lenne biztos, hogy észreveszik azt. De ha valahogy mégis 

észrevennék, akkor is, utána mihez tudnának kezdeni vele. Mi addigra már rég máshol 

leszünk. 

- És akkor neked van ennél jobb ötleted? - kérdte meg Mátét Noémi. 

- Naná! - kiáltott fel Máté. - Valaki itt maradhatna. 

- Felejtsd el! - rázta a fejét ellenkezve Noémi. - Csak mi ismerjük és láttuk már 

Dávidékat, arra viszont egyikünk se lenne szerintem képes, hogy itt maradjon egyedül 

és megkeresse Dávidot és Anitát, ameddig mi elmegyünk, és ki tudja, mikor térünk 



vissza, vagy hogy egyáltalán visszatérünk-e. 

- De! Én igen! - szólalt fel a társaság közül váratlanul Fluneil. 

- Jó, de ha te itt maradsz, akkor ki fog elvezetni minket Tilassauig? - érdeklődött Noémi. 

- Az út. Menjetek a kavicsos úton előre, egészen ameddig oda nem értek a legelső 

magaslathoz, amit úgy hívnak, hogy az Ukream köve. Erről a helyről már tisztán fogjátok 

látni Tilassaut. Ja, és ne lepődjetek meg, ha útközben lesz még két falu. 

- Oké - mondta bólogatva Lejla -, de amikor fenn a Tumor-hegyen nézegettük a térképet, 

akkor azt láttuk, hogy Tilassau egy innen távol eső, másik szigeten van, amit az összes 

többivel együtt körbevesz egy szuperóceán. 

- És ez így is van - igenezett Fluneil. 

- Dehát akkor hogy lehetséges az, hogy egy szárazföldi úton eljussunk egy, a mi 

számunkra majdnem elképzelhetetlenül messze lévő szigetre? 

- Lehetséges, higgy nekem! - mondta jámboran Fluneil, akinek a szája ekkor ismét 

elmosolyodott. - Most pedig menjetek. Itt, Noja Ozalóban már úgysincs semmi. 

 Mátéék ezután - bár nagyon bánkódtak magukban amiatt, hogy Fluneilt, aki a 

színes szikláknál való találkozástól kezdve, a felvonós kalandon keresztül egészen Noja 

Ozaló leégéséig végig ott volt mellettük mind testben, mind pedig lélekben, ott kell 

hagyniuk - nem várták meg, amíg Fluneil még egyszer megismétli a parancsát, hanem 

inkább elindultak a Noja Ozalóból kivezető, és a Fluneil által meghatározott, kavicsos 

úton előre, az ismeretlenbe.  

 Lejla, Noémi, Yiinlu és Máté az indulást követően még párszor visszanéztek 

Fluneilre, Plezzire, és az egyre távolodó romfalura, Noja Ozalóra. Minél több utat tett 

meg a négytagú társaság előre, annál messzebb került mindnyájuktól a kis település, 

amiről mind a négyen úgy gondolták ekkor, hogy most látták őt utoljára. A lassan egyre 

kacskaringósabbá váló út mellett közben ott ragyogott még mindig az állandóan változó 

színű tó, hátterében a Tumor-heggyel, amiről immár büszkén mondhatta a kis csapat, 

hogy járt a tetején.  

 Így mentek-mendegéltek Mátéék a kavicsos, de forgalommentes országúton, ami 

hol sűrű, átlátszatlan erdőn ment keresztül, hol pedig teljesen sivár tájat metszett, 

miközben időnként egy-egy "Danruga dűlője" féle emelkedő és lejtő is megnehezítette a 

csapat sétáját. Kábé két órával az indulást követően, egy viszonylag sík, tópart menti 

tisztáshoz érve aztán eldöntötték Máté főszervezésével a gyerekek, hogy a nehéz 

útszakasz után megállnak egy kicsit lepihenni ezen a helyen, és így is tettek.  

- Fájnak a lábaim! - szólalt meg nyafogva Máté, miután a többiekkel együtt leült a 

száraz, füves földre az út mellett, alig öt méterre a nagy tótól.  

- Látod, látod. Jól jött volna még neked az a tolókocsi, amit Kárászrévnél elhagytál - 

viccelődött erre Mátéval Lejla, aki közvetlenül a fájós lábú kisfiú mellett ücsörgött a 

földön. 



- Talán valaki másnak jobban jön most a tolókocsi, mint nekem jönne - mondta kissé 

morcos hangon Máté. 

- Jó, de a kerekeiért mondjuk szerintem kár volt - vitatkozott Mátéval Lejla. 

- Oké. Legyen igazad, de akkor se tudom, hogy vajon meddig kell még mennünk ezen 

az úton, hogy odaérjünk Tilassauhoz. 

- Én se, ha érdekel - mondta nyugtalanul Lejla. - Fluneil szerint ha megyünk, megyünk, 

megyünk és megyünk ezen a kavicsos főúton, amilyet még a világ nem látott, el fogunk 

jutni majd két falu után Tilassaura. 

- Na! Az nem is rossz! - Örült meg ezt hallva Máté. 

- Aha, de amikor fent voltunk a Tumor- hegy tetején és megvizsgáltuk ott mi ketten és 

Fluneil azt a bizonyos térképet, akkor te is láttad, hogy az a világ, ahol most vagyunk, 

apró, egymástól hihetetlen távol eső szigetekből áll, amiket egy összefüggő óceán 

választ el egymástól. Azon a szigeten pedig, ahol most mi vagyunk, nincs a térkép 

szerint több település Noja Ozalón kívül. 

- Lehet akkor, hogy a térkép rossz - találgatott Máté. 

- Ja, persze. Csak akkor azt mondd meg, hogy a Tumor-hegy, a tó és Noja Ozaló miért 

voltak a helyükön, ha? 

- Talán én csináltam a térképet? - kérdezett vissza ingerülten Máté. 

- Nem. Persze, hogy nem - szólt csendesen Lejla -, csak én úgy érzem, nem tudom, 

hogy vagy te vele, de mintha minél többet tudnánk meg arról a helyről, ahol vagyunk, 

annál érthetetlenebbé válna minden. 

- Ez mondjuk igaz szerintem is - mondta bólogatva Máté -, de annyira ne foglalkozz 

azzal, hogy nem tudsz mindent. Próbáld meg élvezni ezt a helyet és azt, ami itt történik. 

Úgyse jártak még sokan Ircounwoban. 

- Rendben - vidult fel Lejla -, de akkor én most élveznék valami innivalót! 

- Noéminél vannak a kulacsok - tájékoztatta Máté Lejlát, de talán már feleslegesen, mert 

amire Máté kimondta ezt a mondatát, addigra Lejla már ott is volt a Mátétól alig négy 

méterrel arrébb ücsörgő kislánynál, Noéminél, illetve a mellette helyet foglaló hatéves 

fiúcskánál, Yiinlunál, akik így hármasban látszólag jót beszélgettek ekkor egymással.  

 Az így egyedül maradt fiú, Máté, aki egyébként alig értett valamit a mellette alig 

pár méterre beszélgető barátai szavaiból, nagy egyedüllétében újból azon kezdett el 

magában gondolkozni, hogy vajon bölcs dolog volt-e Zepcát halálra dúlni, és ezen a 

gondolaton tűnődve hirtelen meg is szólalt Máté magához beszélve, halkan, de mégis 

érthetően, így:  

- Ott kellett volna hagynom Zepcát. Úgyse tudtam meg tőle semmit, és akkor nem is halt 

volna meg ő az én kíváncsiságom miatt. 



- Nem te vagy a hibás akkor se, Máté! 

- Szólalt meg rögtön rá Mátéra egy felettébb ismerős hang. 

- Ineaz, te vagy az? - kérdezett vissza erre meglepődötten Máté. 

- Naná - mondta Ineaz, miközben Máté t.y.-jének vetítőképernyője is előugrott, Ineaz 

jóvoltából, amin rajta is volt jól látható méretben Ineaz, mint egy veszedelmes kinézetű, 

mégis jópofa és aranyos aligátor  

- Dehát te honnan gondolod azt, hogy ártatlan vagyok? - tette fel kérdését Ineazra nézve 

Máté. 

- Tudom - mondta gyengéden és mosolyogva Ineaz, ám Máté ezt az egyszerű választ 

hallva csak még jobban elkezdte furcsállni Ineazt, és ez a kisfiú tekintetén is jól látszott. 

- És azt te meg honnan tudod, hogy én mit csináltam? - kérdte meg Máté Ineazt 

nyugtalanul. - Te mindig csak ott kuksoltál a t.y.m-ben, legalábbis amióta hozzáértem a 

felvonókocsi ablakához, és akkor se jelentkeztél, amikor a Zepcás baj megtörtént.  

- Ez nem igaz! Én mindig hallgattam, tudtam és éreztem, hogy te mit csinálsz, és 

egyébként nem a t.y.d-ben vagyok. Nyugodtan levehetnéd a t.y.d-et. Akkor is tudnánk 

egymással beszélgetni. - Magyarázta magát erre Máténak Ineaz. 

- Jól van Ineaz, de miért vagy biztosabb nálam abban, hogy Zepca miatt nem én vagyok 

a felelős? - kérdezte kíváncsian Máté. 

- Te is hallottad Lejlát, amikor hihetetlenül jól elmondta ezt neked. Emlékezz rá, amit 

mondott. Én egyébként nem is engedném, hogy ilyesmit tegyél. Megvédlek a bűntől, 

úgyhogy ne félj! 

 Ineaz ezt a biztató, és egyben utolsó mondatát kimondva aztán - Máté nem kicsi 

ijedelmére - fogta magát, és egy váratlan pillanatban eltűnt a t.y. vetítőképernyőjéről, 

mintha soha nem lett volna rajta. Néhány másodperccel ezután azonban maga a t.y.-

képernyő is követte Ineazt és eltűnt a semmibe Máté szemei előtt, aki így immár újból 

egyedül volt, a füvön ücsörögve, hat méterre a többiektől, miközben újból azon kezdett 

el gondolkozni magában, hogy vajon bölcs dolog volt-e Zepcát halálra dúlni, csakhogy 

most már mást is tudott a magányos kisfiú: hogy van már Lejlán kívül még egy valaki, 

aki az ő ártatlansága mellett van.  
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Megálló Halkammáért 

 

 

 

 

 

 Alig telt el tizenöt perc azután, hogy Mátéék megálltak a tópart menti tisztásnál, 

hogy feltöltsék a szembe lévő tóban a kulacsaikat, meg hogy közben kipihenjél a 

legelső, mégis nehéz útszakasz fáradalmait, amikor a négytagú kis csapat a végső 

összekészülődést, majd az összegyűlést követően újból nekivágott Máté vezetésével a 

hosszúnak ígérkező út folytatásának. Az indulást követő első száz méter az úton - ami a 

nagy kiterjedésű tisztás mentén vezetett tovább - nem okozott nagy nehézséget a 

csapatnak, ám a tisztás végetértével következő erdős szakasztól kezdve az út 

hátborzongatóan kacskaringóssá vált, aminek már a távoli látványától is rosszul lettek a 

gyerekek. Odaérve azonban ez az erdős rész is sokkal könnyebbnek tűnt a négyes 

számára, mint ahogy az első pillantásra kinézett.  

 Mátéék menetét azonban mégse az út nehezítette meg igazán, hanem a kitartás. 

A négytagú csapatból ekkor még senki se tudta, hogy még mennyit kell menni ahhoz, 

hogy elérjenek Tilassaura, vagy akár az útba eső két falu egyikéhez, mivel ezt Fluneil 

nem mondta meg senkinek. Ennek a támpontnak a híján aztán a séta közben a kíváncsi, 

és egyúttal türelmetlen gyerekek mind csak azt figyelték, hogy vajon mikor bukkan fel az 

út mellett egy ház, vagy valami, miközben ügyet sem vetettek egymásra, vagy arra, 

hogy milyen szép tájak mellett haladnak el, pedig azt nézni se lett volna kevésbé 

unalmas. Olyan esemény azonban, amilyenre Mátéék vágytak, igazából nem nagyon 

jött.  

 Az első furcsa dolog, ami a gyerekek érdeklődését valóban felkeltette, fél órával 

a pihenőhely elhagyása után jelent meg egy erdős útszakaszon, amikor is a Máté 

mögött, illetve Noémi mellett sétáló kislány, Lejla, arra lett hirtelen figyelmes, hogy az út 

mellett lévő, fákkal sűrűn benőtt domboldalról apró kavicsok gurulnak le az útra, és ezt 

az aggodalomra akár okot is adó észrevételt nyomban közölte is Lejla a többiekkel, így: 

- Asszem, valami baj van mellettünk. 

- Micsoda? - kérdezte kíváncsian Noémi, Lejlára nézve. 

- Valami van a domboldalon, amitől kavicsok gurulnak le ide - mondta el a figyelmesen 



hallgató Noéminek a tapasztalatát Lejla, miközben mindketten erőltetett menetben 

mentek az úton még Mátéval, illetve Yiinluval előre, akik a lányokkal ellentétben nem 

figyeltek oda arra, ami történt, s így be se kapcsolódtak Lejla, illetve Noémi 

társalgásába.  

- Szerintem csak földindulás volt az egész - szólt oda bizakodóan Noémi Lejlához. 

- Szerintem is. Figyeld, mindjárt ránk zúdul az egész Tumor-hegy! - viccelődött erre 

Lejla, ám ezt a viccet ekkor Noémi nem értékelte, és ez látszott is a kislány arcán.  

 A rosszul sikerült vicc után aztán Lejlának és Noéminek el is ment a kedve az 

egymással való beszélgetéstől, akik ezután nem is szóltak egymáshoz, csak mentek 

előre az enyhén emelkedő úton, előttük Mátéval, mögöttük Yiinluval, akik ketten szintén 

csendben sétáltak a kavicsos út mentén az ismeretlen felé.  

 Alig telhetett el azonban fél perc ezután az összeveszés után, amikor hirtelen 

ráugrott a sűrű erdőből az útra, közvetlenül Máté elé, egy menyétszerű szerzet, amit 

megpillantva Máté, majd mögötte a többiek is megtorpantak hirtelen, nehogy rálépjenek 

a nem túl nagy állatkára véletlenül.  

 Ez a menyét azonban a mérete, illetve a hirtelen megjelenése ellenére úgy 

látszott, nem fél Mátééktól, és esze ágába sincs elmenni, sőt! Amikor pár másodperccel 

később még el is feküdt ez a lény az úton, arra is rájöttek a gyerekek, hogy ez a valami 

még kedveli is a társaságukat.    

- Honnan jött ez? - tette fel kérdését mindenki közül elsőnek Yiinlu, miközben a többiek 

mind csak csodálták ezt az úton fekvő állatkát, amin tényleg volt mit nézni. 

 Ennek a menyétszerű lénynek az arca egy picikét hasonlított Fluneilére, főleg a 

nagy, buszlámpára hasonlító orrai és a szintén nagy, közvetlenül az orrok mögött 

elhelyezkedő szemei miatt, ám a karcsú, és valóban egy menyétéhez hasonlító nyaka, 

illetve a feje búbjától lefelé lévő három, három füle, és a szemei mögött található 

összesen hat hátrafelé álló bajusszerű nyúlványa miatt ez a valami azonban mégse 

Fluneilt juttatta először a gyerekek eszébe, amikor azok meglepetten ránéztek erre a 

különös állatkára. A pici menyét fejét leszámítva azonban volt még pár olyan dolog ezen 

a lényen, amin valóban elcsodálkozott a négyes. Ilyen volt például a menyét hátán 

lapuló, szám szerint három, csillogó acéllemez, vagy a kicsi állatka furcsa farkai hátul, 

amikből kettő volt, és amik elnyújtott hullámszerű alakban nyúltak hátrafelé a levegőbe. 

A kis csapat közül Yiinlunak egyébként ez utóbbi tetszett meg leginkább az állatka 

kinézetében, ám a hatéves kisfiú forralt még valami bátrat is ekkor a fejében a 

nézegetésen kívül.      

- Meg kéne nézni, hogy jól van-e ő - szólalt meg aztán másodszorra is Yiinlu, aki ezúttal 

azonban óvatosan oda is ment ehhez a csodálatraméltó menyéthez, ami - a kisfiú 

legnagyobb meglepetésére - hagyta is, hogy félméteres közelségbe odabújjon melléje 

Yiinlu, akit ekkor a legnagyobb jó szándék vezérelt.  

 Miután aztán Yiinlu leült az állatka közvetlen közelébe, majd utána egy kicsit még 

közelebb hajolt a kisfiú feléje, odadörgölődzött Yiinlu lábaihoz ez a menyétszerű állat, 



Yiinlu meg erre csak elkezdett hangosan nevetni, mint ahogy a kisfiútól és a menyéttől 

két méterrel odébb álló három kisgyerek is. 

- Szerintem megkedvelt téged! - mondta kuncogva Lejla. 

- Szerintem velünk akar jönni! - kiabált vissza a többieknek nevetve Yiinlu, akinek már 

megvolt a saját gondolata az állatka jövőjéről. 

- Oké - szólt vissza beleegyezően Máté -, de ha már velünk tart ő is, adjunk neki egy 

nevet! 

- Legyen mondjuk Hamupipőke! - kiáltott fel elsőként Noémi. 

- Dehogyis! - ellenkezett erre erősen Máté. - Mi van, ha nem lány? Valami olyan név 

kéne neki, mint például a Fluneil, ami se nem fiús, se nem lányos név, mégis jól hangzik, 

nem igaz, Yiinlu?   

- Hagyjátok már Yiinlut! Hadd döntse el ő, hogy hogy nevezi el az állatkáját - szólt rá a 

zűrzavart látva Lejla ingerülten Mátéra és Noémire, amivel Lejla - a két gyerek ezt 

követő elcsendesüléséből ítélve - el is érte a célját.   

- Na, mondd Yiinlu! Mi legyen a neve? - tette fel kérdését ezután Lejla Yiinlunak. 

- Hát, mivel olyan csendesnek tűnik ő, lehetne a neve mondjuk Halkamma. 

- Nem is rossz egy név! Nekem nagyon tetszik - szólalt meg felvidultan Máté, aki rögtön, 

miután kimondta ezt, odament Halkammához és Yiinluhoz, majd óvatlanul leguggolva 

mellettük így folytatta mondanivalóját: 

- Ha bármiféle névválasztásról van szó, akkor ne hallgass a Noémire! Neki mindig hülye 

ötletei vannak. 

- Mi a baj az ötleteimmel? - kiabált oda Mátéhoz Noémi, miután véletlenül meghallotta 

azt, amit Máté mondott. 

- Semmi! - pattant fel a lábaira és mentegetőzött Máté. - Csak már nagyon éhes vagyok. 

Úgy korog a gyomrom. 

- Nekem még pont van itt egy finomságom az étkezdéből - szólt oda Mátéhoz 

segítőkészen Lejla, aki ekkor már húzta is ki a zsebéből azt a bizonyos Mayna- szeletet, 

amiből Noémi az ebédlőben olyan sokat megevett. 

- Jaj! Én nem ilyenre gondoltam - ugrott meg Máté hirtelen, amint megpillantotta Lejla 

kezében a tartalékba elrakott Mayna-szeletet. 

- Nincs más! - szólt erre vissza Máténak Lejla. 

- Dehogyisnem! Még süthetünk valamit, ha újból megálltunk. 

- Csak akkor álljunk is meg újból - dörmögte az orra alatt Noémi. 



- Oké Máté - folytatta közben Lejla -, csak van egy kis gond.  

1: Nem tudok főzni, és ahogy Noémitől megtudtam, ő se tud nagyon.  

2: Nem is hoztunk magunkkal Noémivel alapanyagokat egy szabadban való sütéshez. 

- Akkor ha én nem tartok veletek, akkor ti itt éheznétek? - tette fel erősen árulkodó 

kérdését Máté. 

- Mi!? Hoztál magaddal ennit? - meredt rá Mátéra tágra nyílt szemekkel, meglepődötten 

Lejla.   

- Naná! - mondta Máté. - Van a t.y.m-ben minden: krumpli, hagyma, kolbász, paprika, 

kenyér, mindenféle fűszer, sőt, még bogrács is. 

- Tányérokat is hoztál? 

- Azok is vannak - felelte pozitívan Máté. 

- Már úgyis régóta nem ettem paprikalevest, és most hogy mondtad, meg is kívántam. 

- Akkor induljunk tovább, mert itt ezen az erdős részen úgyse lehet semmit csinálni! 

Nehogy felgyújtsunk még valamit! - tanácsolta Máté. 

- Oké - helyeselte barátja ötletét Lejla, aki ekkor viszont még nem gondolta, hogy Máté 

rögtön útnak akar menni úgy, hogy Yiinlu még mindig a földön ücsörög, miközben 

Halkammával van elfoglalva.  

 Amikor azonban Lejla egy másodperces elmélázás után mégis észrevette az 

úton maga előtt öt méterrel a büszkén sétáló Mátét, nyilvánvaló lett előtte, hogy Máté 

mekkora tuskó valójában, és ezután azért is utánarohant Lejla, hogy ezt a tényt közölje 

vele. Máté és Lejla útnak indulását látva pedig ezután a csapat maradék része is 

utánaeredt nagy ijedten az egymást régóta ismerő párosnak, és ez is csak a csapat 

összetartását igazolta. 
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Egy új veszély 

 

 

 

 

 

 

 Mátéék unalmas útja így hát folytatódott tovább a kavicsos út mentén a nagy 

kiterjedésű erdőn keresztül, ami hol teljesen famentes irtásokon, hol pedig szinte 

vaksötét farengetegen vezette át a gyerekeket, illetve a csapat legújabb tagját, 

Halkammát, aki végig ott kullogott Yiinlu mellett, miközben a többiekhez hasonlóan ő is 

az állandóan változó tájat fürkészte, és nem véletlenül. 

  Az út mentén mindkét oldalon volt egy újonnan megjelent, derékig érő, zöld 

növény, ami - akármilyen ritka vagy sűrű erdőben ment is az út - mindig látható volt, de 

igazából nem is ez volt a meglepetés a gyerekek számára, hanem az, hogy a négy 

gyermekből három, Lejla, Noémi, illetve Máté, ismerte ezt a derékmagasságú növényt, 

méghozzá abból az erdőből, ahonnan Noémi - tűzifa gyanánt - hozott is párat a 

csapatnak önszántából, nemsokkal a vonatszerencsétlenség után, és azután, hogy 

Dávid és Anita elszakadt a többiektől és önálló útra kelt. 

- Nem lehet, hogy most visszaértünk ahhoz az erdőhöz, ahonnan indultunk? - tette fel 

kérdését Lejla, miután mindenki mással együtt már kilométerek óta nézte elmélyülten az 

út mellett nőtt derék magas, zöld növényrengeteget.  

- Annál az erdőnél, amire te gondolsz, nem volt ez az út - szólt vissza Lejlának Noémi. 

- Jó, csak én attól félek, hogy ez az út visszakanyarodik valahol, és így előbb-utóbb 

vissza fog minket vinni Noja Ozalóra. Akkor pedig tényleg elvesztünk.   

- Ameddig látod a tavat, ne félj! - nyugtatta Noémi Lejlát, miközben Noémi az ujjával az 

úttól jobboldalt száz méterre lévő, a fákkal kicsit eltakart tóra is rámutatott. 

- És mi van, ha ez a tó egy olyan fjord, mint amilyenek Norvégiában vannak - kérdezte 

aggódva Lejla. 

- A fjord nem tó, teee! - szólta le Noémi Lejlát. 

- Dehogynem! - erősködött Lejla. - A fjord egy sósvizű tó a szárazföld belsejében, ami 

több kilométer hosszan kanyarog a sziklák között. Látszik, hogy nem láttál még képet 

egy fjordról se. 

- Látszik, hogy aludtál földrajzórákon, még ha nem is vagyok az osztálytársad - vágott 

erre vissza Lejlának Noémi. - A fjordok nem sóstavak, hanem tengeröblök, amik mélyen 



benyúlnak a szárazföld belsejébe. 

- Nagypapám nekem mindig azt mondta, hogy a fjordok sóstavak, és ő már párszor 

látott is fjordot, élőben - próbálkozott tovább Lejla. 

- Akkor biztos félreértetted őt... 

- De én nem értettem félre őt! - kiabálta Lejla. 

- Van egy Flord nevű sóstó is Readon megyében. Nem lehet, hogy ő arról beszélt 

neked, te pedig azt fjordnak értetted? 

- Most, hogy mondod... - esett ekkor gondolkodóba Lejla, akit komolyan megfogott ez az 

egyszerű kérdés.  

 Bár ezt Noémi nem tudta, Lejla nagyapja valóban Readon megyében lakott egy 

sóstó mellett, aminek a nevét lehet, hogy a vele sok időt együtt öltött unokája, Lejla 

értette így véletlenül rosszul. Lejla éppen ezért megpróbálta magában - nagyon 

odakoncentrálva - felidézni a régi emlékeit a nagypapájával a sóstónál, miközben a 

lépést is tartotta ő a többiekkel, akik megállíthatatlanul mentek előre a kavicsos főúton, 

ami itt újból kanyargóssá kezdett válni.  

 Fél perc se telt el ezután, amikor Lejlának hirtelen eszébe jutott egy zseniális 

ötlete: Az Erqnet. Az Erqnet az egy olyan professzionális keresőprogram volt Lejla t.y.-

jén, ami ismerte az egész világ és Virouso utcaszintű térképét, Lejlának pedig ekkor 

pont egy ilyen szoftverre volt szüksége, és az izgatott kislány nem is habozott. Fogta, 

maga elé emelte a bal karját, amin a karkötőszerű t.y. volt, majd a jobb kezével - arra 

készen, hogy megnyomja a t.y.-jén a képernyőkioldás gombot - odanyúlt a 

készülékéhez.  

 Ekkor azonban egy ismeretlen, ám mégis hihetetlen nagy erő a vállainál fogva 

hirtelen hátrarántotta a t.y.-jével foglalatoskodó kislányt, Lejlát, aki ennek a valaminek 

következtében hátrazuhant, le az útról, egyenesen bele egy út menti, úgy nyolc 

négyzetméter nagy mélyedésbe, ami eredetileg arra szolgált, hogy az útról leguruló 

kavicsokat megfogja. 

- Mi volt ez? Áúú! - nyögött fel Lejla, miután háttal lefelé ráérkezett az árok közepén a 

földre, ami ezen a helyen telis-tele volt pénzérmeméretű kövecskékkel, és ezekre ráesni 

Lejla számára nem volt éppen kellemes. Lejlának azért maradt még ezután annyi ereje, 

hogy felhajoljon és körülnézzen az árokban, és így is tett.  

 Alig kezdte el a kislány azonban még a nézelődést itt, amikor észrevette, hogy a 

barátai is ott fekszenek mind a termetes lyukban mellette, vagy legalábbis nem túl 

messze tőle. 

- Jól vagytok? - tette fel kérdését rögtön ezután kétségbeesetten Lejla, akinek 

természetesen még fogalma se volt ekkor arról, hogy a többieknek mi bajuk esett, ha 

esett, a rejtélyes hátrazuhanás után, amit - úgy látszott - nem csak Lejla élt át.  

 Teltek-múltak a másodpercek, Máté, Noémi, Yiinlu és a csapat legújabb tagja, 



Halkamma azonban nem adott magáról semmiféle életjelet Lejlának, aki ettől egyre 

idegesebb és idegesebb lett, miközben valójában azt se tudta, hogy most mit kéne 

tennie. Lejla korábban nem tanult sehol elsősegélyt, amivel talán segíthetett volna a 

többieken, de ha mégis tudta volna a kétségbeesett kislány azt, hogy ilyen helyzetben 

mi a teendő, még akkor se valószínű, hogy a sérült hátával oda tudott volna menni 

mindenkihez és meggyógyította volna minden barátját. Lejla így - a tehetetlenségtől egy 

kicsit frusztráltan - nem tudott mást tenni, minthogy még egyszer odaszólt a többiekhez, 

és ha mást nem is, ezt legalább ügyesen megcsinálta. 

- Ha hall közületek legalább egyvalaki, akkor az jelezze nekem azt valahogy! - 

hallatszott Lejla második, kétségbeesett kiáltása a barátaihoz, ami ezt követően egy- két 

másodperccel azonban megint úgy nézett ki, hogy teljesen hiábavaló volt. Lejla ekkor 

pedig már nem tudta visszafojtani a könnyeit se, amik a nem túl rég megismert barátai 

miatt csordultak ki csupán a kislány mindkét szeméből, majd röviddel ezután Lejla a síró 

tekintetét is felszegezte a tiszta, fényes égboltra, amit meredten bámulva megpróbált ő a 

barátaiért imádkozni az Úrhoz, így: 

- Kérlek Istenem, segíts Mátén, Noémin, Yiinlun és Halkammán, nem akarok egyedül 

maradni ezen a helyen. Vagy akkor segíts rajtam, hogy elmúljon a hátfájásom. Úgyis jó 

lenne nekem, és akkor majd én magam próbálok meg majd segíteni rajtuk. 

- Ne kiabálj, Lejla, mert még meghallják! - szólt rá Lejlára ekkor suttogva hirtelen egy 

teljesen idegen, mély, de ugyanakkor egy kicsit olyan folyószerű, érdekes hang, amit 

meghallva Lejla ijedten és reflexszerűen hirtelen a háta mögé fordította a tekintetét, 

majd jobbra, majd pedig végül balra, és e harmadik, baloldalra történő fejelforgatás után 

úgy tűnt, hogy meg is találta Lejla maga mellett fél méterre azt az eddig még nem látott 

valakit, aki az imáját félbeszakította.  

 Ez Lejlától balra guggoló valaki kinézetét tekintve még extrémebb, és egy kicsit 

még rejtélyes is volt azokhoz képest, akikkel Lejla, illetve a többiek itt, Ircounwoban 

találkoztak. Ennek az új személynek a feje - Fluneiléhez hasonlóan - lapított, 

áramvonalas volt, ami Fluneilhez képest azonban jobban meg volt nyúlva, és ezen a 

megnyúlt, szinte a kacsáéra emlékeztető fejen ott volt ennek a valakinek kétoldalt 

mindkét nagyra nőtt szeme, lejjebb a szintén figyelemfelkeltő orra, még lejjebb pedig a 

szája, mint mindenki másnak. Továbbhaladva lefelé a nem túl vastag, csőszerű nyaka 

következett ennek a valakinek, amivel párhuzamosan ennek az új alaknak a hátán is 

megjelent egy cikcakkszerű, átlátszó taréj, ami egészen az idegen farokvégéig tartott. 

Ennek az alaknak a nyakánál azonban volt még valami érdekes: egy nyaklánc, vagy 

valami hasonló, aminek a vége szorosan rátapadt ennek az idegennek a felső bordáira, 

mint valamiféle tetoválás. Az új alak nyaka alá nézve aztán a furcsa tetoválása mellett 

látni lehetett az idegen kissé duci testét is, a nem túl vastag karjait, az ,,S" alakban álló, 

hosszú lábait, illetve - bár nem tudni, hogyan - a Fluneiltől és Plezzitől már jól ismert 

rövidnadrágot, ami az ő esetében zöld volt.  

- Mit csináltál a barátaimmal? - tette fel kérdését Lejla ingerülten a mellette guggoló 

idegennek. 

- Halkabban! - csitította ez az alak suttogva Lejlát. - Gondolom te sem akarod, hogy 



észrevegyenek minket Nagy Taranovék. 

- Kit érdekel Nagy Taranov! Én inkább a barátaim miatt aggódok! - erősködött Lejla. 

- A barátaidnak semmi nagy bajuk nincs, de ha most észrevesznek minket a 

beszélgetésünk miatt az út mentén elhaladó Nagy Taranovék, akkor még belegondolni 

is rossz abba, hogy mi lesz utána velünk.  

 Lejlának ez az utolsó mondat - bár egy picit még ezután is kételkedett az idegen 

igazmondásában a kislány - elég volt ahhoz, hogy visszarettentse Lejlát a barátai után 

való kíváncsiskodástól, aki ezután úgy, ahogy, bízott is az idegenben és követte az ő 

Nagy Taranov elől való elrejtőző mozdulatsorát, ami abból állt csupán, hogy le kellett 

hasalni kinyújtott lábakkal a földre és rá kellett rakni mindkét kezet összekulcsolva a 

tarkóra, majd csendben kellett maradni.  

 Ezt a mozzanatsort, miután az idegen alak, majd nem sokkal utána Lejla is 

véghezvitte egy picit nehézkesen, megkezdődött a "nagy" várakozás Nagy Taranovékra 

a viszonylagos biztonságot nyújtó, és az útról is egy kissé nehezen látható veremből.  

 Teltek-múltak a percek a síri csendes erdőben, amit csak néha-néha zavart meg 

egy madárfüttyhöz hasonlító recsegés, Nagy Taranovéknak azonban se hírük, se 

hamvuk nem volt sehol. Lejla mindeközben - aki csak most lett értesítve egy teljesen 

idegen valakitől az állítólag nagyon veszélyes Nagy Taranov létezéséről - egyre csak 

idegesebb lett a kényelmetlen hason fekvés miatt, de legfőképp amiatt aggódott még 

mindig a bizonytalan kislány, hogy a mögötte és mellette eszméletlenül fekvő barátaival 

vajon mi lesz. Az idő pedig ekkor Lejla barátai ellen dolgozott, ha Mátééknak az esés 

következtében valóban bajuk esett, és ezt a dolgot Lejla is nagyon jól tudta.  

 Két perccel a hasra fekvés után, amikorra Lejlának a háta is kezdett már 

egészen rendbe jönni, elhatározta végül a feleslegesnek tűnő várakozás miatt bánkódó 

kislány, hogy fogja magát és odakúszik Mátéhoz, megpróbálva neki segítséget nyújtani, 

és így is tett volna Lejla, a felkelést megelőző másodpercben hirtelen meg nem hall a 

távolban egy lóügetéshez hasonlító, tompa hangot. Ezt a váratlan ám mégis eléggé 

árulkodó galoppolást hallva aztán rögtön kiverte a fejéből Lejla azt a gondolatot, hogy 

odamenjen Mátéhoz, és inkább azon kezdett el aggódni a meglepett kislány ezután, 

hogy Nagy Taranovék ne vegyék észre őt, se az igazmondó, új alakot, se Mátét, se 

senkit, aki ebben az árokban ekkor feküdt, mert annak az új idegen szerint nagyon rossz 

sorsa lesz, és ebben Lejla egyre inkább kezdett hinni.  

 Alig telt el ezután tíz másodperc, amikor a kavicsos út következő kanyarjában 

hirtelen felbukkant hat fekete ruhás lovas, akiknek a testéből azonban nem látszott ki 

semmi a fejükön kívül: az is eléggé ijesztően mutatott a hat, fejtetőn hosszában átfutó 

szegeccsel, illetve az arcukon végigfutó három tetoválásszerű csíkkal. Talán jobb is, 

hogy Lejla ekkor nem látta, csak hallotta a közelében lévő veszedelmes alakokat.  

 Ez a három lovas ezután, vagyis miután mindhárman bevették az úton lévő éles 

kanyart, folytatták útjukat a kavicsos úton, tovább vágtatava a fekete lovukon közepes 

iramban. Nem telt bele ezt követően tíz másodpercbe, amire ez a hattagú csoport odaért 

lovon ahhoz a bizonyos út melletti gödörhöz, amiben az idegen, illetve Lejla enyhén 



szólva türelmetlenül várt arra, hogy ez a sötét lovastársaság továbbmenjen mellettük, és 

az új páros nagy szerencséjére úgy is lett minden, ahogy ők azt remélték.  

 Nagy Taranovék csapata még csak le sem lassított a gödörhöz érve, bár az útról, 

ami úgy két méterrel volt magasabban, mint a Lejláék gödre, nem is lehetett nagyon 

Látni se Lejlát, se az új, kissé különös, ám mégis jó szándékú személyt.  

 Lejla, illetve a többiek ezzel megúszták a nagy valószínűséggel Noja Ozaló felé 

tartó veszélyes alakokat, ám a biztonság kedvéért még pár másodpercig fekve maradt 

Lejla, illetve az immár barátjának tekinthető új alak. Amikor aztán lassan úgy hallatszott, 

hogy Nagy Taranovék már eléggé messze járnak a gödörtől, feltápászkodott a földről 

álló testhelyzetbe az új alak, majd utána Lejla is, aki a talpranehézkedést követően 

habozás nélkül fel is tette az idegennek a legújabb kérdését, ami a földön való lapulás 

közben fogalmazódott meg a kíváncsi kislányban. 

- Kicsoda ez a Nagy Taranov, hogy ennyire félsz tőle? - hangzott Lejla kérdése. 

- Nagy Taranov egy hatalommal bíró, nagy, sötét személy. A bűnök megtestesítője, akit 

nem lehet legyőzni - kezdett bele sötétnek hangzó válaszmeséjébe az idegen. - Nagy 

Taranov, de nemcsak Nagy Taranov, hanem az összes alattvalója a bűnből nyeri az 

erejét, és éppen ezért megpróbálnak ők mindnyájan minél többeket beszervezni ebbe a 

dologba és eltéríteni őket a lehető legrosszabb irányba, méghozzá sikeresen. Sajnos. - 

Mondta el eddig borús hangon az alak, majd egy ezután jövő, halk sóhajtást követően 

így folytatta a mondandóját: 

- Ennek a világnak pont az a lényege, hogy ne legyen benne bűn, ami egyenlő a halállal, 

mert különben minek van itt a végtelen táj és az örök idő? Én azonban akkor is hiszem, 

hiszem azt, hogy egy nap majd el fognak jönni ide azok a teljesen máshonnan 

idekeveredő, másmilyen személyek, akik majd a legyőzhetetlensége ellenére 

felülkerekednek Nagy Taranovon és helyrehozzák itt ezt a világot. 

- "Ez a hősszemélyleírás pont illik is ránk" - gondolkozott el Lejla az idegen meséjét 

hallgatva, aki alig egy másodperccel ezután azzal kapcsolatban is gondolkodóba esett - 

az idegen hősös mondatra visszaemlékezve - hogy vajon mi lehet az a dolog, ami 

benne, Mátéban, Yiinluban és Noémiben megvan, de Fluneilben, Plezziben, 

Danrugában és az egyelőre még mindig ismeretlen nevű alakban nincs meg. 

- Nagy Taranovék egyébként szerintem nem hiába mennek Noja Ozaló felé - folytatta 

eközben az idegen. - Nemrég gyújtogattak a településen, ami majdnem teljesen leégett. 

- Miért, megmaradt valami? - kérdezett bele érdeklődve az idegen meséjébe Lejla, aki a 

világhelyreállítós fantáziálása mellett közben az új alakra is figyelt. 

- Azt én nem tudom, hogy megmaradt-e valami, de az biztos, hogy ezt a gyújtogatást 

Nagy Taranovék alattvalói csinálták. 

- Mi, mármint én és a többiek éppen Noja Ozalóból jövünk, amin mi csak akkor vettük 

észre, hogy felgyújtották, amikor már javában égett az összes ház. Korábban egy kicsit 

arrébb kirándultunk mindnyájan egy hegyen, és amikor visszaértünk Noja Ozalóba, csak 



azt láttuk, hogy minden ház ég, miközben a község közepén ott gyülekezett egy kört 

alkotó csoport, aminek a közepén ott guggolt magába forduva Zepca, aki a többiek 

szerint a főbűnös volt a gyújtogatásban. 

- És én ismerem is Zepcát! 

- Tényleg? - lepődött meg Lejla. 

- Persze! Régebben nagyon jóban voltunk, és gyakran át is jártunk egymáshoz, hogy 

megnézzük, mi újat talált ki a másik, amivel meg tud lepni. Zepca - hozzám hasonlóan - 

nagyon imádott kertészkedni, és ezen a téren tele is volt ötletekkel. Szinte minden 

alkalommal, amikor átmentem hozzá, tudott nekem valami újat mutatni. Érdekes 

személy volt ő, egészen ameddig bele nem keveredett véletlenül Nagy Taranov 

dolgaiba... 

- Rendben van, izé... Hogy is hívnak? 

- Sueniznek. - mondta az idegen. 

- Igen. Szóval szerintem előbb segítséget kéne hívnunk a barátaim miatt, mert úgy 

látom, hogy ők még mindig nem keltek fel, ami szerintem nem véletlen - tanácsolta Lejla. 

- Nem kell hívni másokat, oda tudjuk mi ketten vinni mindnyájukat a lakásomba, ahol 

hamar meg fognak gyógyulni. 

- És milyen messze van a lakásod? - érdeklődött Lejla. 

- Alig egy köpésnyire innen. Zongalu-Salakke első háza az enyém. Egyébként kit akarsz 

vinni? 

- Én?! Vinni valakit?! - harsogta Lejla. - Örülök, ha magamat el tudom vinni a lakásodig! 

- Jó, jó - nyugtatta Sueniz Lejlát. - Akkor én viszek mindenkit. 

- Te akarsz mindenkit vinni addig a mittudomén micsodáig? - kérdezte csodálkozva 

Lejla. 

- Mi az? Már ez se jó? 

- Dehogynem, csak siessünk! - mondta zavartan Lejla. 

 Sueniz pedig értett a szóból. Mindjárt ezután oda is sietett elsőként Mátéhoz, 

felkapta a vállára, majd Noémihez ment: őt a másik vállára rakta, végül pedig Yiinlu és 

Halkamma következett, akik közül Yiinlut Noémi mellé, Halkammát pedig Máté mellé 

rakta, és látszólag még ezzel a négy nehéz gyerekkel (Halkammát is beleszámítva) is jól 

bírta Sueniz, Lejla Legnagyobb meglepetésére.  

 Miután pedig mindenki megvolt az új idegen vállain, habozás nélkül el is indult 

Sueniz illetve Lejla a kavicsos úton előre tovább, amin a két páros meg se állt egészen 

Zongalu-Salakke kezdetéig, ahol Sueniz lakása volt. 



 

 

 

 

 

 

XXXIII. fejezet 

 

Hosszú út egy helyre  

 

 

 

 

 

 

 

- ,,Ne... Mit mondassz?... Hogy mi, itt, azért vagyunk...?" 

- Máté! Mi baj? - szólt oda Lejla hangosan a Sueniz sárga kanapéjában alvó, és közben 

hangosan magában beszélő kisfiúhoz. 

- Semmi, András, csak tudod egy kicsit félek a fjordoktól - szólt vissza Máté 

félrebeszélve Lejlának, aki végighallgatva a képzelgő kisfiúnak e mondatát még jobban 

elkezdett aggódni Máté miatt, mint eddig valaha. 

- Máté, csak mondj valami értelmeset nekem! - próbálkozott újra Lejla. 

- Ne, hagyjál békén! - ellenkezett erre Máté, aki ekkor a kezeivel a levegőben 

hadonászva még jobban meglepte Lejlát, mint az előző alkalommal. Az ezt követő 

pillanatban aztán Máté egy véletlen, ám erőteljes elforgással elkezdett csúszni lefelé a 

keskeny, sárga kanapéról, és ezután - mint ahogy az a fizika törvényeinek értelmében 

várható volt - le is esett a kisfiú a csupasz, kemény, fagerendás padlóra, ami az egész 

szobát borította. Máté ezután az esés után rögtön magához tért és ijedtében kinyitotta a 

szemeit is, amikkel csodálkozva vette ő észre ekkor, hogy egy tágas, de zárt szobában 

van együtt Lejlával, aki immár megkönnyebbült, vidám tekintettel nézett a barátja arca 

felé, és közben egy enyhe, őszinte mosoly is látható volt a kislány arcán. 



- De jó újra látni, Máté, hogy jól vagy! - szólalt meg ekkor Lejla. 

- Téged is - mondta Máté, a tenyerével az arcát dörzsölve. 

- A többiek is itt vannak egyébként, plusz még találkoztam egy új személlyel is, akit 

Sueniznek hívnak, és aki nélkül valószínűleg még mindig a szabadban lennénk, vagy... 

- Oké - mondta kissé álmos hangon Máté. - Pfú, ne tudd meg, milyen álmom volt! 

- Ki vele! - mondta kíváncsian Lejla. 

- Oké. Szóval azt álmodtam - kezdett bele meséjébe Máté -, hogy újból otthon voltam, 

és éppen a Szeleslégvári útra készülődtem, amikor odajött hozzám az anyukám és azt 

mondta, hogy biztos olyan dolgokat fogok majd látni az út során, amikkel addig még 

nem találkoztam. 

- Hát az biztos, mivel addig még velem se találkoztál - mondta lehangolt hangon Lejla. 

- Na jól van na, de ha valamiről már álmodik is valaki, akkor annak biztos egy fontos 

dolognak kell lennie - magyarázkodott Máté. 

- És mik voltak azok a szavak, amiket álmodban hangosan mondtál? - váltott hirtelen 

témát Lejla. 

- Mikor beszéltem én álmomban? - kérdezett vissza Máté. 

- Hát éppen az előbb, mielőtt még leestél volna a kanapéról ide a padlóra, ahol még 

most is vagy. 

- ...Tényleg? - szólalt meg meglepődve Máté, rövid tétovázás után. 

- Hajjaj Máté. Pedig én többre tartottalak téged - mondta az arcát a kezeibe süppesztve 

Lejla. 

- Most egyébként hol vagyunk? - váltott témát ezúttal Máté. 

- Sueniz lakásában, Zongalu-Salakkén. 

- Sokat mondtál! - jegyezte meg célzóan Máté. 

- Tudom. Éppen ezért gyere! Bemutatlak Sueniznek a nagyszobában! - mondta vidáman 

Lejla, aki alig mondta még el ezt az egy mondatát, amikor váratlanul, ám határozottan 

lehajolt a földön fekvő Mátéhoz, elkapta a kisfiú egyik kezét, majd nekiiramodott a szoba 

másik felében lévő ajtó felé, magával rántva így Mátét is, aki azonban alig tudta tartani a 

lépést a gyorsan futó Lejlával, és akinek igazából kedve se volt Lejlával tartani a másik 

szobába, ami a sok tudatlanság miatt nem is volt meglepő.  

 Szó, mi szó, pár nagyobb lépés után Lejla és a kicsit akaratoskodó Máté 

odaértek végül a nagyszobára nyíló, zárt faajtóhoz, amit először ki kellett nyitni ahhoz, 

hogy át lehessen menni rajta. Erre a műveletre Lejla vállalkozott önként, és egy kicsit 

komplikált, ámde hasznos mozdulatsorral, amit Sueniztől tanult, sikerült is neki kinyitnia 



azt az ajtót, amit eredetileg csak kulccsal lehetett kinyitni.   

 Miután pedig ez is megvolt, habozás nélkül át is mentek  mindketten ezen az 

ajtón keresztül abba a méretes szobába, ahol a többiek voltak, és amelyhez hasonlót 

eddig még nemigen látott Máté. Ez a szoba, vagy inkább terem, ahová Lejla, illetve Máté 

belépett, egy hatalmas, baseballpálya nagyságú helyiség volt, ami két, egyenlő területű 

részre volt felosztva a terem közepét keresztben végigszelő acélkorlátnak hála: egy 

földszinti részre, illetve egy magasföldszinti részre.  

 A magasföldszinti rész - ahol ekkor Mátéék is álltak - egy berendezésekben 

bővelkedő hely volt, tele mindenféle növényekkel mind a négy sarokban, amik az egész 

szoba plafonját helyettesítő, üvegpalotaszerű tető révén szépen növekedtek. Ezeken a 

növényeken kívül azonban voltak még itt egyéb hasznos dolgok is. Például három nagy, 

arab mintás szőnyeg a szoba közepén, vagy egy óriási, még Máté korábbi fekhelyénél is 

nagyobb, zöld kanapé is felfedezhető volt a magasföldszinten, amik mind csak tovább 

színesítették a szobának ezt a részét. 

 Továbbnézelődve a méretes teremben ott volt még a magasföldszinten kívül egy 

kicsit távolabb a szoba földszinti része is, ami talán még érdekesebben nézett ki, mint az 

emelet, csakhogy a majdnem hét méteres szintkülönbség miatt - a buzgón nézelődő 

Máté legnagyobb bánatára - alig lehetett valamit látni a földszinti részből.  

 Amit azonban még a szintkülönbség ellenére is látott Máté, illetve Lejla a 

földszintből, az egy meglehetősen nagy, focistadionéhoz hasonlító kapu volt a szoba 

végén (jóllehet ezt is takarta már valamennyire a két szintet elválasztó korlát alja), illetve 

egy nagyon, de nagyon érdekes dolgot is fel tudott fedezni Máté az alsó szint padlóján, 

közvetlenül a falak mellett: egy csatornát. Egy csatornát, ami vízzel volt feltöltve 

csordultig, és ami egészen a szoba végéig folyt, sőt! Még annál is tovább... 

- Nem megyünk le a földszintre? Biztos ott vannak a többiek is - tette fel kérdését 

Máténak váratlanul Lejla. 

- De! Menjünk! - mondta beleegyezően, és egyúttal nagy bátran Máté, aki rögtön ezután 

újból el is indult Lejla vezetésével a többiek felé a földszintre, a gyönyörű szép 

szőnyegeken keresztülsétálva, közvetlenül Lejla mögött, miközben végig azon tűnődött 

Máté, hogy vajon hogy fog majd kinézni az az új alak, akit Sueniznek hívtak, és aki 

mellesleg nem tett kevesebbet, minthogy megmentette őt Nagy Taranovék elől, még ha 

az egy rövid ideig tartó kómába került is neki.  

 Így ment, mendegélt a két, egymást már jól ismerő páros a magasföldszinten, a 

néhol már-már labirintust alkotó növények között kacskaringózva, egészen ameddig oda 

nem ért Lejla, majd Máté is az acélkorláthoz. Itt volt a magasföldszint vége. Mátét 

azonban a második szintnek ez az egyszerű végetérte mégis meglepte, mert hiába 

nézett itt Máté jobbra, vagy balra, sehol se látott lépcsőt, csúszdát, vagy akármit, ami a 

földszintre vezetett volna. Máté szerencséjére Lejla nem először járt ebben a teremben, 

és ennélfogva ő legalább tudott már valamit a két szint közötti összeköttetésről. 

Ráadásul Lejla nagyon hamar észre is vette Máté baját, amint az jobbra- balra 

nézelődve keresett egy lépcsőt, és ezt látva Lejla nem is habozott tovább: fogta magát, 



odament a korlátra támaszkodó barátjához, megragadta őt a karjánál fogva, majd szinte 

ugyanúgy, mint az előző alkalommal, odahúzta őt a magasföldszint jobb felső sarkába a 

fémkorláthoz, majd dobbantott két erőset a lábával, és ekkor, vagyis ezután egy 

másodperccel egy hihetetlen dolog történt hirtelen: elkezdett süllyedni a föld, de csak 

Lejláék körül.  

 El kellett telnie még ezután azonban két másodpercnek - miközben a föld csak 

tovább süllyedt, amire Máté egy helyben álldogálva rájött, hogy Lejla idézte elő ezt a 

földsüllyedést, és ahol most vannak, az tulajdonképpen már nem a magasföldszint 

része, hanem egy lift, ami a két szint közötti közlekedést teszi lehetővé, és ez így is volt. 

Ez a lift pedig - amiben Lejla és Máté utazott - egyre lejjebb és lejjebb ereszkedett a 

földszint felé, és ezt az ereszkedést Lejla, illetve Máté is jól látta, akiknek a szemei előtt 

olybá tűnt ekkor a szobának az alsó része, mintha ott lassan minden elkezdett volna 

nőni.  

 Tíz másodpercen keresztül tartott még ezután a folyamat, amikor is a felvonó 

végre leért a földszint aljára, ahol ezután meg is állt ez a bonyolult szerkezet, a benne 

utazó Lejla, illetve Máté pedig, akiket már kezdett egy kissé zavarni a liftes súlytalanság, 

nyomban ki is szálltak ebből a felvonóból, méghozzá úgy, hogy egymás után átugrálták 

a felvonó védőkerítését, ami még a magasföldszint korlátjaként szolgált nemrég, és 

amivel igazából nem is lehetett nagyon mit kezdeni az átugráláson kívül.  

 Miután aztán így mind Lejla, mind pedig Máté túl volt a liftes nehézségeken, 

elérkezett a két kisgyerek a barátaihoz vezető út talán legnehezebb és legijesztőbb 

szakaszához, amivel magával szembenézni is rettenetes volt. Ez volt a fűmező. A 

fűmező, ami ezt a földszintet majdnem teljes egészében beborította, és ami ráadásul 

olyannyira sűrű volt, hogy lépni alig lehetett benne. Magasságát tekintve pedig ez a 

jókora füves rész akár egy robogót is könnyedén el tudott volna rejteni a maga másfél 

méteres magasságával, aminél Mátéék mellesleg alig voltak egy fél fejjel nagyobbak. 

Máténak és Lejlának azonban nem volt más lehetősége. Ezen a, még ránézésre is rossz 

fűrengetegen kellett mindkettőjüknek keresztülküzdenie magát, ha el akartak jutni a 

többiekhez, akik ráadásul - Lejla emlékei szerint - nem is a közelben táboroztak le, 

hanem sokkal odébb. Egyetlen szerencséje a két kisgyermeknek ezzel a zaccos úttal 

kapcsolatban azonban mégis volt, méghozzá az, hogy egy keskeny sávban ki volt már 

taposva az út a fűben egészen a többiek pihenőhelyéig, hála Lejlának és az ő fűmezőn 

keresztülvezető útjának, aminek az úticélja Máté szobája volt. Az eltévedés lehetősége 

így legalább már nem veszélyeztette a két kisgyermeket.  

 Lejla, miután a fűmező előtt megtorpanva Mátéval együtt már egy jó ideje ott 

álldogált a fűrengeteget megelőző részen, a kedve ellenére vett egy nagy levegőt a 

kislány, majd hirtelen, mintha ezen múlt volna az élete, elindult nagy lépésekkel előre, 

egyenesen bele abba az előtte és Máté előtt elterülő hatalmas fűrengetegbe, ami az 

egyetlen többiekhez vezető út volt. Máté mindeközben csak csodálkozva nézte Lejlát, 

ahogy az bement a homlokáig érő fűmezőbe, majd rátérve az itt kialakított ösvényén 

lépésről lépésre egyre távolabb került Mátétól, az ő talán legjobb barátjától az itteni 

társaságból, akire azonban a séta közben egyszer se nézett vissza. Ki tudja, miért.  

 Teltek-múltak a másodpercek, Máté pedig még mindig azt az ösvényt nézte a 



fűmezőben még mindig ugyanolyan értetlenül, amit a barátja, Lejla alakított ki, aki 

viszont eddigre már annyira bent volt a rengetegben, hogy Mátétól már semmit se 

lehetett belőle látni. 

- "Tennem kéne valamit!" - Gondolkodott el magában Máté, aki érezte, hogy nincs 

minden rendben így. Lejla szokatlan viselkedése valamilyen félreértésnek volt a 

következménye, de Máté ezenkívül még azzal is tisztában volt, hogyha rendbe akarja ő 

hozni ezt a félreértést, akkor legjobb lesz, ha Lejla után ered, méghozzá minél 

hamarabb. Máté pedig ezt a tényt magában belátva nem is várt tovább, hanem inkább 

fogta magát, és hasonlóképp, mint nemrég Lejla, elindult ő is a fűrengeteg felé, majd 

miután pár lépést megtéve odaért a határozott kisfiú a homlokáig érő, elhanyagolt, füves 

részhez, átvágott rajta és azon a Lejla által kitaposott részen folytatta Máté az útját ezt 

követően, ami egyenesen Lejla, illetve az egy helyen összegyűlt összes többi barátjához 

vezetett. A kitaposott ösvény azonban csak ment és ment előre, hol jobbra, hol pedig 

balra kanyarodva hirtelen, Máté pedig, aki kitartóan követte a kanyargós ösvény vonalát, 

kezdte lassan azt érezni, hogy ez az út sose akar végetérni.  

 Hamarosan azonban megtörtént a csoda: egy rendkívül éles, balra ívelő 

kanyarból kiérve megpillantotta végül a kissé kimerült Máté maga előtt azt a köralakú, 

legalább öt négyzetméteres területű fűmentes tisztást, aminek közepén ott ült az összes 

barátja, beleértve Lejlát is, akik észrevéve Mátét rögtön elkezdtek neki integetni, hogy 

jöjjön és üljön le ő is közéjük a földre. Máté pedig ezzel nem is habozott, hanem rögtön 

fogta magát, odaszaladt a többiekhez, majd leült egy jó helyre, közvetlenül Yiinlu mellé, 

aki mellett most is ott ücsörgött a kisfiú legújabb barátja, a csendes Halkamma. 

- De jó, hogy végre megvagy, Máté! - kiáltott fel örömében Noémi. 

- Inkább ti vagytok meg végre! - javította ki a barátját Máté magába nézve. - El sem 

hiszitek, hogy milyen hosszú volt az út idáig. 

- És még szerencse, hogy nem kapott el téged útközben a nagy, fűben lapuló 

mamutbogár! Ez az állat nagyon szereti a Sodrony Máté nevű csodabogarakat! - 

hülyéskedett Lejla Mátéval, aki ezt a viccet hallva viszont csak még jobban kiborult, és 

ez meg is látszott a kisfiún, aki ezután egy jóideig meg se szólalt.  

- Hogyan álltak ki Nagy Taranous fejéből vasszögek? - tette fel kérdését Lejlának 

Noémi, akik ketten egész eddig arról beszélgettek egymással, hogy milyen volt 

találkozni Nagy Taranovval. 

- Miért nem tudod megjegyezni ezt az egyszerű nevet, hogy NAGY TARANOV? - 

kérdezte furcsállva Lejla. - Te is kezdesz olyan agyafúrt lenni, mint Máté. 

- Kösz! - hálálkodott Noémi. 

- Szívesen, de az agyafúrtat magadra ne pozitívan értsd! 

- Hanem hogyan? 

- Tudod te azt - mondta titokzatosan Lejla. 



- És ha nem? 

- Akkor így jártál. 

- De ez nem igazság! - háborodott fel Noémi. 

- De bizony. Ez az igazság, akármit is mondassz. 

- Lejla nem akar nekem semmit se elmondani, mert olyan kedve van! - kiabált Noémi a 

többieknek, de olyan hangosan, hogy az egész terem visszhangzott a kislány szavaitól. 

- De azt azért elmondod Lejla, ugye, hogy mit keresünk itt mindnyájan? - kérlelte a 

kislányt Máté. 

- Balesetetek volt, és ide hoztuk Lejlával mindnyájatokat - szólalt meg Lejla helyett 

Sueniz, akit Máté egészen eddig nem is vett észre az idegen előtt üldögélő Noémi miatt. 

Noémi azonban jól elvolt a helyén, s így ő még Máté és Sueniz párbeszédét hallva se 

akart elmenni a helyéről, hogy a két pár láthassa egymást beszélgetés közben.  

 Máté azonban nem zavartatta magát Noémi miatt, hanem inkább hangosan 

odaszólt Sueniznek, mintha Noémi ott se lett volna, a következőképpen: 

- Milyen messze vagyunk attól az úttól, ahol a baleset ért minket? 

- Nincs messze az út. Ha kimész a kapun, rögtön ott lesz szembe veled. - szólt vissza 

Sueniz Máténak egész barátságosan, és ezt a barátságosságot Máté is érezte, még ha 

nem is látta jól, hogy valójában hogyan néz ki, aki hozzászólt. Talán jobb is volt így. 

- De tényleg kimehetnénk az utcára, Sueniz! Azt ígérted, hogy kiviszel minket! - szólt 

hozzá közben Yiinlu is Suenizhez. 

- Nincs ott semmi érdekes, mondom, csak a Hegyes-hegy - szólt vissza Yiinlunak 

Sueniz. 

- Mi mindenre vevők vagyunk, ugye mindenki? - mondta Máté. 

- Igen! - kiáltották kórusban a többiek. 

- Jól van akkor - mondta beleegyezően Sueniz, aki más megoldást nem látva fogta 

magát, felállt a lábaira, majd miután Sueniz példájára a többiek is feltápászkodtak a 

földről (leszámítva Halkammát, aki végig négy lábon ment együtt a csapattal), elindult 

hattagú társaság a legújabb baráttal az élen a fűmező egy, még kijáratlan, sűrű részébe 

bele, és meg sem állt a hattagú csapat itt a fűben egészen az épület kapujáig, ahogy azt 

Yiinlu kívánta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

XXXIV. fejezet 

 

Zongalu-Salakke: egyről a kettőre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miután a hattagú társaság végül odaért a kapuhoz, ami - fotocellái lévén - 

automatikusan ki is nyílt a gyerekcsoport előtt, láthatóvá vált mindenki számára az az 

utca, amiben Sueniz háza is volt, és ami mind a négy gyereket ámulatba ejtette a 

tisztaságával, a szépségével, illetve a csodálatos kilátásával. Ez a hely volt Zongalu- 

Salakke, egy nagyságában Noja Ozalóhoz hasonlító település, ami egy sziklaszirtre 

épült, és amit a Noja Ozaló főutcájaként elhíresült kavicsos országút is keresztülszelt. 

- Ez lenne az a Zongalu-Salakke, amiről beszéltél? - tette fel kérdését ámuldozva 

Noémi, aki az előtte végigfutó kavicsos út után elterülő tarkabarka virágokkal teleültetett 

rétet nézve nem hitte el, hogy ott van, ahol. 

- És még erre mondod, hogy nem érdekes? - nézett rá Máté csodálkozva Suenizre. 

- Dee, szép ez a hely - magyarázta magát Sueniz -, csak nézd, nézd a rét végét! 

- Aha. Tényleg! - kiáltott fel meglepődve Máté, amikor a tarka legelőt fürkészve hirtelen 

észrevette, hogy az egész terület húsz méter múlva szakadékszerűen véget ér. 

- Zongalu-Salakke egy nagyon labilis sziklacsúcs mellé épült - kezdte el meséjét ezután 

Sueniz is. - Bár ez a hely nem pont az a szikla, amiről beszéltem, itt se biztonságos az 



úton túllévő területre menni. Lehet, hogy beszakad, vagy sziklaomlás lesz. 

- Jajj! Én már most is félek! - pánikolt be a mese hallatán Noémi. 

- Nem megyünk ki az útra? - vetette fel ötletét célzóan Yiinlu, aminek hallatán Noémi 

természetesen nem lett boldogabb. Sőt! 

- De! Jó ötlet, Yiinlu! Menjünk! - helyeselte Yiinlu ötletét Máté, aki ezután - mindenki 

közül elsőként - ki is lépett az pálmaházhoz hasonlító épületből az utcára, ami itt is 

színüres volt, annak ellenére, hogy ez az utca, ami valójában a jól ismert kavicsos út 

volt, már településben vezetett, és ahogy azt Máté az utcán körbenézve látta is, nem 

Sueniz háza volt az egyetlen építmény Zongalu-Salakkén, hanem volt még számos, 

Suenizéhez hasonló épület is egymás mellett az úttól befelé lévő részen egy sorban, 

egészen a közeli távolban található instabil, fehér, ámde méretben sehol sem utolsó 

sziklacsúcsig, amiről Sueniz már mondott egyet, s mást a gyerekeknek.  

 Időközben Máté barátai is kijöttek az épületből a kisfiúhoz, aki már lassan 

teljesen feltérképezte az egész környéket. 

- És ez még nem minden! - szólalt meg itt kint Sueniz. 

- Mire gondolsz? - érdeklődött kíváncsian Máté, aki azonban nem vette le a tekintetét 

egy pillanatra se a tájról. 

- Zongalu-Salakke igazából egy két részből álló település - kezdett bele 

mondanivalójába Sueniz -, amit az a bizonyos távolban lévő sziklacsúcs bont egy 

Zongalura és egy Salakkére, és mi most Zongalun vagyunk. Salakke egy teljesen 

másképp kinéző településrész, mint Zongalu, ami alig öt jagevunra van a környék talán 

legcsodálatosabb helyétől, az Ukream kövétől. 

- Az Ukream kövétől!? - harsogta a négy kisgyerek egyszerre meglepetésében. 

- Bizony! Az Ukream köve után pedig már látni lehet Tilassaut, a világ talán legfontosabb 

városát.  

- Fluneilnek úgy tűnik, igaza volt - szólt oda Lejla döbbenten Mátéhoz. 

- Ugye most már nem bánod, hogy nem fogadtunk? - nagyképűsködött Lejlával Máté. 

- Azért te sem voltál olyan biztos a dolgodban. 

- Ez mondjuk igaz - gondolkodott el Máté. 

- És hogyan lehet eljutni az egyik településrészből a másikba, ha elzárja az utat egy 

szikla? - érdeklődött közben Sueniznél Noémi. 

- Van egy függőhíd a szikla oldalánál, amin könnyedén át lehet jutni Salakkére - 

magyarázta Sueniz. 

- És másik út nincs? - kérdezte a függőhíd hallatán kissé megrémült kislány. 



- Nem nagyon. 

- Jó lesz nekünk az a függőhíd is! - szólt oda Máté vakmerően Noémihez és Suenizhez. 

- Nem mondanád ezt, ha nem lenne tériszonyod! - kiabált vissza Máténak ingerülten 

Noémi, aki alig állt azonban csak két méterre az őt felhergelő kisfiútól, Mátétól. 

- Nem lesz Semmi baj - nyugtatta Yiinlu a veszekedést hallatán Noémit, aki ránézve a 

mellette álló hatéves kisgyerekre újból elgondolkodott a félelmén, ami miatt ő Mátéval az 

előbb összekapott. Noémi talán azért gondolta újra ezt a dolgot, mert látta, hogy a kis 

Yiinlu, aki mellesleg hat évvel fiatalabb volt nála, olyan bátran állt hozzá egy ilyen, 

cseppet se veszélytelen úthoz, mintha semmi vesztenivalója nem lenne. 

- Menjünk oda és nézzük meg legalább, hogy mi van a híddal! - erősködött Yiinlu 

tovább, aki természetesen mindenképp meg akarta nézni a hidat, ellentétben Noémivel, 

aki továbbra is félt a szikla mellett lógó függőhídhoz közel menni, de látva, hogy nincs 

más választása, beleegyezett abba, hogy odamenjen a többiekkel a hídhoz, és ha 

nagyon muszáj, át is keljen rajta. Ezt a dolgot pedig ezután közölte is Noémi a 

többiekkel, így: 

- Én is veletek megyek a hídhoz. 

- Hát persze, hogy jössz! - szólt oda Lejla boldogan Noémihez.  

- Mire várunk akkor még? Irány a híd! - kiáltotta lelkesen Máté, aki még ki se mondta 

teljesen ezt, amikor hirtelen, a többiek szeme láttára nekiiramodott az útnak a fehér 

szikla felé, egyedül. Néhány futólépés megtétele után a kavicsos úton azonban mégis 

megállt Máté, aki ezt követően hátrafordult az őt figyelő barátaihoz és ezt kérdezte 

csodálkozva tőlük: 

- Mi az? Nem jöttök? 

- De - mondták a többiek, akik ezt követően elindultak Máté után, bár nem olyan 

lelkesen, mint az előresietett lufiszántódi kisfiú.  

 Miután pedig Lejla, Noémi, Yiinlu, Sueniz és Halkamma csoportja fél perc múlva 

végül beérte az elől várakozó Mátét, továbbindult a csapat - immár teljes létszámmal - 

egyenesen a falurész végét jelentő fehér sziklacsúcs felé, ami messziről olyan 

magasnak tűnt az úthoz képest, mint egy tízemeletes lakóház, és ami szépségében 

szintén nem volt utolsó.  

 Útközben Mátééknak ráadásul volt is idejük nézegetni a tájat, amit a négy 

kisgyerek meg is tett. A legelöl sétáló Máté, és a hozzácsapódott kislány, Lejla például 

az út baloldalán található épületeket csodálta meg legjobban, amik a kupolaszerű, zöld 

tetejükkel, illetve a fehér, alacsony falaikkal emlékeztették a két kisgyermeket a régi 

görögországi házakra, ahol egyszer már mindketten jártak. A Mátéék mögött sétáló 

páros, Noémi, illetve Yiinlu ellenben inkább az úttól jobbra lévő tájat csodálta meg, ami a 

tarka, szakadékszerűen véget érő réttől kezdve a szakadék alján végighúzódó, 

hatalmasra kiszélesedett hosszú tavon keresztül egészen a tó után következő, égig érő 



hegyig olyan látványt nyújtott, amit naphosszat el lehetett volna nézegetni.  

 Ezeket az érdekességeket nézegetve így hát nem is volt csoda, Hogy Mátéék 

meglepődve vették észre negyed órával az indulás után, hogy már ott vannak 

mindnyájan a kavicsos út végénél, alig tíz méterre a hatalmas szikla lábától. 

- Azta! Ilyen érdekes volt Santorini? - tette fel magának ezt a kérdést itt Máté. 

- Úgy tűnik - szólt vissza Máténak Lejla, aki szintén meglepődött azon, hogy ilyen hamar 

ideért az egész társaság ehhez a távolinak tűnt helyhez. 

- Jaj ne! Ugye nem ez az a híd, amin át kell mennünk? - tette fel kérdését ijedten Noémi, 

miután mindenfelé nézelődve észrevett az út végétől öt méterre jobboldalt egy fából 

készült keskeny, rozoga függőhidat, aminek a talpfái itt-ott hiányoztak is. 

- Nekem se tetszik ez a híd - közölte a véleményét Yiinlu is, aki pedig egészen eddig 

úgy állt hozzá a hídon való átkeléshez, mintha az csak egy egyszerű séta lett volna a 

játszótérnek az egyik játékán. 

- Milyen hídról beszéltek ti? - fordult hátra Máté meglepődve a mögötte ácsorgó 

Noémihez és Yiinluhoz. 

- Ott van egy híd az út mellett! - mutattak Noémiék az ujjaikkal segítőkészen a romos 

állapotban lévő hídra, amit a két barátjának köszönhetően észre is vett ezután Máté. 

- Ez az a híd, amin átmennénk? Mi ezzel a baj? - tette fel kérdését csodálkozva Máté, 

Noémit, Yiinlut és a hídban szintén nemigen bízó Lejlát halálra rémítve így, ám ez még 

nem volt minden. Máté ezután elindult egyedül a híd felé, amihez odaérve elkezdte 

gyengén rugdosni a jobb lábával a kötélkorlát tartócölöpét, ami amúgy is ferde volt már 

egy kicsit. 

- Csak az a baj, hogy nekünk majd ezen a hídon kell átmennünk - kiabált oda Lejla 

Mátéhoz, hátha abbahagyja az amúgy is romos híd még romosabbá való tételét. 

- Kéne ide nekünk egy libegő, mint a hegyre - szólt vissza Máté hidegvérrel a 

barátainak, miközben - Lejla akarata ellenére - továbbrugdosta a kisfiú az oszlopot.  

 Noémi ezt már nem is merte nézni, de Yiinlu is megpróbált mellette nem 

odafigyelni Mátéra, akinek ki tudja, mi volt a célja ezzel az oszloprugdosással. Lejla is 

pont ezen a kérdésen töprengett magában Noémiéktől két méterre, miközben ő a két 

másik, ijedős barátjával ellentétben rajtatartotta a szemét a furcsa dolgokat művelő 

barátján, Mátén, amikor hirtelen észrevette, hogy Máté t.y.-je váratlanul előugrik, majd 

miután ezt követően Máté - Lejla szemei láttára - óvatosan megbütykölte a készülékét, 

átváltozott a Máté előtt lévő, rozoga híd egy alakban ugyanolyan híddá, mint ami eddig 

volt, csak ez a másik híd éppenséggel fémből volt, és sokkal masszívabbnak tűnt, mint 

az előző. Lejla, miután látta ezt a Máté által előidézett csodát, habozás nélkül odarohant 

a híd előtt álló barátjához, majd miután odaért hozzá, ezt kérdezte tőle döbbenten:  

- Mit csináltál, Máté? Mit csináltál a híddal? 



- Nem tudom, Lejla! - mondta hátrafordulva tanácstalanul Máté. - Én csak nagyon 

akartam, hogy legyen ez a rozoga híd egy erősebb anyagból, és ezután megjelent a t.y.-

m vetítőképernyője, rajta egy olyan jellel, mint ami a médialejátszók léptetője szokott 

lenni, amit miután megnyomtam az ujjammal, egyből átváltozott az egész híd szerkezete 

fémmé. 

- Ennyi? 

- Ennyi - mondta egy kissé zaklatottan Máté.  

 Időközben azonban megérkeztek Lejláékhoz a többiek is, akik szintén 

meglepődve bámulták a hidat, ami olybá tűnt az újonnan megérkezetteknek, mintha 

kicserélték volna azt. 

- Mi történt ezzel a híddal? - tette fel kérdését Lejlánál még jobban meglepődve Noémi. 

- Semmi. Nem érdekes - titokzatoskodott Máté, akinek ezzel csak az volt a célja, hogy 

ne kelljen még egyszer elmondania azt, amit egyszer már elmondott. Ezt csupán 

lustaságból tette. 

- Legalább stabil most a híd - szólalt meg ezután Lejla, aki azt követően, hogy ezt 

kimondta, mindenki közül elsőként rá is ment a híd első talpfájára, hogy megnézze, hogy 

a látványához képest milyen jól bírja őt tartani ez a fémhíd. A híd azonban úgy nézett ki, 

hogy bírja Lejla lábai alatt a terhelést, még jobban is, mint ahogy azt a kislány képzelte, 

aki, miután látta ezt az eredményt, odaszólt a többieknek, hogy nyugodtan jöhetnek és 

rámehetnek az immár leellenőrzött, strapabíró hídra. Lejla öt, híd előtt izgatottan 

álldogáló barátja pedig - észrevéve Lejla integetését - el is indult egymást követően, fel a 

hídra.  

 Közülük is - bár nem meglepő módon - Máté volt az első, aki kilépett a többiek 

közül, majd ráment a fémhídra. Őt követte Sueniz, majd nem sokkal később a hídtól 

még mindig tartó Noémi és Yiinlu is, na meg persze a kis Halkamma is ott volt még 

mindig Yiinlu mellett, aki még erre a keskeny hídra is követte a kisfiút. 

  Miután aztán pedig végül mindenki rajta volt a keskeny fémhídon, egy sorban 

elrendeződve, egymás mögött, elindult a sorban és a hídon egyaránt legelöl lévő gyerek, 

Lejla, egyedül előre a stabil hídon, a túloldal felé.  

 Lejlának azonban még ezen a viszonylag masszív hídon is óvatosnak kellett 

lennie séta közben, a híd alatt ugyanis egy legalább száz méter mély szakadék volt, 

aminek az alja egy kavicsos területen végződött, ami valójában nem volt más, mint a 

hosszú tó partja, ami - a tóval együttvéve - gyönyörű szép látványt nyújtott a hídról. 

Lejlának azonban - a lehetőség ellenére - a legkisebb gondja is nagyobb volt annál, 

minthogy a tájban gyönyörködjön. Főleg mert a sétája közben itt-ott még mindig voltak 

hiányzó talpfák, amik a régi híd átváltozása után is úgy maradtak, ahogy voltak, és 

ezekre is jó volt odafigyelnie Lejlának, ha nem akart az egyiken véletlenül keresztülesni, 

és így lezuhanni esetleg a szakadék mélyére.  

 Szerencsés módon Lejla egész ügyesen ment a hídon előre, átlépve a hiányzó 



talpfákat úgy, ahogy kellett, és ez a kislányt messziről aggódva figyelő barátait is 

megnyugtatta valamennyire. Fél perccel az indulás után aztán végül - Máté, Noémi, 

illetve Yiinlu legnagyobb örömére - odaért Lejla a híd másik végéhez biztonságban, és 

ezzel be is bizonyította Lejla a többiek előtt azt, hogy kellő hittel még a legnagyobb 

félelmeket is le lehet győzni.  

 Lejla megérkezésével azonban nem fejeződtek be az izgalmak a hídnál.  

 Lejla után jött ugyanis sorrendben Máté, akinek a kezdeti lelkesedés ellenére 

eddigre már minden kedve elment attól, hogy átmenjen a túloldalra. Főleg, miután látta a 

kisfiú, hogy mennyi hiányzó talpfával van tele a völgyhíd, és hogy az építmény alatt 

milyen mély szakadék van.  

 Máténak azonban mennie kellett, és ezt a kisfiú is jól tudta. Itt volt az idő, és 

Máté barátai is hittek abban, hogy a párszor már galibát okozott kisfiú ezen a hídon is át 

tud menni, és Máté is megpróbált hinni ebben, aki ezzel egyidejűleg végre azt is 

elhatározta, hogy nem vár tovább, hanem nekivág az útnak és belead mindent, hogy 

olyan ügyesen átérjen a híd túloldalára, mint Lejla.  

 Mielőtt azonban elindult volna a nem túl lelkes kisfiú a veszélyes függőhídon 

előre, a túloldal felé, sóhajtott egy nagyot, majd a cipőit is megnézte, hogy be vannak-e 

gyűrve a fűzői a cipőbe, de be voltak.  

 Ezt követően viszont tényleg elindult Máté - lassú léptekkel - a hosszú fémhídon 

előre, miközben megpróbált nem lenézni a mélybe, mert az a szakadék, ami fölött a 

kisfiú a hídon átsétált, még kiváltotta volna a fiúcskából a tériszonyt, olyan mély volt.  

 Máté félelme azonban még így is, hogy nem nézett le  mélybe, nőttön nőtt, amint 

ő egyre beljebb haladt a híd közepe felé, mert a híd hiába volt elég stabil, egyre távolabb 

kerülve a két végétől azt is érezni lehetett rajta, hogy az egész szerkezet elég 

bizonytalanul lóg a levegőben, és csak arra vár, hogy valaki alatt összeomolhasson, és 

Mátét is ez aggasztotta leginkább.  

 A kisfiú azonban nem adta fel a félelmei ellenére a hídon való átkelést, és ezt mi 

sem bizonyította jobban, mint az, hogy Máté egy pillanatra se állt meg a túloldal felé 

közeledve, még akkor se, amikor egy hiányzó talpfákkal teli részen kellett átkelnie 

Máténak.  

 Így történt az, hogy Máté - hála a kitartásának és a bátorságának - másfél 

perccel az indulást követően megérkezett a híd túloldalán lévő területre, ahol Lejla már 

várt rá. Máté ezután, aki eddigre már egy cseppet kimerült az ide-oda mozgó híd és az 

izgalom miatt, Lejla segítségével megpróbált óvatosan, ám minél hamarabb leszállni a 

hídról, hogy végre újból a tényleg stabil földön tudhassa ő is magát.  

 E mozzanat végzése közben azonban mind Máté, mind pedig Lejla felfigyelt 

hirtelen egy, a szakadék túloldaláról jövő kiáltásra, ami a környék kiváló akusztikájának 

köszönhetően Mátééknál is olyan jól kivehető volt, mint egy telefonbeszélgetés. Ez a 

kiáltás, amiről a rá odafigyelő Lejla, illetve Máté alig egy másodperc múlva tudta is, hogy 

hozzájuk szól, Sueniztől származott, aki a következőt kiabálta a túloldalt álldogáló 



barátainak: 

- Yiinlu és Noémi mindenképp ki akarja kerülni a hidat, ezért mi inkább egy másik 

kerülőúton jövünk hozzátok!  

- Oké! Akkor mi megvárunk itt! - kiabált vissza Lejla Sueniznek, aki, hallva Lejla 

válaszüzenetét, várakozás nélkül el is indult a három új barátjával, Noémivel, Yiinluval, 

illetve Halkammával vissza, hogy egy másik, nem olyan rémisztő, ám annál hosszabb 

úton közelítsék meg Mátéékat, akik így most kénytelenek voltak várni a többiekre, 

méghozzá nem is keveset. Akár tetszett, akár nem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXV. fejezet 

 

Várakozás a váratlanra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Grrr! Hol maradnak már Noémiék! Így biztos, hogy nem fogjuk tudni összehozni együtt 

a rockbandánkat, ha nem jönnek! - mérgelődött Máté előtt hangosan Lejla, miután egy 



órával Noémiék eltűnése után már megunta a hídnál való várakozást. 

- Majd mi összehozzuk a rockbandát! - vetette fel erre legújabb ötletét Máté. - Tudok 

fütyülni is! Mit szólsz hozzá? 

- Hagyjál az ilyesmikkel! - ellenkezett Lejla. 

- Várj, Lejla! Tudom, mit kell látnod! - jutott eszébe ekkor egy régen készített, és egy jó 

ideje már senkinek meg nem mutatott dolga Máténak, amit a kisfiú mindig a zsebében 

hordott, és ez most se volt másképp. Máté - éppen ezért - nem is habozott azzal, főleg, 

hogy már szóba is hozta Lejla előtt, hogy elővegye a zsebéből azt a dolgot, amire talán 

a legbüszkébb volt, és amit úgy hívott ő, hogy a zsebgitár. 

- Mit akarsz nekem mutatni, Máté? - kérdezte kíváncsian Lejla, amikor látta, hogy Máté 

felvillanyozottan belenyúl a nadrágja jobb első zsebébe, majd elkezd benne mélyen 

turkálni. 

- Láttál már ilyet, Lejla? - kérdezett vissza Lejlának Máté, miután hosszas turkálást 

követően megtalálta a zsebgitárját, amit ezután elő is húzott a kisfiú a nadrágzsebéből 

óvatosan, majd miután ez megvolt, odanyomta ezt az eszközt, ami eredetileg 

hangszernek készült, Lejla orrához, hogy nézze meg azt. Lejla pedig meg is nézte Máté 

kezéből a barátja furcsa eszközét, amiről Lejla azonban csak azt látta első pillantásra, 

hogy egy nagyméretű gyufásdoboz, aminek a végéhez hozzá van erősítve egy olyan 

fémből készült kábelbemenet, amihez az erősítők kábeleit hozzá lehetett csatlakoztatni. 

- Mi ez már megint, Máté? - Kérdte meg Mátét csalódottan Lejla, aki valami egész mást 

várt Mátétól meglepetésként. 

- Ez az én zsebgitárom - válaszolta Lejlának erre büszkén Máté, aki szétcsúsztatva a 

gyufásdoboznak kinéző hangszert mindjárt meg is mutatta a barátjának, hogy hogyan is 

működik ez a szerkezet. 

- Itt van a gyufásdoboz tetején hosszában hat húr. Ezeket úgy kell pengetni, mint egy 

átlagos szólógitárt. - Kezdte el az eszköze használati utasításának elmesélését Máté, 

akire Lejla, amennyire tudott, megpróbált odafigyelni. 

- Ezek a húrok rácsatlakoznak hat érzékeny fémhúrra, amik az elektromos átalakítóba 

mennek, az meg ott van közvetlenül a bemeneti kábel mellett. 

- Oké - bólogatott mindezt végighallgatva Lejla -, de mire jó ez az egész? 

- Arra, hogy vihess magaddal egy hangszert anélkül, hogy leszakadnának a... 

- Nézd Máté! Ott jönnek Noémiék! - szakította félbe hirtelen Máté mondatát Lejla, aki 

időközben észrevette Noémiéket, amint azok egy ismeretlen, a fehér sziklacsúcsot 

megkerülő úton jöttek feléjük, és bár kellett még sétálnia a négy főből álló társaságnak 

legalább száz métert ahhoz, hogy odaérjenek a hídnál ácsorgó Mátéékhoz, Lejla már 

emiatt is hihetetlenül boldog volt, és Máté se kevésbé.  

 Miután aztán a mellékúton sétáló Sueniz, Noémi, Yiinlu, illetve Halkamma, akik 



hamarosan viszontészrevették a hídnál Mátéékat, odaértek az egymást már régóta 

ismerő gyerekekhez a szakadék innenső, másik feléhez, majdnem átölelték egymást 

örömükben, de aztán ez valahogy mégis elmaradt. Ehelyett azonban volt egy ugyancsak 

örömteli híre Noémiéknek, amit Sueniz az egész csapat nevében el is mondott 

Mátééknak. 

- Útközben találkoztunk egy noja ozalói követtel - kezdett bele mondandójába Sueniz. - 

Ez a követ Dávidról és Anitáról beszélt, és azt mondta, hogy ha el tudnánk jutni a 

Tilassautól nem messze lévő Rununau díszszigetek egyik legnagyobb tévéadó-vevő 

tornyához, a Fernseherturmhoz, és abban át tudnánk állítani a frekvenciát, akkor fel 

tudnánk venni a kapcsolatot az elveszett barátaitokkal, ha nekik is van t.y.-jük 

bekapcsolt állapotban. 

- Ezen gondolkodott annyit Fluneil? - szólalt meg ezután elégedetlenkedve Máté. 

- Az ötletet a t.y.-hez mi adtuk neki még Danrugánál - szólaltak meg erre öntelten és 

véletlenül egyszerre a lányok, akik rögtön ezután el is kezdtek magukon hangosan 

nevetni. Mivel azonban a nevetés ragályos, ezért hamarosan Sueniz, majd utána Yiinlu, 

majd pedig végül a kicsit még mindig morcoskodó Máté is követte különösebb ok nélkül 

a lányokat a nevetésben, amiben így együtt már rég nem volt része a csapatnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVI. fejezet  

 

Ukream! Kövess! 

 

 

 

 

 



 

 

 Miután aztán mindenki jól kinevette magát, továbbindult a hattagú csapat a híd 

után folytatódó, ám itt egy kicsit szélesebb és mindkét oldalt sárga útfestékkel határolt 

főúton előre. A táj itt, a fehér sziklacsúcson túl elterülő részen még mindig szép volt, 

noha ez a rész nem volt több, mint egy egyszerű, dombos legelő, ami jórészt fűvel volt 

benőve, és ahol itt-ott, általában távol a Mátéék által járt úttól egy-egy kisebb erdő is 

látható volt. A gyerekek azonban nem bánkódtak a nem annyira varázslatosan szép táj 

miatt, hiszen az út javára itt legalább nem kanyargott mindenfelé a kavicsos útpálya, és 

nem voltak nagy, meredek emelkedők se az úton, ami öröm volt a köbön a sétálva 

előrehaladó gyerekeknek, illetve Sueniznek és Halkammának, akik mind már alig várták, 

hogy odaérjenek a világ talán legfontosabb városába, Tilassauba, ami már nem volt 

olyan messze.  

 Úgy két órával az indulást követően pedig Máté észre is vette a nagyváros 

közelségét jelző első dolgot a távolban, amikor a többiekkel együtt egy távoli domb 

teteje felé sétált az enyhén emelkedő úton: egy emlékoszlopot.  

 Ez az emlékoszlop azonban nem egy szokásos emlékoszlop volt, mint amilyenek 

a parkokban vagy a tereken szoktak állni. Ez az emlékoszlop egy enyhén jobbra dőlő, 

kéken világító dolog volt a domb tetején, és ezt még az ettől az oszloptól viszonylag 

messze sétáló gyerekek is jól látták az útról, amely út azonban - a négy gyermek 

gondolata ellenére - szintén egyenesen ehhez a furcsa oszlophoz vezetett. 

Továbbsétálva aztán az úton, ami lassan egyre inkább balra, az emlékoszlop irányába 

kezdett kanyarodni, egyre nyilvánvalóbbá vált a négy, errefelé először járó gyermek 

számára, hogy az út, amin előremennek, az emlékoszlop felé tart, méghozzá kitérő 

nélkül. Miután pedig még tovább ment a kis csapat az immár vitathatatlanul az 

emlékoszlop felé tartó kavicsos úton, felbukkant hirtelen egy nem túl nagy, ám mégis 

figyelemfelkeltő szikla fehér csúcsa is az oszlop mellett, ami hasonlított a Zongalu-

Salakkén lévő sziklára, csak éppen nem volt akkora.  

 Ekkora a hattagú csapat - az utat tekintve - egész közel járt már az 

emlékoszlophoz, illetve a sziklához, ami azt jelentette, hogy egy ötperces sétával 

könnyedén odaérhettek Mátéék ehhez az ismeretlen emlékműhöz, ha igyekeztek.  

 A gyerekek pedig bizony nem fogták vissza nagyon a sétatempójukat annak 

ellenére, hogy ekkorra már mindnyájan szörnyen el voltak fáradva az órák óta tartó 

gyaloglás miatt. Túlságosan érdekelte ekkor a négy gyereket ugyanis az, hogy mitől 

világít kéken a ferde oszlop, illetve az, és ez utóbbi még inkább, hogy miért áll ott az az 

oszlop a sziklával, ahol, és ezeken gondolkodva ment a négy gyermek a hattagú 

csapatból előre, lépésről lépésre a balra kanyarodó kavicsos úton, egyenesen a 

rejtélyes, ferde oszlophoz, miközben Sueniz és Halkamma is követte hátul a gyerekeket.  

 Miután pedig kevesebb, mint a várt idő múlva odaért végül mind a hat csapattag 

ahhoz a helyhez, ahol az emlékoszlop állt, leültek Mátéék boldogan a földre, és nem 

zavartatták amiatt magukat, hogy az egész környéket befedő aprókavicsos-füves föld 



szúrja a feneküket.  

 Így üldögéltek mind a hatan a földön egymás mellett csendben, mígnem fél perc 

elteltével Máté, odafordulva a mellette ücsörgő Suenizhez hirtelen fel nem tette neki egy 

őt már régóta foglalkoztató kérdését, ami így hangzott: 

- Hol vagyunk most egyébként? Hogy hívják ezt a világítóoszlopos, sziklás helyet? 

- Ez itt az Ukream köve emlékhely. Így hívják - válaszolta Máténak egy kicsit ridegen 

Sueniz, amire azonban Máté nagyot nézett, csakúgy, mint a kisfiú másik három barátja, 

Noémi, Lejla, illetve Yiinlu, akik szintén hallották azt, amit Sueniz mondott. 

- Akkor már itt van a közelben Tilassau is, ugye? - kérdezősködött tovább Máté, aki még 

mindig jól emlékezett arra, amit Fluneil a búcsúzás előtt mondott. 

- Igen - válaszolta Máténak halkan Sueniz, aki miután kimondta ezt az egyszerű szavát, 

felállt az új barátja mellől, majd ezt követően teljesen váratlanul felemelte Mátét is maga 

mellett a földről a lábaira, de úgy, hogy közben végig ott állt ő a kisfiú mellett és ölbe tett 

kézzel az Ukream köve után elterülő tájat nézte bágyadtan. Ezt a furcsa módszert 

használta Sueniz egyébként akkor is, amikor az egész társaságot belerepítette az út 

menti árokba, hogy megmentse a gyerekeket Nagy Taranovék elől, csakhogy Máté, 

mivel ő akkor Noémihez, Yiinluhoz és Halkammához hasonlóan eszméletlen volt, mit se 

tudott erről az egészről.  

 Máté pedig így, hogy először tapasztalta Sueniznek ezt a furcsa képességét, 

nagyon megijedt, miután a lábaira állt, és mindeközben fogalma se volt neki arról, hogy 

ki mit csinált vele, vagy hogy még mit fog, és ez utóbbi gondolat a lábra állás után is 

táplálta a félelmet a kisfiúban. Máté szerencséjére azonban a mellette ácsorgó Sueniz 

nagyon hamar rájött arra, hogy Máté mitől is görcsöl annyira, és még mielőtt a reszkető 

kisfiú valami meggondolatlant tett volna, megfordult Sueniz, majd a szemeibe nézve ezt 

mondta Máténak jámboran: 

- Ne törődj azzal, amit nem értessz! Nézd meg inkább, hogy hogy fog kinézni Tilassau, 

ahová megyünk. 

 És Sueniz, miután ezt kimondta, kinyújtotta a kezét is az Ukream köve után 

elterülő táj felé, ahol néhány kisebb-nagyobb domb után látni is lehetett Tilassau 

kezdetét, ahogy arról már Sueniz is beszélt Máténak. Máté pedig azután, hogy 

végighallgatta Sueniznek ezt a neki szánt mondandóját, kíváncsian és habozás nélkül el 

is fordította a tekintetét abba az irányba, amerre Sueniz a kezét tartotta, és nem 

csalódott.  

 Tilassau, a mindenki által már sokat említett nagyváros ugyanis valóban ott volt 

az Ukream köve, majd az utána következő egy-két kisebb, lépcsőzetesen leereszkedő 

dombot követő síkságban, ami egészen a horizont széléig elnyúlt, de úgy, hogy közben 

szinte semmilyen domb, völgy, vagy bármi nem volt. Mátét azonban nem ez lepte meg, 

mert kisgyermekkorából látta már ő eleget Megradót, Nefernioország fővárosát, ami 

hasonlóan sík területen terült el, mint ez a másik nagyváros, Tilassau. Máté inkább 

ennek a senki látta településnek az elrendezésén csodálkozott el nagyon, ami valóban 



eredeti volt.  

 Tilassau kezdete - mint ahogy azt Máté is látta - a síkság domb melletti lábánál 

volt. Valószínűleg ez volt Tilassau egyik külvárosi része, ami tele volt keskeny 

utcácskákkal, különálló, kertes családi házakkal és sok-sok zöld területtel mindenütt, de 

ebben még nem volt semmi meglepő. Ezt a külvárosi kertes részt követően azonban egy 

olyan része következett a városnak, amelyhez hasonlóval Máté eddig még nemigen 

találkozott. Ez a furcsa, és a dombtetőről már elég távolinak tűnő városrész már 

fejlettebb úthálózattal rendelkezett, mint az azt megelőző külváros. A többsávos utakon 

kívül azonban itt az épületek is mind másképp néztek ki, mint Tilassau elővárosában, 

vagy akár Noja Ozalón vagy Zongalu-Salakkén. Az itteni épületek szinte kivétel nélkül 

fából készültek, bár az, hogy pontosan milyen fából, az Máté számára egyelőre rejtély 

maradt a túl nagy távolság miatt, de talán nem is ez volt itt a legfontosabb. Mátét sokkal 

inkább az lepte meg, hogy a túlnyomórészt egyemeletes házak egymás mellé épülve 

olyan szabályos köröket alkottak, amelyekhez hasonló kört még a noja ozalói 

gyújtogatás tanúi se tudtak összehozni, és ezekben a különböző nagyságú körökben 

szinte mindenütt volt egy-egy kisebb tó, amikről a várost bőszen fürkésző Máté szintén 

nem tudta, hogy milyen célt szolgálnak. Továbbhaladva ettől a furcsa városrésztől befelé 

lassan egyre kevesebb mindent látott Máté az egyre növekvő távolság miatt, de azt 

azért ő, Máté is észrevette, hogy beljebb, valószínűleg már a belvárosi részen van 

néhány hihetetlenül magas épület, amik már első ránézésre olyan magasnak tűntek, 

mint az a néhány, immár irodaként működő felhőkarcoló Megradóban, amik legalább 

ötven emelettel magasodtak a föld fölé. 

- Tilassaut úgy is szokták emlegetni, hogy a remények városa. Ez az a hely, amit mindig 

meg kell nézni, ha erre jártok - szólalt meg hirtelen Sueniz, miután Máté majdnem 

mindent látott már a városból. 

- Oké - bólintott erre egyet Máté. - Nézzük meg Tilassaut és jussunk végre haza! 

 És ezzel Máté - se szó, se beszéd - el is indult az Ukream kövénél folytatódó 

úton előre, de úgy, mintha nem is érdekelte volna őt, hogy a három, még mindig a földön 

ücsörgő barátja, illetve Sueniz követi-e őt vagy sem. Lejláék így aztán - látva, hogy Máté 

már elindult - fejvesztve ugrottak fel a földről és kezdtek el Máté után sprintelni, csakúgy 

mint Sueniz, illetve a csapat egészétől kissé lemaradt Halkamma, akik szerencsés 

módon mind utolérték az önfejű barátjukat, valahol a Tilassau felé vezető első domb 

közepénél. 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXXVII. fejezet 

 

Lássuk csak közelebbről... 

 

 

 

 

 

 

 

 Azt követően, hogy az Ukream köve-dombtetőről lefelé vezető főúton a csapat 

minden tagja utolérte végül az előresietett kisfiút, Mátét, és így a hattagú csapat is újból 

összeállt, odaszólt hirtelen Lejla a véletlenül még mindig előtte sétáló Máténak, a 

következőt kérdezve tőle: 

- Szoktál ilyen sokat sétálni, Máté, ha iskolába mész? 

- Iskolába soha - válaszolta halkan Máté. 

- És ha máshová mész? 

- Akkor is ritkán. Miért érdekel egyébként ez téged? 

- Csak megkérdeztem - mondta mosolyogva Lejla. 

- "Remek" - gondolta magában Máté, akinek ekkor nem igazán volt kedve mások 

hülyeségeit hallgatni.  

 A kavicsos út pedig eközben csak ment előre, lefelé a dombon, ám sajnos már 

ennek az útnak is meg voltak számlálva a méterei, már ami az út járható részét illette.  

 Öt perccel az újraindulás után, a lefelé lejtő domb aljához érve ugyanis majdnem 

hogy szó szerint kifutott a csapat lába alól a talaj, Mátéék nem kicsi meglepetésére, akik 

itt, ennél a pontnál mind megálltak, mert ekkor egyikük se tudta, hogy most mi lesz a 

teendő. 

- Ennyi volt akkor az út? - tette fel kérdését mindenki közül elsőként, ledöbbenten 

Noémi. 



- Úgy tűnik - igenezett Lejla, aki szintén olyan döbbenten állt egy helyben és csóválta a 

fejét, mint a mellette lévő barátnője, Noémi, de a többiek is hasonlóan tanácstalanul 

viselkedtek, beleértve Suenizt is, aki elvileg ismerte már a környéket. 

 Az egyetlen kivétel a tétlen álldogálás alól Máté volt, aki - kihasználva, hogy még 

mindig a többiek előtt volt - körbe is nézett maga előtt a legelőszerű környéken, hátha 

észreveszi valahol az út folytatását, ami egyelőre nem volt sehol. Máté azonban hiába 

nézte jobbra-balra az egész jól átlátható, enyhén lejtő rétet, nem találta a jól ismert 

országutat sehol, pedig már neki is hiányzott az. Ehelyett viszont, bár ezt se vette észre 

ő rögtön, talált Máté egy földbe leszúrt fatáblát, egy méterrel az út végét követően, amit 

azért volt nehéz észrevenni, mert a sárgás színével beleolvadt a tábla a kicsit száraz, 

füves környezetébe, és mert ez a tábla alig volt magasabb egy fényvisszaverő 

oszlopnál, amiket az utak mellé szoktak telepíteni.  

 Miután így Máté továbbnézegette az oszlopot, azt is észrevette a rá erősített 

táblán, hogy vannak rajta olyan, szinte már megszokott pontírásos jelek, amik hasonlóan 

néztek ki, mint azok a különböző felületekre felrajzolt, alakzatot összehozó pontok, 

amikkel Máté a többiekkel együtt már egyszer-kétszer találkozott. Mivel azonban ez a 

pár pont a táblán túl kicsi volt ahhoz, hogy messziről el lehessen olvasni őket, ezért 

Máté, noha nem ismerte ezt a pontírásos ábécét, mégis leguggolt majd odakúszott 

ehhez a táblás oszlophoz puszta kíváncsiságból, és a kisfiúnak erre a cselekedetére 

immár a többiek is felfigyeltek, akik látva, hogy a barátjuk mennyire néz valamit az út 

utáni fűben, meg is kérdezték őt, szinte egyszerre, a következőképpen: 

- Mit találtál, Máté? 

- Csak egy táblát, amire a pontos írással rá van írva valamilyen üzenet - szólt hátra a 

többieknek válaszként Máté, amit hallva Lejáék mind egymásra néztek. 

- És mi van ráírva arra a táblára? - kérdte meg Sueniz Mátét. 

- Gőzöm sincs. Én csak a latin betűket ismerem - válaszolta tanácstalanul Máté, aki 

annak ellenére, hogy tényleg nem ismerte ezt a pontírást, továbbra se vette le a szemeit 

a tábláról, hátha mégis észrevesz rajta valami érdekeset.  

 Sueniz mindeközben, aki Mátéval ellentétben ismerte a környéken használt 

hivatalos írásfajtát, csendben odasétált Máté mögé, majd egy kicsit leguggolva ezután ő 

is elkezdte furcsállva nézegetni azt a szöveget, ami a táblára volt írva.  

- Két pár, akik úgy látszik, nagyon megértik egymást - szólalt meg romantikus beütéssel 

Noémi, miután látta Mátét és Suenizt, amint ők egymás mögött guggolva nézték az 

alacsony táblát. 

- Miért nem mész oda akkor te is közéjük? - kérdezte Lejla. 

- Nagyon vicces - szólt vissza Lejlának fanyaron Noémi. 

- Naa! Gondolj csak bele, Nómi! Tudni fogsz valami olyasmit, amiről nekem fogalmam 

sincs. 



- Emiatt én nem aggódnék annyira - szólt közbe a lányok párbeszédébe váratlanul és 

humorosan Máté, aki időközben Suenizzel együtt visszajött a táblától a két kislány mellé. 

- Na? Mit találtatok? - érdeklődött ezután kíváncsian Lejla. 

- Igazából semmi különöset - mondta Máté.  

- Dehogy! Ne hallgassatok rá! - lökte félre Sueniz maga mellől váratlanul Mátét. - 

Találtunk az út után egy alacsony táblát, amire az volt írva, hogy "nincs út miatt nincs 

út". 

- Ha neked a pontok értelmes írást jelentenek, akkor rajzolok neked egy kérdőjelet - 

viccelődött tovább Máté. - Ez a kérdőjel lehet az új barátod. 

- Szuper jó - Sóhajtott fel erre Sueniz, aki látszólag nem igazán értékelte Máté viccét, de 

ebben nem volt semmi meglepő. 

 Ezt a viccet követően pár másodpercre újból elcsendesedett a környék, ám csak 

addig, ameddig a gondolatától felvillanyozott Lejla hirtelen fel nem tette az ő kérdését 

Sueniznek, ami így hangzott: 

- Mit akar jelenteni az pontosan, hogy nincs út miatt nincs út? 

- Azt, hogy nincs út miatt nincs út - felelte neki egyszerűen Sueniz. 

- Dehát ennek így semmi értelme! Azt tábla nélkül is tudjuk, hogy vége az útnak. 

- De aki valahogy mégse venné észre magától, hogy vége van az útnak, annak még 

mindig ott van a tábla - magyarázta Lejlának Sueniz. 

- Oké - mondta ezután belenyugodva Lejla, aki miután Sueniz nem túl barátságos 

hangját hallva rájött arra, hogy a legújabb barátjának nincs sok kedve vele beszélgetni, 

úgy döntött, hogy inkább nem faggatja tovább Suenizt, és így is tett.  

 Így viszont, hogy már Lejla és Sueniz is befejezte az egymással való 

beszélgetést, újra csend lett úrrá a füves-tisztásos, és immár útmentes környéken is, 

csakúgy, mint két perccel ezelőtt, amikor Sueniz barátságtalan válasza után valamiért 

senki se akart megszólalni (egy ideig). Mátééknak most azonban - ellentétben az előző 

elhallgatásos időszakkal - semmi kedvük nem volt újból egymáshoz szólni, de legfőképp 

Suenizhez nem, főleg miután látták Mátéék, hogy Sueniz milyen barátságtalan is tud 

lenni velük, ha akar.  

 Ehelyett így aztán mindenki - saját elgondolás alapján - úgy határozott inkább, 

hogy mással foglalja el magát, amíg nem történik valami, és ez így is lett. A mindenki 

mögött lévő Yiinlu például - mindenki mástól eltérően - a kavicsos út szélére ült le, hogy 

a mellette lévő Halkammával játszhasson egy kicsit, és nemsokkal azután, hogy leült a 

hatéves kisfiú a kényelmetlen földre, arra lett maga mellett figyelmes, hogy a két, 

egymást már jól megszokott barátnő, Lejla, illetve Noémi is helyet foglalt törökülésben 

mellette, ugyanazzal a céllal, mint amivel Yiinlu ült le a földre. A két lány eddigre ugyanis 

összeszedte a bátorságát ahhoz, hogy megnézzék közelebbről is ezt az eleinte 



szerintük eléggé bizonytalannak vélt állatkát, ami azonban ekkor már olyan jámboran ült 

csendben elfeküdve Yiinlu mellett, hogy a két kislánynak már semmi oka nem lehetett 

arra, hogy féljen ettől a menyétszerű lénytől, de nem is volt, és Lejláék, miután 

egynéhány perces nézést követően végre nagy bátran megkérdezték, hogy 

megsimogathatják-e Halkammát, Yiinlu igennel felelt, és közben egy kicsit el is 

mosolyodott, mert a hatéves kisfiú eddig még nem nagyon látott olyat, hogy rajta kívül 

más megérintette volna Halkammát, a menyétjét. 

 Lejlának és Noéminek azonban pont ez volt ekkor a célja, és amikor a közös 

elhatározást követően végül - Yiinlu nagy csodálatára - majdnem egyszerre hozzáért a 

két kislány Halkamma hátához, majd elkezdték itt mind a ketten ezt a jámbor állatot 

simogatni, azt vették észre mindhárman, akik a földön ültek, hogy Halkamma, aki 

Lejláék simogatása közben még mindig ugyanolyan mozdulatlanul feküdt elnyújtózva a 

földön, mint eddig, hirtelen a kutyáékhoz hasonló nyöszörgésszerű hangot kezd el kiadni 

magából, ami ráadásul olyan hangosan szólt, hogy úgy tűnt, mintha Halkammának ez a 

meglepetésszerű nyöszörgése az egész környéket bevisszhangozná, és talán még 

Tilassauba is elhallatszana, ami már tényleg nem volt messze a gyerekektől. 

- Mi ez a nyüszítés? - tette fel kérdését pár másodperccel ezután Lejláékhoz fordulva 

ijedten Máté, amiben nem volt semmi meglepő. 

- Halkammának valami baja van, vagy nem tudom. Ő nyüszít így - válaszolta Máténak 

kétségbeesett hangon Noémi, aki annak reményében, hogy Halkamma hátha elhallgat, 

megpróbálta ezt a furcsa menyétet ekkor a nyakától kezdve a hátáig végigmasszírozni 

pont úgy, ahogy azt egyszer egy tévéműsorban látta, ám csakhamar rájött, hogy hiába. 

- Én azt hittem, hogy Halkamma inkább csendes típus - szólalt meg erre csodálkozva 

Máté. 

- Mi is azt hittük! - nyugtatták Lejláék Mátét. 

- Te orvos vagy, Máté, ugye? - kérdte meg ezután Mátét félénk hangon Yiinlu, aki ekkor 

az arcát is felemelte Halkammáról, és bizakodóan várta a választ a mellette két méterre 

álló barátjától, Mátétól. 

- Nem vagyok orvos, de ha az lennék, biztos, hogy segítenék Halkammán - mondta 

Yiinlunak ridegen Máté, aki miután ezt kimondta, elfordult egy rövid időre a földön ülő 

hármastól, akik aggódva próbáltak meg újabb masszírozási módszerekkel segíteni 

Halkammán, akinek a nyöszörgése - mindenki nagy aggodalmára - egyre mélyebb 

hangon hallatszott. Fél perc elteltével aztán Máté végül visszafordult a földön ülő 

barátaihoz és Halkammához, és közölte velük a legújabb ötletét, amin egész eddig 

gondolkodott, és ami így hangzott csak: 

- Gyorsan el kell vinnünk Halkammát Tilassaura és ott kell keresnünk egy orvost. Van 

pótkocsija valamelyikőtök biciklijének? 

- Nekem van egy! - jelentkezett önként Lejla, aki alig mondta még ki ezt, amikor már 

hozzá is látott a t.y.-jén a biciklije és a hozzá tartozó pótkocsijának az előhívásához, 

amire Máté nagyon kíváncsi volt, és nemcsak Halkamma miatt.  



 Fél perccel később aztán, amikorra Lejla a sok t.y.-s bajlódás után végül eljutott 

odáig, hogy előhívhatja a biciklijét és a pótkocsit egy érintéssel, gyorsan hozzá is ért az 

ujjával vetítőképernyő jobb alsó sarkában található "megjelenítés" ikonhoz, és miután 

ezt megtette, hirtelen meg is jelent a földön ücsörgő kislány mellett másfél méterre a 

földön az ő már jól ismert biciklije, mellette a hozzá tatozó, kissé rozogának kinéző, 

virágmintás pótkocsijával, amik mindketten ott hevertek eldöntött állapotban a kavicsos 

út legszélén, félig a fűben, ahová azokat a t.y. kidobta.  

 Ezen a virágmintás, tarkabarka pótkocsin pedig Lejla kivételével mindenki 

meglepődött, beleértve Mátét is, miután megpillantották mindannyian ezt a kerékpár 

melletti négykerekű kocsit, aminek ráadásul teteje is volt.  

 És ki tudja, meddig nézegette volna el még Yiinlu, Noémi és Sueniz ezt a 

négyzetalakú, rozoga, ám annál vidámabban kinéző pótkocsit a földön fekve, ha Máté 

hirtelen előre nem lép és fel nem állítja azt, majd a biciklit is utána.  

 Ez márpedig így történt, és a többiek is, akik szívesen csodálták volna tovább az 

aranyosan kinéző kocsit, tudták, hogy Máténak szüksége van rá, hogy Halkammán 

segíteni tudjon, és Máté is tudta, hogy annak ellenére, hogy neki sincs sok kedve 

elindulni biciklivel az ismeretlenbe, jobb út híján a réten keresztül, érezte a tizenkét éves 

kisfiú, jobban is, mint bármikor, hogy ezt Halkammáért mégis meg kell tennie, 

akármilyen nehéz is lesz orvost találni Tilassaun.  

 Ettől a gondolattól hajtva tovább is folytatta Máté a pótkocsi és a bicikli 

összeszerelését, ami azonban nem volt egy egyszerű feladat. Máténak először ki kellett 

nyújtania azt az újonnan észrevett, pótkocsi szélére felakasztott rudat, ami a kocsit a 

biciklivel összekötötte, majd miután ez megvolt, ki kellett még csavaroznia a munkától 

lassan egyre idegesebbé váló kisfiúnak a rúd végén található csavaranyát is, hogy 

bedughassa a pótkocsi rúdját a bicikli vázába, amibe baloldalt hátul, úgy másfél 

deciméterrel a pedál mögött volt is fúrva egy aprócska lyuk pont erre a célra.  

 Amikor azonban Máté megpróbálta belenyomni a csavart ebbe a lyukba, 

észrevette, hogy az nagyon nem akar belemenni a lyukba, amiből ő csak egy dologra 

tudott következtetni: hogy Lejla magának csinálta ezt a lyukat a vázon, és hogy ez a 

pótkocsi igazából valahonnan teljesen máshonnan való, nem a biciklihez adták 

ajándékba.  

 Máté azonban ettől függetlenül - Halkammára gondolva - tovább folytatta a két 

jármű összeszerelését, és miután végül nagy nehezen mégis sikerült a kitartó kisfiúnak 

belegyömöszölnie a csavarmenetet a lyukba, rátekerte erre az imént levett anyacsavart, 

és már készen is állt a pótkocsis bicikli az indulásra. Máté pedig - mint hogy azt már 

megszokhatták tőle a többiek - nem is húzta az időt az indulással, ám még mielőtt hipp-

hopp elindult volna Halkammával a sietni akaró kisfiú, a biztonság kedvéért még 

megrángatta egy kicsit a pótkocsit és a biciklit összekötő rudat, hogy lássa, valóban 

kibírná-e ez a gyengének kinéző rúd az utat Tilassauig, de úgy tűnt - Máté nagy örömére 

- hogy a rúd nagyon is bírja a próbát.  

 Ezt követően viszont, azaz miután meggyőződött a jármű biztonságáról Máté, 



tényleg nem húzta tovább az időt a kisfiú, hanem úgy, ahogy azt már régóta tervezte, 

odament a földön ücsörgő gyerekekhez, felvette a földről mellőlük a még mindig 

keservesen nyöszörgő Halkammát, majd odavitte őt a karjaiban tartva a pótkocsihoz, 

ami elég tágas volt ahhoz, hogy Halkamma beleférjen, és ezt Máté ki is használta.  

 Miután pedig már a nevéhez éppenséggel nem hű Halkamma is bennt volt a 

biciklihez szerelt pótkocsiban, akár már el is indulhatott volna Máté Tilassau felé, ám 

Máténak még volt ekkor egy fontos kérdése Suenizhez, amit akár Lejla, Noémi vagy 

Yiinlu is feltehetett volna.  

 Ezt a kérdését pedig Máté, miután átgondolta, hogy mit is mondjon, fel is tette a 

tőle nem messze ácsorgó Suenizhez, aki elgondolkodó tekintettel hallgatta végig a 

barátját, Mátét, amint az a következőt kérdezte tőle: 

- Ha leérek a réten keresztül Tilassauba, akkor hol fogom tudni majd meggyógyíttatni 

Halkammát? 

- Ha majd odaérsz Tilassauba, kérdezd meg valakitől, hogy merre van a sárga tó. - 

felelte röviden Sueniz. 

- Addig mi itt várunk rád! - kiabált oda Máténak Noémi. 

- Ne várjatok rám! - ellenkezett erre Máté. - Úgyis tudtok követni, ha a réten keresztül 

megyek. 

- És ha már nem a réten keresztül mész? 

- Akkor már rég baj van! Gyertek majd utánam, és a sárga tónál akkor majd találkozunk, 

ha ti is odaértetek - mondta Máté, aki miután ezeket az utolsó szavait kimondta, rá is 

pattant gyorsan Lejla biciklijére, majd anélkül, hogy egyetlenegyszer is visszanézett 

volna a többiekre, elindult Máté a kavicsos út véget érte után következő réten keresztül - 

a beteg Halkammával a pótkocsiban - Tilassau felé, ami állítólag a remények városa 

volt, és ebben most Máté is hinni akart nagyon.  

 

 

 

 

 

XXXVIII. fejezet 

 

Tilassau már nincs olyan messze... 

 



 

 

 

 

 

 

 Máté, miután az indulását követően kábé fél perccel már kétszáz méterre 

elhagyta a gyorsan hajtott biciklijével az út végét és az ott lévő barátait, hirtelen azt vette 

észre az előtte elterülő száraz, füves és lefelé lejtő rét peremén, hogy egy hosszú 

sávban sűrűn egymás mellett elhelyezkedő, magas fák jelennek meg a távolban, még 

Tilassau kezdete előtt, és ez a sáv - ahogy azt Máté látta - pont keresztezte is az ő útját, 

legalábbis amilyen irányban Máté éppen ekkor haladt. 

  Máténak azonban esze ágába se volt az erdősáv láttán másmerre menni a 

pótkocsis biciklivel. Főleg azért nem, mert az indulást követően nem sokkal sikerült 

találnia Máténak a fűben egy jó vastag traktorkeréknyomot, vagy valami hasonlót, ami 

elég széles volt ahhoz, hogy a bicikli és a pótkocsi egyaránt elférjenek benne, és ami a 

kijáratlan réthez képest alig volt döcögős, és Máténak ekkor - a rossz bőrben lévő 

Halkamma miatt - ez volt a legfontosabb. Másfelől pedig Máté nagyon is szerette az 

erdőket közelebbről is megnézni, aminek az volt a fő oka, hogy Máté falujának 

környékén - az éghajlat miatt - nem nagyon voltak erdők, és mint mindenki minden 

szokatlanra, Máté is kíváncsi volt erre a nagyváros melletti rengetegre, ami ráadásul már 

távolról nézve is egész másnak tűnt, mint az összes többi eddig látott erdő itt, 

Ircounwoban.  

 Máté így hát - a változatlan gondolatához hűen - ugyanolyan sebességgel, mint 

amivel eddig ment, továbbhaladt a pótkocsis biciklin a keréknyomban, egyenesen a 

távolban lévő erdősáv felé, ami a sok-sok magas fájával rajta egyre és egyre nagyobb 

és szélesebb lett, amint Máté egyre közelebb ért hozzá.  

 Öt perccel később pedig, amikorra Máté odaért a biciklivel ahhoz a helyhez, alig 

tíz méterre a rengetegtől, ahol a nyomvályúszerű út az erdő miatt balra elkanyarodott, 

már olyan magasnak látszottak az erdő fái, mint egy kisebbfajta daru, és az erdő két 

végpontját már se jobbra, se balra nem lehetett látni. Máté azonban nem félt ezektől a 

rémisztően magas fáktól, illetve attól, hogy ezek között kell majd szlalomoznia. Máté jól 

tudta, hogy jobb út számára úgysincs Tilassau felé, és ezt a gondolatot fejben tartva 

tovább is haladt az elszánt kisfiú Tilassau felé, a most következő erdőn keresztül.  

 Miután pedig a néhány, réten visszamaradt méter megtétele után végül - az első 

magas fát elhagyva - betekert a kíváncsi kisfiú a biciklivel az erdőbe, megállt, majd 

miután itt minden irányban körbenézett, rájött, hogy ez az erdei út nem is lesz olyan 

egyszerű, mint ahogy azt képzelte.  



 Itt, ebben a Tilassau közelében lévő erdőben ugyanis - akármerre nézett is Máté 

- minden harmadik méteren látott egy álló fát, amik körül egy egyméteres sugarú körben 

mindenhol fel volt púposodva a talaj egy kicsit, feltehetően a gyökerek miatt, és ez a 

sok-sok kicsi domb az erdőben nagyon veszélyesen nézett ki a többkerekű járművek 

számára, ám nem csak ezek a dombok voltak az egyetlen akadályok Máté, illetve 

Halkamma számára a továbbhaladásban.  

 Az erdő belseje - a sűrűn elhelyezkedő fáknak hála - a fényt is alig engedte be 

magába, és jóllehet pont ezért az aljnövényzet is hiányzott az erdő talajáról, de az erdő 

mélye maga legalább olyan sötétnek nézett ki, mint az az erdő, ahol Lejla, Noémi és 

Máté megismerkedett Fluneillel.  

 Máté tudta, hogy ezen a rengetegen nem lesz könnyű átjutnia, de ha már idáig 

eljutott - gondolta - és már leszakadófélben lévő függőhídon is sikerült baj nélkül 

átmennie, akkor ez a kis erdő se jelenthet neki problémát, még biciklivel se.  

 Ezt a dolgot pedig miután átgondolta Máté, továbbindult céltudatosan a pótkocsis 

biciklivel, a pótkocsiban benne Halkammával, a veszélyes erdő mélye felé, aminek 

azonban nem csak azok a veszélyei voltak, amiket Máté látott belőle, hanem még sokkal 

több... 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIX. fejezet 

 

Az erdők néha útvesztők 

 

 

 

 

 

 



 

 Máté, alig pár másodperccel azután, hogy továbbindult a biciklin a sötét erdő 

belseje felé, máris kezdte azt érezni, hogy ez a sötét rengeteg, amiben ő megpróbál a 

biciklivel lassan és óvatosan előrehaladni, lehet, hogy nem is Tilassau felé vezeti őt, 

hanem valahova egészen máshova, mivel erről a rengetegről még Sueniz se szólt neki, 

és amiről Sueniz nem tud, az általában nincs is.  

 Ez a gondolat pedig, minél tovább ment Máté a sűrű, hátborzongató és egyre 

kilátástalanabbnak kinéző erdőben, annál többször jutott eszébe a kisfiúnak, akinek még 

ezen kívül az útra is oda kellett figyelnie, és ez ebben a sűrűn benőtt, sötét erdőben nem 

is volt olyan egyszerű feladat.  

 Így gurult előre Máté Lejla biciklijén Halkammával együtt, és egy kicsit 

frusztráltan a horrorfilmekbe illő sötét erdőben, ahol jobbra-balra mindenhol csak 

ugyanazok a fák voltak, ameddig a szem ellátott, és ebből a sok-sok zavaró fából lassan 

kezdett Máténak nagyon elege lenni, aki eddigre már úgy érezte, hogy talán mégis jobb 

ötlet lett volna megkerülni az erdőt, vagy a traktorkeréknyomon továbbhaladni, hisz azt 

az utat se véletlenül járták ki.  

 Hamarosan azonban, nagyjából öt perccel azután, hogy bement Máté és 

Halkamma a biciklivel a rengetegbe, felbukkant a világos égbolt a sűrűn egymás mellett 

lévő fák mögött, amit megpillantva Máté örömében el is mosolyodott, mert tudta, hogy az 

erdő utáni terület már Tilassau: az a hely, ahol Halkammát meg lehet gyógyítani, és ahol 

mind a négy gyerek, Máté, Lejla, Noémi és Yiinlu is megtudhatja a választ arra, hogy 

hogyan juthatnak végre mindnyájan haza. 

 

 

 

 

 

 

XL. fejezet  

 

Rohanás a városban 

 

 

 



 

 

 

 

 Alig pár másodperccel azután, hogy megpillantotta Máté a távolban a sötét erdő 

végét jelző égboltot, már ki is ért a gyors biciklivel az erdőből, ami a kisfiútól jobbra és 

balra még tovább folytatódott, ki tudja, meddig.  

 Ezt követően pedig, vagyis miután végre kinnt volt Máté az erdőből, megállt egy 

pillanatra kisfiú a pótkocsis biciklivel, abból a célból, hogy körülnézzen a környéken és 

megtudja, hogy merre lenne célszerű menni Tilassauban, ami arról a magaslatszerű 

helyről, ahol Máté éppen ekkor állt, nagyon jól kivehető volt, és ráadásul nem is volt 

messze a várostól. Látszólag.  

 A Máté, illetve a pótkocsiban utazó Halkamma előtt elnyúló, úgy hétszáz méteren 

keresztül lejtő domb után, ami egyébként bokáig érő, sápadt zöld fűvel volt beterítve, és 

amin - a változatosság kedvéért - most se volt út, megjelentek Tilassau első házai a 

nemlétező út mentén mindkét oldalon, amiknek mind-mind zöld, félhengeralakú tetejük 

volt, illetve egy nagy udvaruk, amiben mindenféle gyümölcsfa, ültetvény és hasznos 

bokor megtalálható volt kisebb-nagyobb csoportokban. 

 Továbbhaladva ezeken a még ötszáz méteren keresztül folytatódó kertes 

házakon volt egy körforgalom, ami négy irányba ágazott el: balra, amerre egy, már a 

domb tetejéről is látott kisebb tó volt, körülötte mindenhol kicsi, kert nélküli házakkal, 

jobbra, amerre egy hatalmas park volt házak nélkül, viszont sok, sok szép növény nőtt 

itt, és egyenesen tovább is volt egy út, amit a távolság miatt már alig látott Máté, de úgy 

tűnt, mint ha ez az út egyenesen a belvárosba vezetne, ahol sok volt a felhőkarcoló, de 

még egy- két régebbi építmény is látható volt itt a belvárosban valamennyire. A negyedik 

út pedig igazából az a letaposott fűsáv volt, ami a Mátéhoz legközelebb lévő kertes 

házak mellett haladt el.  

 Máté ezek után - amikorra már minden láthatót megnézett a városból - 

felsóhajtott, majd - a pótkocsiban utazó Halkammára gondolva - továbbindult a 

céltudatos kisfiú Lejla kerékpárjával a völgyben elterülő város felé, mintha egy sürgős, 

halaszthatatlan dolga lett volna ott neki, de tulajdonképpen az is volt.  

 Bár az indulást követően az út - lefelé a dombon - eléggé meredek volt, és a 

bukkanóinak köszönhetően nem utolsó sorban dobált is, Máté tudta, hogy ilyen lesz az 

út, és ennek megfelelően megpróbált ő minél inkább kanyargósan menni a biciklivel, 

amit így annyira nem is kellett fékezni, mintha csak egyenesen gurult volna előre Máté a 

kétkerekű járművel. Rögtön az indulás után azonban látszott már az is, hogy Máté a 

pótkocsis biciklijével oda akar menni, ahol a nagy, hengertetejű kertes házak álltak, és 

nem véletlenül. Ez a hely volt ugyanis Máté tudomása szerint a legközelebbi olyan hely 

már sok-sok kilométer óta, ahol látszott, hogy laknak is, és akiktől volt esélye Máténak 

megtudni, hogy hol van az a bizonyos sárga tó, és ezt Máté is így gondolta.  



 Alig három perccel az indulás után pedig - hála ennek a rövid távnak - már le is 

ért Máté a biciklivel a domb aljára, ahol - kábé húsz méterre a jobb és baloldalt kezdődő 

házsor előtt - lelassította a kétkerekű járművét, majd így óvatosan, gyalogossebességgel 

továbbhajtott az enyhén kitaposott fűúton, miközben időnként jobbra-balra tekintve azt is 

nézte, hogy nincs-e valaki a szabadban, aki esetleg tudna segíteni neki megtalálni a 

sárga tavat.  

 Máté nagy bánatára azonban ez a nézelődés nem járt sikerrel, hiába nézte ő 

mindenfelé a kerteket gurulás közben. Egy perccel később azonban, pont még mielőtt 

odaért volna Máté Tilassau legelső épületéhez, észrevett a szemfüles fiú az út mellett fél 

méterre egy ajtó magas fatáblát, ami a rajta lévő szöveggel ugyan nem segített 

Mátééknak, ám mégis nagyon elgondolkodtató volt. Ezen a táblán ugyanis két deszka 

állt, amik közül a felsőn rajta volt a jól ismert pontírással valamilyen krikszkraksz, ám 

alatta, a pontírásos szöveg alatt ott volt a másik deszkán Nefernioul az, hogy: Tilassau, 

légy üdvözölve a remények városában! 

- "Bárcsak igazat mondana ez a tábla." - Gondolkodott magában Máté, aki miközben 

ezen a szövegen mélázott, lassan elhaladt a kétnyelvű tábla mellett, ami után már 

rögtön ott is volt a város első épülete, ami első ránézésre egy olyan mezőgazdasági 

raktárhoz hasonlított leginkább, mint amikben a kerti gépeket és eszközöket szokták 

tárolni. Egyszóval: nem volt egy szép látvány.  

 Máté ennek ellenére úgy tervezte, hogy benéz ebbe a csúnya épületbe, és így is 

tett, miután leparkolta az út mellett a biciklit, majd odament egyedül a szekrényméretű 

bejárati faajtóhoz, ami olyan rozogának nézett ki, hogy még kopogni se mert rajta Máté.  

 Miután pedig óvatosan, hogy még véletlenül se essen szét, kinyitotta Máté a 

nagy meglepetésére se nem bezárt, se el nem reteszelt ajtót, megpillantotta az épület 

belsejét, ami viszont már első pillantásra is olyan nem használtnak és elhagyatottnak 

nézett ki, mint maga a bejárati ajtó. Bár Máté a kevés ablak miatt nem látott itt mindent 

az épületben, de amennyi fény beszűrődött az épületbe a nyitott ajtón keresztül, az 

éppen elég volt ahhoz, hogy lássa a kisfiú, hogy ez az épület belülről tényleg az, mint 

aminek kívülről kinézett.  

 Ásók, öntözőkannák, törött cserepek voltak elszórva itt a nagy, egybefüggő, 

teremszerű helyiségben mindenütt, amik mind azt bizonyították - legalábbis ahogyan el 

voltak dobálva - hogy ebben a raktárban már régóta nem járt senki.  

 Máté pedig, miután ezt követően pár másodpercig még reménykedve nézelődött 

a teremben, végül ő is feladta az itt lakók utáni keresést, és óvatosan becsukta maga 

előtt a romos ajtót úgy, ahogy az az érkezése előtt állt. Ekkor azonban, vagyis amikor 

épphogy sikerült Máténak becsuknia a romos ajtót, hirtelen úgy érezte a kisfiú, mintha 

valaki hátulról megbökte volna egyszer a vállát, és erre az érintésre Máté ijedtében 

reflexszerűen hátra is fordult, véletlenül egyenesen szembe azzal az új, eddig még nem 

látott, és külsőre egy kicsit félelmetesen kinéző alakkal, aki az előbb Máté vállát 

megböködte, és akit megpillantva Máté nagyon meglepődött, de nemcsak az idegen 

váratlan megjelenése miatt, hanem amiatt is, ahogy az kinézett.  



 Ez az új alak a kinézetét tekintve ugyanis - Máté szemeiben legalábbis - egy 

gázmaszkos emberre hasonlított a legjobban, akinek az öltözéke az elől szűrős, 

légyarchoz hasonlító gázálarcon kívül még egy vékony, fekete kabát, egy hosszú szárú 

barna farmernadrág és egy szintén barna bakancsból állt. 

- Ki vagy te? - Tette fel kérdését hirtelen Máténak ez az idegen alak, aki olyan szép, 

könnyen érthető lányos hangon mondta el a kérdését, hogy Máté el is gondolkodott egy 

rövid másodpercre azon, hogy vajon kicsoda lehet ez a hirtelen idejött, de magát mutatni 

nem akaró alak, hogy ilyen jól tud beszélni nefernioul. Ezt követően azonban gyorsan, 

mielőtt még elfelejtette volna, összeszedte a kisfiú a gondolatait és ezt válaszolta az 

idegennek: 

- Én egy eltévedt utazó vagyok, aki nem ismeri ezt a várost, és el szeretne jutni... 

- ...a sárga tóhoz. Tudom - fejezte be Máté helyett az idegen a mondatot. - A bicikliddel 

láttam, kit viszel. 

- És tudsz is nekem segíteni? - érdeklődött tovább Máté. 

- Persze! El tudlak vezetni oda. Úgysincs olyan messze. 

- Köszi! - hálálkodott Máté. - "Akárki is vagy." 

És Mátéék ezzel - nem húzva az időt - vissza is siettek gyorsan az út mellett 

kitámasztott biciklihez, amit miután Máté rendesen felállított, majd ráült, el is indult a 

háromtagú társaság sietősen a többé-kevésbé útnak nevezhető ösvényen a sárga tó 

felé, amiről jóllehet fogalma se volt Máténak ekkor még, hogy mitől hívják úgy, ahogy, de 

azt viszont tudta, hogy ha tényleg rendbe tudják hozni ott, azon a helyen Halkammát, 

akkor már megérte idejönni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

XLI. fejezet 

 

A sárga tónál  



 

 

 

 

 

 

 Miután Máté és mellette az új, idegen alak több száz métert megtéve az 

ösvényúton a raktárokhoz hasonlító félhengeralakú házak között végül odaértek az utca 

végén található körforgalomhoz, a KRESZ szabályainak ellentmondva egyszerűen 

rámentek arra a balra tartó útra, ami a dombtetőről már látott, kis tavak felé vezetett, és 

ami a minőségét tekintve végre le volt rendesen burkolva valamilyen szürke anyaggal, 

amihez hasonlót Máté már rég nem látott.  

 Ezen az úton továbbhaladva ráadásul Máténak is könnyebb dolga volt, mert ez a 

kemény út végre nem dobálta összevissza a biciklit, ami Halkamma szempontjából is 

nagy előny volt.  

 Alig mentek azonban még rá Mátéék erre a ritka jó minőségű útra, amikor 

észrevették ötven méterre maguktól mind a ketten, akik teljesen egészségesen mentek 

előre, név szerint Máté és az "idegen", hogy a pár kisebb fa és bokor mögött jobboldalt 

egy jelentősebb vízfelület terül el és tükröződik vissza az égboltról, amit bátran lehetett 

akár egy kisebb tónak is nevezni. Máté pedig, aki biciklin ülve látta mindezt, azon 

kezdett el ekkor magában gondolkodni, hogy ez a tó a távolban, ami a színét nézve első 

ránézésre nem volt sárga, vajon az a tó-e, amit keresnek, és ezt - jobb dolga híján - meg 

is kérdezte a felcsigázott kisfiú a mellette sétáló idegentől, így: 

- Az a tó jobboldalt a távolban már a sárga tó? 

- Igen - felelte az idegen. - Bár innen nem úgy tűnik, mintha sárga lenne, de ha majd 

közelebb érünk hozzá, te is meg fogod látni, hogy mégis olyan a színe, amilyennek 

mondják. 

 Máté ugyan elég furcsának találta ezt a mondókát, amit az ismeretlen nevű alak 

mesélt el neki, de azért hitt benne, és kíváncsian várta, hogy séta közben vajon mikor 

lesz a tó színe hirtelen sárga. Az út pedig - amin Mátéék előrementek - folytatódott 

közben, és úgy harminc méterrel azután, hogy Mátéék rátértek erre a tó felé vezető útra, 

felbukkant az egyre nagyobbnak látszó tó körül egy-két kisebb faház is, amiket azonban 

itt is eléggé takart a sűrűn lévő fa és bokorsokaság jobboldalt, és így aztán nem lehetett 

túl sokat látni belőlük. 

- Itt le kell mennünk az útról jobbra - szólalt meg ekkor hirtelen a Máté mellett sétáló 

ismeretlen nevű alak. 

- Oké - mondta Máté, bár nem túl lelkesen, aki ezután hirtelen jobbra elfordítva a 



kormányt le is ment a burkolt útról az út mellett elterülő, fáktól gyakori, gondozatlan 

parkra, amin ezután ő rögtön tovább is ment gyalogossebességgel - a fák között 

szlalomozva - a tó túloldala felé, ahol nagyjából ötven méterre a kisfiútól ott állt egy nagy 

faház, amiről jóllehet nem tudta ekkor még Máté, hogy kinek a lakása, és hogy mi célból 

van ott, de valahogy mégis érezte a kisfiú már itt is, hogy ennél a háznál lesz az a hely, 

ahol Halkammát meg fogják majd gyógyítani.  

 Halkamma ekkor egyébként már alig, csak néha, néha adott ki magából hangot a 

pótkocsiban, és ez Mátét felettébb aggasztotta is. A céltudatos kisfiú éppen ezért ekkor - 

hogy minél kevesebb ideig szenvedjen a lassúsága miatt Halkamma - nagy vakmerően 

lenyomta a lábával jó párszor erőteljesen a pedált, amitől azonban hirtelen annyira 

begyorsult és a dombos talaj miatt nemvárt módon olyan irányíthatatlanná vált a bicikli, 

hogy Máté utólag kezdte azt gondolni, hogy óriási nagy hülyeség volt ebben a fákkal 

sűrűn benőtt parkban ilyen veszélyes sebességre gyorsítani. A féket azonban ettől 

függetlenül nem húzta be ezután se a megrémült kisfiú, és nem azért, mert nem 

működtek.  

 Így viszont, ezzel a több, mint tizenöt kilométerperórás sebességgel minden 

egyes fa, ami mellett Máté a biciklivel elsüvített, egy lehetséges pont volt az ütközésre. 

Máté azonban - a még ekkor is jelenlévő hidegvérének hála - az összes vele szembe 

jövő fát csodával határos módon kikerülte, amire lehet, hogy egy ugyanilyen helyzetben 

még egy profi kerékpáros se lett volna önmagában képes.  

 Alig több, mint tíz másodperccel a begyorsítás után azonban, amikorra Máté már 

majdnem nyolc veszélyes fát sikeresen kikerült, újból láthatóvá vált a még hátralévő, de 

Máté útjától messze eső fák mögött a tiszta, zavartalan égbolt, amit megpillantva hosszú 

idő óta először felcsillantak a szemei a végül mégis célját ért kisfiúnak. Csakúgy, mint 

amikor a sötét erdőből ért ő ki, de Máté már csak ilyen volt.  

 Miután aztán még pár másodperc múlva tényleg kiért Máté a pótkocsiban 

szállított Halkammával együtt az erdőszerű parkból, megpillantotta maga előtt húsz 

méterre az udvart követően azt a méretes faházat, aminek a végében, közvetlenül a ház 

előtt már ott álltak Máté barátai is, akik észrevéve őt rögtön el is kezdtek neki integetni, 

hogy siessen oda hozzájuk.  

 Máténak azonban nem kellett külön mondani, hogy menjen. Ment az magától is, 

még jobban is talán, mint amennyire kellett volna, és ettől, amikor Máté a háztól alig hat 

méterre is még mindig nagy sebességgel száguldott előre, meg is ijedtek egy kicsit 

Lejláék.  

 Szerencsére azonban tudta Máté, hogy mit csinál, és amikor öt méterre a 

barátaitól elkezdte húzni Máté a hátsó féket, könnyedén meg is tudott állni ő a fal előtt 

pár méterre úgy, hogy Halkammának se lett semmi baja.  

- Ugye tudod, mi lett volna, ha most nekimész a háznak? - tette fel kérdését Máténak 

idegeskedve Lejla. 

- De nem mentem neki a háznak, úgyhogy nem tudsz mit csinálni - okoskodott Máté, aki 

miután ezt az érvet kimondta, leszállt óvatosan a kölcsönvett bicikliről, a házfal mellett 



ácsorgó barátai felé fordult és így folytatta a mondandóját vidáman Lejlának: 

- Kösz azért, hogy kölcsönadtad a biciklidet! Még a pótkocsi is jól bírta az utat. 

- De nem vicces az egy kicsit, hogy mi gyalog előbb értünk ide, mint Máté biciklivel? - 

tette fel kérdését ezután Noémi Lejlának suttogva, ám Noémi véletlenül olyan hangosan 

suttogta ezt a mondatát, hogy még a tőlük pár méterrel arrébb álló Máté is meghallotta a 

halk mondatot, ami róla szólt, és amit ő - pont ezért - nem is hagyott ennyiben. 

- Ha velem jött volna Sueniz, aki valószínűleg jobban ismeri az utat, mint én, talán én is 

hamarabb ideértem volna! - magyarázkodott erre Lejláéknak idegesen Máté, akik ketten 

Máté hangjától enyhén szólva meg is rémültek. - Egyébként miért jöttetek pont erre a 

helyre? 

- Mert itt van a sárga tó! - kiáltott fel nagy buzgón Yiinlu. 

- Ezt én is tudtam - sóhajtott fel a fejét lehajtva Máté. 

- És honnan tudtad? - gyötörte tovább a tizenkét éves fiút Yiinlu. 

- Találkoztam valakivel, aki megmutatta nekem, hogy ide kell jönni, és aki egy kicsit, úgy 

tűnik, lemaradt... 

- És hol van az a valaki? - kérdezte kíváncsian Yiinlu. 

- Jó kérdés - mondta Máté, aki ekkor igencsak zavarban volt, mivel arra se emlékezett, 

hogy hol hagyta le a biciklivel az idegent, akinek a nevét ráadásul még mindig nem 

tudta, és ez még egy okkal többet adott Máténak arra, hogy zavarban érezze magát a 

többiek előtt. Máté - éppen ezért - megpróbálta gyorsan másik irányba terelni a 

beszélgetést, méghozzá a következő, légből kapott kérdéssel: 

- Ki lakik ebben a házban egyébként, ha lakik valaki? 

- Reniyu! Ő lakik itt, és Sueniz szerint az egyik legjobb orvos! - kapcsolódott be a 

beszélgetésbe ekkor Noémi is. - De állíthatom, hogy ő nem csak a legjobb orvos, hanem 

a legkedvesebb és legjószívűbb személy is a világon! Képzeld, most éppen teát főz 

nekünk! 

- De ne főzzön teát! Nem azért jöttünk idáig! - harsogta Máté.  

- Ha akarod, szólok neki, hogy neked is csináljon egyet - ajánlkozott Noémi. - Még nem 

késő szólni... 

- Hagyjál engem békén a teával! - ellenkezett undok módon Máté. - Halkamma miatt 

jöttünk mindnyájan ide, úgyhogy ha szólsz neki, akkor azt mondd neki mindenképp, 

hogy Halkammát hoztuk meg, és ne azt, hogy még egy teát kérünk. 

- Rendben! - egyezett bele Noémi, aki rögtön azután, hogy ezt kimondta, odafordult a 

falhoz, amin Máté csak most vette észre, hogy pont ott, ahol Noémi áll, van egy jól 

elrejtett bejárati ajtó is, majd miután ezt követően sajátos módszerrel, de probléma 

nélkül kinyitotta a kicsit izguló kislány ezt az ajtót, be is sietett gyorsan a lakásba, hogy 



szóljon Reniyunak, hogy jöjjön ki gyorsan és nézze meg, mi baja van Halkammának. 

- Halkamma egyébként jól bírta az utat? - tette fel kérdését közben Lejla. 

- Biztos, hogy nem jobban, mint én - felelte rá szomorkásan Máté, aki rögtön, miután ezt 

kimondta, odaindult a bicikli mögött álló pótkocsihoz kíváncsiságból, hogy megtudja, 

hogy valójában milyen állapotban is van Halkamma, akit Máté már az indulás óta nem 

látott közelről.  

 Amikor azonban Máté odaért a bicikli mögött álló díszes pótkocsihoz, azt vette 

észre benne nagy meglepetésére, hogy Halkamma, akiről ő egész végig azt gondolta, 

hogy valami nagy, súlyos baja van, a pótkocsi belső falára állva a mellső lábaival azt 

nézi minden irányban, hogy vajon hogyan lehetne kijutni a járműből.   

 Máté másodpercekig ezután nem is tudta, hogy mit csináljon, de végül aztán, 

miután látta, hogy Halkamma még mindig kitartóan keresi a kiutat a magas falú 

pótkocsiból, úgy döntött, hogy segít neki a kijutásban, és így is tett: alányúlt, kiemelte a 

karjaiban tartva őt a pótkocsiból, majd óvatosan lerakta ezt menyétszerű állatot maga 

mellé a földre. Halkamma pedig rögtön azután, hogy a lábai leértek a földre, el is kezdett 

szaladni teljes sebességgel a Sueniz mellett álló kisfiúhoz, Yiinluhoz, így is megmutatva 

neki, hogy mennyire szereti őt, és hogy soha nem hagyná Yiinlut magára, akármilyen 

nehéz helyzet jöjjön is, de Yiinlu is ugyanígy érzett Halkamma iránt, még ha nem is tudta 

ő egészen, hogy milyen az a nagyon nehéz helyzet. 

 Ebben a pillanatban azonban Halkamma mellett a bejárati ajtó is váratlanul 

kinyílt, amin miután még váratlanabb módon, és az ajtóhoz legközelebb álló Lejla nagy 

ijedtségére hirtelen kicsapott egy hatalmas, fehér gőzfelhő, kilépett rajta Noémi, kicsit 

vörös fejjel, miközben a kezében három pöttyös bögrét hozott, majd Noémi után pár 

másodperccel a ház tulajdonosa, Reniyu is kijött a faépületből, akinek a kezeiben 

szintén három ugyanolyan bögre volt, mint Noéminél.  

 A távolban álló Máté - megpillantva Reniyut - egy kicsit el is csodálkozott, és 

főleg azon, hogy Reniyu - legalábbis ahogy azt Máté látta rajta - egy darab 

vizsgálóeszközt nem hozott magával, amik nélkül a meglepődött kisfiú el se tudta 

képzelni, hogy vajon mihez kezdett volna ez az itt lakó alak, ha Halkamma még mindig 

rosszul lett volna.  

 Máté azonban nem csak ezeknek az orvosi eszközöknek a hiányán lepődött 

meg, amikor megpillantotta Reniyut, hanem azon is, ahogy ő kinézett, pedig a Noja 

Ozalóban átélt furcsaságok után már nem kellett volna meglepetést okoznia Reniyu 

kinézetének Máté számára, ám Reniyu valahogy mégis más volt, mint az összes többi 

Noja Ozalóban élő alak.  

 Reniyu feje, ami bár sajnos nem látszott olyan jól, de azon olyan dolgok voltak 

kivehetők, amilyenek se Danrugánál, se Fluneilnél, se pedig a gyerekekkel még mindig 

együtt lévő Sueniznél nem voltak. Reniyu fejformája például mindenki mástól eltérően 

dupla félgömb alakú volt, ami úgy nézett ki, hogy Reniyu rendes, nyakra illeszkedő, 

gömbölyű feje előtt volt neki egy szintén, bár már kevésbé extrém módon gömbölyű 

orrésze, amin Reniyu szája is helyet kapott, és ami így, összességében elég mókásan 



nézett ki, akárcsak egy rajzfilmben. Reniyu fején azonban ezenkívül még voltak érdekes 

dolgok. Szám szerint kettő. 

 Reniyu félig-meddig oldalt elhelyezkedő szemeinél volt két különös, mindkét 

szeménél megtalálható szürkésfekete minta, ami Reniyu felső és alsó szemhéjainál volt 

látható, és amit ha úgy ért fény, még csillogott is. A másik érdekes dolog Reniyu fején az 

volt, hogy a feje hátsó részénél volt neki két, lemezszerű kidudorodása egymás alatt, 

amik mindketten lefelé konyultak, és amik - Máté szerint legalábbis - nem véletlenül 

voltak ott, ahol.  

 Továbbhaladva lefelé Reniyu nyaka következett ezután, aminek mindkét oldalán 

látható volt egy több csíkból álló, hosszúkás alakú, egybefüggő tetoválásféleség, ami 

felfelé egészen Reniyu fejéig elment, majdnem a szája vonaláig. Az azonban, hogy 

lefelé ugyanígy meddig ment el ez a tetoválás, nem látszott, mert Reniyu nyakánál - alig 

valamivel a feje alatt - körbe volt tekerve egy sárga pamutsál, ami olyan hosszú és 

vastag volt, hogy Reniyu nem túl vékony nyakát kétszer körbeérte, és még így is rálógott 

belőle fél méter mindkét végéből a furcsa személy hátára.  

 E sál alatt azonban már nemigen volt mit látni. Reniyu teste, ami összességében 

egyébként alig érte el a másfél métert, csak még több hátán folytatódó csíkos 

tetoválásból állt, illetve volt még neki egy zöld rövidnadrágja ráillő méretben, és egy nem 

túl hosszú, gyűrűzött farka is, ami minden második gyűrűnél fekete volt, minden köztes 

gyűrűnél pedig fehér, hasonlóan Reniyu testének alapszínéhez.  

 Reniyu végtagjai még, amiket valamilyen módon eléggé nehéz volt észrevenni 

rajta, az új személy hátával, nyakával és arcával ellentétben teljesen csupaszok voltak, 

és csak Reniyu bal kezén volt egy vékony karkötő, ami - a kisfiú nagy csodálkozására - 

egy az egyben ugyanúgy nézett ki, mint az övé. 

- Bocs, hogy nem tudtunk teát hozni. Rosszul alakult minden... - magyarázkodott Noémi 

a többieknek, aki mindeközben letette a kezeiben szorongatott bögréket is maga mellé a 

füves talajra. 

- Van ez így - nyugtatta Máté Noémit -, de a legjobb az, hogy Halkamma, miközben te 

bent voltál, rendbe jött.  

- Igen!? - csodálkozott el Noémi, aki ezután mindenfelé nézelődve hirtelen meg is 

pillantotta Halkammát Sueniz mellett Yiinluval, akik ketten ekkor ismét olyan vidáman 

játszottak egymással, ahogy azt Halkamma rejtélyes megbetegedése előtt tették. 

- Hát ezt már végképp nem értem - rázta a fejét ezt látva Noémi.  

- Pedig érthetnéd - szólt hozzá Noémihez lenézően a mellette álló Lejla. - Tök egyszerű 

az egész. Amikor a lejtőnél a domb után hozzáértünk Halkammához, akkor történt 

valami, amitől ő elkezdett magából hangot kiadni és amitől ő rosszul lett. 

- Nagy felfedezés. Ezt eddig is tudtuk - osztotta le ezúttal Noémi Lejlát. 

- Lányok! - szólt oda ekkor váratlanul Lejláékhoz felindultan Máté, aki - hogy jobban 



hallják - közelebb is ment ezután a két lányhoz, egészen ameddig két méteres 

közelségbe nem ért hozzájuk, ahol így folytatta: - Miért nem örültök annak, hogy 

Halkamma végre magától meggyógyult? Nem azzal kéne foglalkoznotok, hogy mi 

történt, hanem hogy most mi van. 

- Noémi kezdte! - mutogatott rá a barátnőjére Lejla.  

- Máténak igaza van! - szólalt meg ezután hirtelen, mindenki meglepetésére az ajtó előtt 

álló Reniyu, akinek a hangját meghallva a hattagú társaságból mindenki rá fordította a 

figyelmét.  

- Hogy érted ezt? - tette fel kérdését ezután - talán feleslegesen is - Noémi Reniyunak. 

- Tudod te azt. Nézz csak rá Halkammára és Yiinlura - mondta jámboran Reniyu, akinek 

az utasítását Noémi szó nélkül véghez is vitte úgy, hogy hátranézett. 

- Aha. Igazatok lehet - esett gondolkodóba Noémi a tőle öt méterre játszó párost 

megpillantva. - De mi van, ha Halkamma véletlenül valahogy mégis újból beteg lenne, 

hisz azt se tudjuk, hogy mi baja. 

- Emiatt ne aggódj! - nyugtatta Reniyu Noémit. - Ha Halkamma egyszer már átélt valami 

rosszat, akkor legközelebb már tudni fogja, hogy mit tegyen ellene. 

- Biztos vagy benne? - bizalmatlankodott egy kicsit Noémi. 

- Nyugi! Bízhatsz bennem, hisz orvos vagyok, de most menjünk oda a kert hátuljába a 

tópartra, hogy megmutassam, mi is itt a dolgom. Persze csak ha érdekel. 

- Már hogyne érdekelne? - háborodott fel ettől Noémi. 

- Rendben. Akkor gyertek utánam, ha titeket is érdekel, hogy mi van a tóban - szólt oda 

Reniyu a többiekhez is, aki miután ezt kimondta, rögtön el is indult a háza mögött 

elhúzódó famentes tópart felé úgy, mintha már biztosan tudta volna, hogy a többiek 

mind követni fogják őt. És Reniyu valamiért jól megérezte ezt. Az indulása után alig két 

másodperccel ugyanis Noémi, majd Noémi indulását látva lavinaszerűen a többiek is 

rögtön mind Reniyu után mentek a tópartra, mintha senki se akarta volna szem elől 

veszíteni őt.  

 Az egyedüli személy, aki még a barátai indulása láttán is a helyén maradt, az 

nem volt más, mint Máté, aki ebben a nyugalomban azt nézegette egymagában a 

távolban, hogy az a furcsa, gázmaszkos alak vajon miért nem akar idejönni, mert ő is 

ismerte az utat ehhez a házhoz, különben még a sárga tóig se tudta volna ő elvezetni a 

tizenkét éves kisfiút. Máté aztán egy perc elteltével - látva, hogy ez az alak magától már 

nem fog eljönni idáig - feladta a várakozást, és inkább ő is a többiek után eredt a 

tópartra, hogy ő se maradjon ki abból a titokból, amit Reniyu mindnyájuknak el akart 

árulni.   

 

 



 

 

 

XLII. fejezet 

 

Mit rejt a palack? 

 

 

 

 

 

 

 Máté, miután a várakozást megelégelve elindult egy kicsit elgondolkodó 

kinézettel a ház mögött lévő, végig füves tópartra a barátai után, pár lépést követően 

már meg is pillantotta a futballnagyságú tó előtt mindnyájukat, akik a nagy faház mögött 

tíz méterre egy kupacban tömörültek össze, és - ha Máté azt jól látta - egymással 

beszélgettek.  

- "Mit mondhat most vajon Reniyu a többieknek?" - gondolkodott utána ennek a 

csoportbeszélgetésnek a ház mellett egyedül elsétáló Máté, aki ennek a gondolatának 

köszönhetően szabályosan el is felejtette a gázmaszkos idegent, akin ő egész eddig 

annyit gondolkodott.  

 Így ment Máté ezzel az új gondolatával előre a nem túl távoli tóparton álló társai 

felé, és fél perc múlva, hála Máté nagy lépéseinek, már oda is ért az izgatott kisfiú a 

tóparton félköralakban összegyűlt barátai háta mögé, akiket miután látta, hogy nem 

nagyon lehet most arrébb tessékelni, hogy szorítsanak neki helyet, úgy döntött, hogy 

inkább ő áll a tó felé néző félkör jobb szélére, ahol azonban már ügyesen kellett 

mozognia a kisfiúnak, nehogy véletlenül belelépjen a tőle alig fél méterre lévő vízbe.  

- Szia Máté. - Szólította meg ekkor őt váratlanul és hangosan a mellette álló Noémi, amit 

meghallva Máté hirtelen annyira megijedt, hogy a jobb lábával, ami amúgy is nagyon 

közel volt a tóhoz, bele is lépett véletlenül a vízbe, de csak a cipője talpával, ami így - 

Máté örömére - nem is ázott be.  

- Mit tettél Máté? - mordult rá ezután Lejla is a kisfiúra. - Ez egy szent tó. nem szabad 

zavarni! 

-... Mert aki megzavarja - folytatta a történetet Noémi -, annak felvagdossák az ujjait 



darabokra, ledarálják őket és belerakják a bűnösök cipőjébe, amiket ezután soha nem 

lehet leszedni, és miután már eleget sétáltál így, azt fogod észrevenni előbb- utóbb, 

hogy már lábaid sincsenek.  

- Nem ám! Ez egy hülyeség, amit mondtunk. Nehogy elhidd! - vallotta be végül a 

viccelődést Lejla, miután látta, hogy Máté egy kicsit leizzadt a mese hallatán, annak 

ellenére, hogy ez a kisfiú már elég okos volt ahhoz, hogy ilyen rémtörténeteknek ne 

dőljön be. 

- Én vagyok az osztályomban a rémmesemondó - nyugtatta tovább Noémi is Mátét. - 

Osztálykirándulásokon mindig sikeres szoktam lenni az ilyesmiben, de kérdezd csak 

meg Lejlát. Neki is mondtam már egy-két történetet, amikor te nem voltál éppen ott, és 

azokhoz képest az, amit neked mondtam, semmi nem volt. 

- Ettől a tótól pedig nem kell félni - tért vissza újból a tóra Lejla. - Nem harap, nincsenek 

benne vízi szörnyek, és azért se haragszanak, ha véletlenül belelépsz. 

- És hogy miért sárga tónak hívják ezt a kékeszöld színű tavat, azt nem tudjátok? - tette 

fel Máté ezt az őt régóta foglalkoztató kérdését a többieknek. 

- Nem a színe miatt hívják ezt a tavat sárga tónak - kezdett bele feleletmagyarázatába a 

Mátéval pont szemben álló Reniyu. - Ha valaki itt, Tilassaun, vagy valahol a környéken 

bajba kerül, vagy valamilyen rosszat lát történni, vagy csak egyszerűen segítségre 

szorul vagy akármi, akkor idehozhatja az üzenetét egy papírdarabkán, amit aztán bele 

kell itt rakni egy sárga palackba, egy dugóval a palack tetejét be kell zárni, és csak 

miután meggyőződött az üzenni akaró arról, hogy a palackja nem lyukas, lehet azt ide a 

vízbe dobni, és ha ezekből a palackokból jó sok összegyűlik a tavon, akkor úgy néz ki 

messziről a tó színe, mintha sárga lenne.  

- És ezekkel a palackokkal ezután mi lesz? - kérdezősködött tovább Máté, akinek a 

fantáziája ezekre a palackokra beindult.  

- Itt kezdődik az én csúnya feladatom - mondta sóhajtozva Reniyu. - Bár még nem 

mutattam se neked, se a többieknek, de van nekem bent a házban egy hosszú, fehér 

merítőhálóm, amikkel ezeket a palackokat szoktam kivenni. 

- És ebből az egész tóból te halászod ki az összes üzenetet? Váó! - csodálkozott el 

Máté. 

- Nem, dehogyis! - ellenkezett már egy kicsit nevetve Reniyu. - Van még négy barátom a 

túloldalon, akik ugyanazt csinálják, mint én, csak sajnos az erdő miatt innen alig lehet 

látni a házaikat, pedig szívesen megmutatnám.  

- Nem baj! - kiáltott közbe váratlanul Noémi. - Mi sok répát eszünk. Jobban látunk, mint 

azt te gondolnád. 

- Ne is figyelj oda ilyenkor Noémire - szólta le a barátját Reniyunak beszélve Máté. - 

Mondd meg inkább, hogy mi lesz ezekkel a palackokkal, miután kihalásztad őket. Úgyis 

mindenki kíváncsi rá. 



- Csak annyi, hogy miután kiszedem és beviszem őket a lakásba, akkor ott van nekik 

egy külön szoba, ahol ezeket az üvegeket gyűjtöm össze és rendezgetem sorokba, 

időrendi sorrendben. A legrégibb palackokat aztán - ha épp nem mást csinálok - 

kibontom és megnézem, hogy mit írtak rá a benne lévő papírra, és ha véletlenül 

valamilyen segítségkérésről szól a benne lévő üzenet, akkor rögtön rohanok is oda, 

ahová az hív.  

- És ha én mondjuk látom, hogy valahol szükség van rád, akkor mit kéne írnom a 

levelembe? - érdeklődött Lejla. 

- Semmi különöset. Csak azt, hogy mi történt, és hogy hol, hogy fel tudjak készülni rá - 

mondta el Lejlának Reniyu.  

 Ezt a választ követően viszont - hála annak, hogy ezután nem jutott eszébe 

senkinek a félkörben álló héttagú társaság közül semmi, amit szólhatott volna - újból 

csend telepedett rá egy rövid időre a sárga tóra és a környékére, és ettől az akaratlanul 

létrejött csendtől az egész tónak a hangulata megváltozott az egész csapat számára, 

beleértve Mátét, Yiinlut és a két lánybarátnőt is. Bár Máté és a három, viszonylag már 

régóta ismert barátja először járt ezen a helyen, amiről mind a négyen elég sok mindent 

hallottak Reniyutól, főleg a sárga palackokkal kapcsolatban, de ez ekkor egyikőjüket se 

izgatta, és legfőképp azért nem, mert ekkor a tóban egy ilyen sárga palack se volt 

látható.  

 Fél perccel később, nagyjából ugyanennyi idővel a csend kezdete után azonban 

megtörte ezt a csendet a csapat legkisebbike, Yiinlu, aki szemfüles módon mégis 

észrevett egy vízen sodródó, zöldessárga színű műanyagpalackot, ami balról haladt a 

parttól alig egy méterre a tó jobboldala felé, és amit ő a megpillantás után habozás 

nélkül el is kiabált a többieknek, talán egy kicsit hangosan is: 

- Nézzétek! Ott van egy palack! 

- Hol? - ugrott fel erre hirtelen Yiinlu összes barátja, akik - hála a palack közelségének - 

Yiinluhoz hasonlóan pillanatok alatt észrevették ezt a maguktól alig két méterre a víz 

tetején úszó sárga tárgyat, ami olyan lassan sodródott a vízen jobbra, és olyan közel volt 

a héttagú társasághoz, mintha csak azt akarta volna mondani, hogy szedjék őt ki, és ezt 

a gondolatot ezúttal is a hallgatag Yiinlu érezte meg elsőként, aki mindjárt ezután fel is 

tette a legújabb kérdését ezzel kapcsolatban a többieknek, amit így fogalmazott meg: 

- Nem akarjátok kiszedni ezt az üveget? 

- Na, Reniyu! Nem akarod kiszedni ezt az üveget? - ismételte meg ezt a kérdést külön 

Reniyunak mondva Máté. 

- Nem igazán. Túl messze van bent a tóban. - ódzkodott a feladattól Reniyu. 

- Akkor bemész a tóba. Csak nem olyan mély az. 

- De nem akarok. - ellenkezett továbbra is Reniyu. 

- De mi a baj? Miért nem akarsz bemenni egy métert? Rajtad még cipő sincs. 



- Akkor sincs semmi kedvem most elázni. Menjen be az a vízbe, aki akar - mondta 

makacsul Reniyu, aki rögtön ezután hátat is fordított Máténak, amiből a csalódott kisfiú 

egyértelműen arra következtetett nagy bánatosan, hogy Reniyu már nem kíváncsi az ő 

unszolására. 

- Bemegyek akkor én a vízbe. Vállalta el a feladatot végül Noémi, akinek az volt a nagy 

előnye Mátéval szemben, hogy neki olyan kívül-belül műanyag gumicipője volt, amilyen 

a búvároknak szokott lenni, és amiről köztudott, hogy nem megy tönkre a sok víztől, 

még ha beázik se, de ezt Noémi is tudta, és Noémi - ennek a tudatában - nem is várt 

tovább, hanem ahogy azt már elhatározta, fogta magát, és miután ezt követően néhány 

kisebb lépéssel eltotyogott a kicsit csúszós talajon a tóhoz legközelebb álló Máté mellett, 

szabályosan belerohant a vízbe, amiben alig kellett neki két lépést megtennie, amikorra 

már oda is ért ő ennek a zöldessárga színű műanyagpalacknak a közvetlen közelébe, 

ami a víz felkavarásától eltekintve még mindig ugyanolyan nyugodtan úszott a víz 

tetején és ugyanott, ahol ezt a tárgyat Yiinlu elsőként megpillantotta.  

 Noémi ezután aztán - a többiekre gondolva - nem is habozott, hanem ahogy azt 

kellett, felvette ezt a vízen úszó üveget a jobb kezével a vízből, majd amilyen gyorsan 

bement a vízbe, ugyanolyan sebesen ki is jött a tóból, kezében a sárga palackkal, 

amiben egy újabb Reniyunak szóló üzenet volt.  

- Király vagy, Noémi! - dicsérte a barátját Máté, miután kijött a vízből.  

- Maximum királynő - javította ki Mátét viccelődve Noémi, aki ezután rögtön oda is ment 

Reniyuhoz, hogy odaadja neki a neki címzett legújabb palackpostát. 

- Tessék! Itt van - nyomta bele Reniyu kezébe Noémi ezt a műanyagüveget, aki ezután 

gyorsan vissza is sietett Máté mellé. 

- És még te mondtad, hogy Reniyu milyen aranyos - szólt oda ezután Máté suttogva 

Noémihez. 

- Nincs Reniyuval semmi baj - magyarázta Reniyut Máténak Noémi, szintén halkan 

suttogva. - Reniyunak biztos csak valamilyen rossz emléke van a tóval. Reniyu különben 

tényleg aranyos. 

- "Jó, de mi lehet akkor ebben a tóban, hogy Reniyu ennyire fél tőle?" - gondolkodott el 

magában Máté, aki ezután egy időre - pont ezért - fel is függesztette a beszélgetést 

Noémivel, és Noémi se akart nagyon visszaszólni Máténak ezután, úgy tűnt.  

 Ezzel ellentétben viszont a két gyerek mellett ácsorgó Lejla pont azon 

gondolkodott, hogy hogyan tudná kikönyörögni Reniyutól, hogy mutassa meg a 

palackban lévő üzenetet, és úgy tíz másodperccel azután, hogy Máté és Noémi 

abbahagyták a beszélgetést, sikerült is Lejlának egy épkézláb mondatot összehoznia, 

amit ezután rögtön fel is tett Lejla a félkör végén álló Reniyunak, egy kicsit izgatottan, de 

jól, így: 

- Nem tudod a kedvünkért megmutatni, Reniyu, hogy miket szoktak egy ilyen levélbe 

írni, hátha még egyszer nekünk is szükségünk lesz rá... 



- De! Megmutatom, ha akarjátok, persze! - egyezett bele Reniyu, aki azonban olyan 

határozottan és vidáman mondta ezt a mondatot Lejla szemeibe, hogy az hirtelen nem is 

tudta, hogy örüljön-e ennek a válasznak vagy se. Lejla egyre jobban kezdett benne 

kételkedni, hogy jó ötlet volt-e megkérni Reniyut, hogy mutassa meg az üzenetet, ami 

másfelől amiatt volt, mert időközben erőt vett Lejlában a lelkiismeretéhez hasonlító 

előérzete is, ami azt súgta a kislánynak, hogy inkább hagyja békén ezt a palackot és a 

benne lévő üzenetet, mert azt nem neki írták, és pont ezért igazából nem is tartozik rá 

és a barátaira, ami benne van. Csakhogy ekkor már késő volt.  

 Eddigre ugyanis Reniyu már eltávolította a dugót a palack tetejéről, sőt, már a 

benne lévő összetekert üzenetet is sikerült kiráznia az itt lakó és itt dolgozó Reniyunak a 

bal kezébe, aki mindezt valójában csak azért tette, hogy kedvességből bemutassa 

Mátééknak, hogy hogyan végzi el ezt a sokoldalú mentőfeladatot. Az ezt követő 

pillanatban pedig, amikorra már Máté és Noémi, illetve a hallgatag Sueniz és Yiinlu is 

észrevette, hogy Reniyu készül valamire, bele is kezdett az itt élő alak az összetekert 

levélnek a felolvasásába, ami - miután szétszedte Reniyu - így hangzott: 

- "Kedves akárki: 

Csak annyit szeretnék, hogy segíts nekem innen, ebből a városból, amiről eddig még 

sose hallottam, hazajutni Nefernioországra. Nem azért mondom, mert nem szép itt, mert 

én - ha magam dönthetnék - maradnék még akármeddig, de sajnos vár engem a 

családom, akiknek meg szükségük van rám, így hát ha tudod, hogy hogyan juthatok 

vissza oda, ahonnan jöttem, mindenképp segíts nekem! A címem ACX0478: itt 

tartózkodok, szinte mindig. Segítségedet pedig előre is köszönöm, de ha van más, aki 

segít neked, akkor annak is." - Ennyi. 

- Ki írta ezt a levelet? - tette fel kérdését rögtön ezután, vagyis a felolvasás befejezése 

után Máté és Noémi kórusban, akik ketten még Lejlával és Yiinluval együtt mind úgy 

érezték, mintha valaki az ő problémájukat írta volna meg ebben a levélben és rakta 

volna bele egy ilyen sárga palackba. 

- Nem tudom - válaszolta az üzenetet nézegetve a párosnak tanácstalanul Reniyu. - 

Nincs rajta a papíron semmi ilyesmi. 

- És nem is szoktak ezekre a palackokban lévő üzenetekre nevet ráírni? - érdeklődött 

tovább Máté. 

- Nem sűrűn - mondta Reniyu. - Általában csak a címüket szokták megadni a 

bajbajutottak, mert a nevükből úgyse tudod meg, hogy mit kell csinálnod, hogy segíthess 

nekik. Én is mindig csak akkor szoktam megtudni a nevüket, akikhez megyek, miután 

odaértem hozzájuk. 

- És mindenkihez oda szoktál találni, aki megadja a címét a levélben? - érdeklődött 

ezúttal Noémi. 

- Naná, és ebben segít a t.y-m! - kiáltotta Reniyu, aki e mondat után rögtön fel is emelte 

a bal karját, hogy mindenki lássa rajta azt a piros-sárga zöld t.y.-karkötőt, ami Reniyunak 

ezen a kezén volt, és ami - ki tudja, hogyan - de teljesen ugyanúgy nézett ki, mint Máté 



t.y.- je (nem is beszélve arról, hogy Máténak és Reniyunak ugyanazon a kezén volt ez a 

kütyü). 

- Honnan szerezted ezt a t.y.-t? - tette fel kérdését Reniyunak Máté, aki még mindig nem 

akarta elhinni, hogy a Reniyunak is van t.y.- je, ami ráadásul egy az egyben ugyanolyan, 

mint az övé. 

- Minden mentéssel foglalkozónak van egy ilyenje - árulta el Máténak Reniyu, aki ezt 

követően - azt gondolva, hogy Mátéék már eleget látták a t.y.-jét - le is engedte a bal 

karját maga mellé, ami ezután ott is maradt. 

- Na, Máté! Lehet hogy te is ilyen mentőosztagos vagy! - szólt oda a már régóta hallgató 

Lejla váratlanul Mátéhoz.  

- Aha, persze - bólogatott erre Máté látványosan Lejlának. - Kérdezd meg inkább 

Reniyutól, hogy hogyan tudja itt használni a t.y.- jét, ahol még GPS sincs. 

- Oké - egyezett bele az ötletbe Lejla, aki rögtön ezután fel is tette a majdnem mellette 

álló Reniyunak azt a kérdést, amit Máté mondott neki, hogy tegyen fel, és ami így 

hangzott: 

- És hogy működik a t.y.-d navigációja itt, ha nincs GPS?   

- Ki mondta, hogy nincs itt GPS? - nézett rá Lejlára döbbenten Reniyu, mintha az 

valamilyen nagyon természetes dolgot nem tudott volna, ám Lejla is legalább 

ugyanennyire meglepődve nézett Reniyura, amikor meghallotta ezt a ritka jó hírt, amiről 

eddig a meglepett kislány tényleg nem hallott. 

- És mióta van itt GPS? - érdeklődött ezután tovább Lejla.  

- Mindig is volt - felelte Lejlának egyszerűen Reniyu. 

- Nézd Lejla! - kiáltott fel ekkor hirtelen, de annál örömtelibben Máté. - Van térerőnk is! 

 Lejla pedig ezt az immár második meglepő hírt hallva mindjárt meg is nézte a 

t.y.-jén, hogy Máté vajon tényleg igazat mondott-e neki, és miután Lejla a saját t.y.-jét 

egy bizonyos ponton megérintve előhívta a karkötőnek álcázott készülék felületére a 

főmenüt, hogy megnézze rajta a térerőt, nem hitt a szemének. A karkötő felületén lévő 

kijelzőjének a jobb felső sarkában ugyanis az öt csíkos térerőből mind az öt csík 

megvolt, és ez nem is változott, hiába nézte azt Lejla hosszasan és értetlenül. 

- Az a jó, hogy ezt a címet még meg se kell néznem a t.y.m-ben, mert fejből tudom. - 

folytatta eközben a hattagú csapatnak szóló meséjét Reniyu. - Ez a hely Tilassau másik 

felén van, és innen elég gyakran szoktak üzenetek érkezni. 

- És milyen kívánságokkal szoktak előállni ezek a bajbajutottak? - kérdezte Reniyutól 

Noémi, mivel ekkor Máté és Lejla még mindig el voltak foglalva a t.y.- jükkel. 

- Van, amikor valakinek olyan baja szokott lenni, amiről senki se tudja, hogy mitől van, 

és azért írnak, vagy szokott olyan is lenni, hogy valaki eltűnik és azt kell megtalálni úgy, 



hogy szinte semmit nem tudok róla. Ez a két leggyakoribb feladat. 

- És ilyeneket kell nap mint nap csinálnod? Nem irigyellek. 

- Pedig szerintem nagyon izgalmas - mondta el a véleményét Reniyu. - Itt mindig valami 

újjal találkozol, és mindig más a megoldás a feladatokra. Ez az üzenet pedig, ami ezen a 

levélkén van, nem is kér tőlünk túl sokat, úgyhogy ha úgy gondoljátok, gyertek ti is. 

- Tényleg? Megengeded, hogy veled tartsunk? - kérdezte csodálkozva Noémi. 

- Persze! Gyertek nyugodtan! Semmi akadálya. - Monda jószívűen Reniyu, aki ekkor egy 

kicsit el is mosolyodott, csakúgy, ahogy Noémi is.  

 Reniyu pedig ezután - húzni nem akarva az időt - fogta magát, megfordult, majd 

viszonylag nagy sebességgel (bár nem futva) faképnél hagyta a többieket, akik miután 

észrevették, hogy Reniyu eltűnt mellőlük, szintén megfordultak, majd kábé tíz 

másodperccel Reniyu eltűnése után Mátéék hattagú csapata is elindult a tótól vissza a 

házhoz, miközben mindnyájan abban bíztak, hogy Reniyu csak ide a házhoz jött vissza 

valamit megnézni. És igazuk is lett, részben. 

  Amikor ugyanis visszaértek Mátéék a rövid ideig tartó séta után a nagy faház 

bejárati ajtaja elé, ahol még mindig ott állt Lejla sok mindent megélt biciklije és 

pótkocsija, rögtön megpillantották mindnyájan az ajtó mellett a falnak háttal nekidőlve 

Reniyut, aki olyan kényelmesen támaszkodott a falnak és olyan elmélyült arccal nézett 

maga elé a levegőbe, hogy a négy kisgyerek azon is elkezdett gondolkodni, hogy 

Reniyu egyáltalán észrevette-e az érkezésüket.  

 Reniyu aztán pár másodperc múlva - a gyerekek nagy megkönnyebbülésére - 

odafordította a tekintetét a mellette ácsorgó hattagú társaságra, majd mint aki egész 

eddig ezen gondolkozott, belekezdett a legújabb útitervének elmagyarázásába, ami így 

kezdődött: 

- Úgy gondoltam, hogy a legegyszerűbb út, amin eljuthatnánk az ACX0478-as címre, az 

lenne, ha az erdő után a zöldeskék aluljáróba mennénk le, és abban mennénk el 

egészen a Lumaznui kijárathoz, ami pont abban az utcában van, ahová nekünk menni 

kéne. 

- És mi pontosan ez a kékeszöld aluljáró? - tette fel kérdését Reniyunak Máté, amiből a 

kisfiú legalább még értett is valamit. 

- Ez egy olyan földalatti utca, ami három jagovunra van innen, és ami egészen Tilassau 

másik feléig elmegy. Pont, ahova mi is el akarunk jutni. 

- De ugye nem gyalog akarunk elsétálni a város másik felébe? - tapintatoskodott Noémi. 

- Dehogyisnem! Más úgysincs nagyon - mondta Noéminek Reniyu. 

- Metró se? - kérdezte aggódva tovább Noémi. 

- De. Az mondjuk van - magyarázta Reniyu -, csak az más merre megy, és csak egy 



nagy kerülő lenne úgy az egész. 

- Jaj - sóhajtott fel erre lelombozódva Noémi. - Hogy bírod ezt a munkát, Reniyu? 

- Egyszerűen csak úgy, hogy soha nem azt nézem, hogy mi a legnehezebb abban, amit 

csinálnom kell - mondta el Noéminek Reniyu. - Szerintem csak így lehet jól véghezvinni 

azt, amit akarsz. Nekem ez mindig bejött. Mindenki kész van egyébként? 

- Mi mindig útra készek vagyunk! - kiabálta Reniyunak Lejla. 

- Akkor jó, mert nekem sincs már más dolgom - mondta Reniyu, aki azután, hogy ezt a 

mondatát közölte a többiekkel, ellökte magát a faltól és felállt, majd azt követően, hogy 

így a hosszú ideig tartó falnak támaszkodás után végre újból a lábain volt Reniyu, intett 

a többieknek, hogy itt az idő az indulásra. Ezt a karjelzést pedig a Reniyu mögött álló 

csapatból mindenki megértette, akik a következő pillanatban - Reniyuval az élen - el is 

indultak innen, erről az eldugott helyről a város másik felébe, ahol már vártak rájuk, csak 

még senki nem tudta, hogy vajon kik. 

 

 

 

 

 

 

XLIII. fejezet 

 

Egy torony céltalanul 

 

 

 

 

 Az indulást követően fél perccel, ameddigre Mátééknak végre sikerült Reniyu 

mögött egymás mellé párban beállniuk, már oda is értek a nem túl sietősen haladó 

csapattagok a nagy faházat mindenhol körbevevő parkerdőhöz, aminek a látványától 

jóllehet Máté már rosszul volt, de nem volt más választás. Át kellett mennie mindenkinek 

ezen a sűrű, elhanyagolt erdőn, ha folytatni akarta az egész csapat az utat a város 

túloldala felé. És hogy egy kicsit felbátorodjanak a gyerekek, Sueniz is előrement 

Reniyuhoz, akik ketten ezután el is indultak a rengeteg belseje felé, mögöttük a kicsit 



bizonytalankodó gyerekekkel, akik pár méterrel lemaradva követték az itt, azaz 

Tilassauban már jártas alakokat, miközben azon gondolkodtak magukban, hogy vajon 

milyen lehet az az aluljáró, amiről Reniyu beszélt nekik, és ami állítólag az egész város 

alatt keresztülmegy.  

 Ezen a témán gondolkodva pedig a négy gyerek, azaz Lejla, Noémi, Máté és 

Yiinlu el is merültek magukban, méghozzá olyannyira, hogy csak akkor vették észre 

magukat, amikor három perc múlva váratlanul felbukkant a távolban az erdő vége, 

ahonnan már mindenki számára jól láthatóan beszűrődött a napfény ebbe az egyébként 

túlontúl sűrű és bokrokban bővelkedő erdőbe (amiből a gyerekek - az elmélázásnak 

köszönhetően - azonban nem sokra emlékeztek, de nem is vesztettek ők ezzel túl sok 

mindent).  

 A gyerekek a jelenlegi tempójukkal aztán alig fél perccel ezután ki is értek 

Reniyuékkal együtt ebből a parkerdőből, és miután az ezt követő pillanatokban beállt 

gyorsan egymás mellé a csapat összes tagja, akik közül mindenki az erdőn túl lévő tájat 

nézte, ismét egy csodás látvány tárult a gyerekek szemei elé, amin ezúttal talán Máté 

lepődött meg a leginkább, és elsősorban azért, mert amikor itt visszaemlékezett arra a 

pillanatra, amikor a várost megelőző dombtetőről látta a hatalmas Települést, akkor nem 

úgy nézett ki a környék, mint most.  

  Ez a hely, ami most mind a hét csapattagnak a szemei elé tárult, egy hatalmas 

nagy tér volt, aminek a hátterében mindenféle furcsa, kőből épült, középkori stílusú 

épület volt szorosan egymás mellett, amik közül a legtöbb épület kétemeletes sorház 

volt cseréptetővel, és - furcsa módon - kémények nélkül. Némelyik ilyen sorház azonban 

kiemelkedett a többi közül egy-két emelettel, és volt  egy olyan furcsa építmény is ezek 

között a házak között, pont a csapattal szemben, amin Máté személy szerint a leginkább 

meglepődött, és volt is miért.  

 Ez a különös épület ugyanis egy tízemeletes panelházat is meghaladó 

magasságú, vékonyka torony volt, aminek a tetején egy piros színűre festett hatalmas 

gyűrűn kívül semmi sem volt. Még egy csigalépcsőt se építettek az épület köré, amin 

könnyedén fel lehetett volna menni a torony tetejére és meg lehetett volna nézni, hogy 

mi is valójában ez a gyűrű. Pedig erre a feltűnően nagy gyűrűre Máté, de Lejla, Noémi 

és Yiinlu is nagyon kíváncsi lett volna, főleg amennyi szabadidejük most volt.  

 A hosszú épületsor előtt pedig ott volt maga a tér, aminek a közepén, Mátééktól 

alig tíz méterre volt egy háromszögalakú szökőkút, amiből pár centiméterre kiállt három 

olyan felfelé néző, és még egy kicsit meg is hajlított üvegrúd, amikből - ahogy annak 

lennie kellett - víz lövellt ki. Ám ez a víz ezután nem akart visszazuhanni a földre, hanem 

ehelyett inkább egyenesen továbbszállt az ég felé, mintha nem is lett volna gravitáció, 

és itt úgy két méter múlva váratlanul, amikor három méterre volt már a földtől, elpárolgott 

az összes víz, ami a csövekből kijött.  

 Ez a felettébb különös jelenség Mátéékat mindennél jobban elkápráztatta, akik 

nem értették, hogy hogy lehetséges ez, pedig még nem is tanultak fizikát.  

 Ezt a furcsa szökőkutat körbevevő hatalmas tér se volt azonban kevésbé 



figyelemreméltó.  

 A szökőkút mellett például mindkét oldalon elhaladt egy-egy két méter széles, 

fehér márványút is, amik egészen a látóhatártól jöttek el idáig, és amik mellett minden 

második méteren volt egy fapad, és az egyik ilyen padon, Mátééktól baloldalt úgy tíz 

méterre pont ült is egy pár, akik - ahogy azt a héttagú csapattól látni lehetett - teljesen el 

voltak foglalva egymással, és így azok nem is nagyon vették észre a mögöttük álló 

csapatot se.  

 Nagyjából így nézett ki ez a gyönyörű, ám egyelőre még ismeretlen nevű tér, ám 

a négy kisgyerek tekintete - miután már mindent megnéztek ezen a téren - újból 

visszatért arra a különös toronyra, aminek a tetején az a furcsa, piros, kidomborodó 

gyűrű volt, és ezt akármeddig nézték Mátéék, nem tudtak rájönni arra, hogy mire jó így 

ez az épület. Lejla pedig, aki ekkor a négy gyermek közül a legközelebb állt Reniyuhoz 

és Suenizhez, fél perc elteltével végül - feladva az ezen való gondolkodást - odafordult a 

két, hozzá képest műveltnek látszó alakhoz, akiknek ezután a többiek nevében fel is 

tette az épülettel kapcsolatos kérdését, ami így hangzott: 

- Mi az a magas torony a túloldalon? 

- Arra a piros gyűrűsre gondolsz? - kérdezte Reniyu. 

- Aha. 

- Az a bejárata az aluljárónak. 

- Mi!? Az? - csodálkozott el erre mind a négy kisgyerek. 

- Az - bólintott egyet vidáman Reniyu. - De ne féljetek! Nem olyan félelmetes az a hely, 

ahogy kinéz. 

- Én ezt nem is mondtam! - mentegetőzött Lejla. 

- Akkor menjünk! Nézzük meg ezt az aluljárót! - buzdította a barátait Máté, aki rögtön 

azután, hogy ezt kimondta, neki is iramodott a téren keresztülhaladó, toronyhoz vezető 

útjának, a többiek pedig, akik nem akartak lemaradni a téren keresztülgázoló túlbuzgó 

barátjuktól, kénytelenek voltak a téren keresztül futva követni Mátét, és ennek a futásnak 

a hat hátramaradt csapattag közül Sueniz örült a legkevésbé, akinek a kicsit furcsa lábai 

nem igazán tették lehetővé neki a futást.  

 Lejla és Noémi, amikor a tér közepénél voltak, két méterrel Máté mögött, 

kíváncsiságukban azért még egyszer visszapillantottak arra a padon ülő párra, akiket az 

erdő mellől nem tudtak látni, ám a lányok nagy bánatára innen se lehetett látni a pár 

arcát, úgyhogy Lejláék fel is adták ezután a pár nézegetését.  

 Egy perccel az indulást követően aztán végre megérkezett Máté, majd utána 

Lejla, Noémi, Yiinlu, Halkamma, Reniyu, majd végül Sueniz is egy kicsit elfáradva ehhez 

a bizonyos aluljárót jelző toronyhoz, ami innen közelről sokkal magasabbnak nézett ki, 

mint a tér másik feléről, és ez csak még jobban ámulatba ejtette a torony előtt megállt 

gyerekeket, akik nem tudták levenni a tekintetüket erről az épületről. 



- És mindegyik aluljáróbejárat egy ilyen toronynál van? - tette fel kérdését kíváncsian 

Máté, miközben ő - hasonlóan Lejlához, Noémihez és Yiinluhoz - azt nézte, hogy van-e 

ezen a tornyon valahol mégis egy álcázott lépcső vagy létra, amin fel lehetne menni a 

gyűrűre. 

- Aha, és mindegyik aluljárótoronynál más színű a gyűrű  - válaszolta Máténak Reniyu. 

- És ezeknek a gyűrűknek a színe attól függ, ha jól tudom - folytatta Reniyu szövegét 

Sueniz - hogy melyik színnel jelölt aluljáróutcába lehet eljutni abból toronyból, ami ahhoz 

a bizonyos aluljáróutcához csatlakozik. 

- "Hűha! Ez most így hirtelen sok volt" - gondolta magában Máté, aki ezután, hogy 

megnyugtassa magát afelől, hogy nem csak ő nem értette azt, amit Reniyu mondott, 

odafordult a mellette álló barátaihoz, majd ezt kérdezte tőlük:  

- Ugye ti se értettétek ezt, amit most Sueniz mondott? 

- Nem nagyon - vallották be Máténak a lányok, kórusban mondva. Máté ezután pedig - 

már egy kicsit kételkedve - újból Reniyuék felé fordult, hogy feltegye nekik azt a 

kérdését, amit most gondolt ki, és amit szerinte ha megtud, akkor magától rá fog tudni 

jönni minden aluljáróval kapcsolatos rejtélyre. 

- Jelzi lent az aluljáróban valami, hogy melyik színű aluljáróban vagyunk éppen? - tette 

fel a kulcskérdését Máté. 

- Persze! - igenezett a kérdésre Reniyu. - Mindegyik aluljáró jobboldalán végigfut a falon 

egy csík, ami olyan színű, amelyik aluljáróban éppen vagy, de ha van egy elágazás, 

akkor ott egy tetőről lelógó táblán mindig látni lehet, hogy merre melyik vonal megy 

tovább. 

- Akkor jó - mondta egy kicsit hidegen Máté, aki bár megtudta, amit akart, de még mindig 

nem nagyon értette, hogy mi a szerepe ezeknek az ultra magas aluljárótornyoknak 

azonkívül, hogy jól néznek ki, ám nem ez volt az egyetlen kérdés, ami Mátét ekkor 

negatív értelemben foglalkoztatta. 

 Amióta Máté megérkezett Tillassauba, amiről korábban Lejlától, Fluneiltől és 

Sueniztől már sokat hallott, és elsősorban jókat, Reniyu kivételével nem látott ő az 

utcákon senkit, csak három személyt összesen, pedig Máté legalább öt kilométert 

megtett már ebben a hatalmas városban. Ezt nem is tudta a kisfiú minek betudni, csak 

maximum valamiféle kijárási tilalomnak, de ha az lett volna, akkor arról Reniyu már 

tájékoztatta volna őt és a többieket. Ha pedig ilyen kevesen vannak az utcákon, - 

Gondolkodott tovább magában Máté - akkor minek kell lemenni az aluljáróba, ha Reniyu 

szerint ott is ugyanígy gyalog fogják folytatni az útjukat?  

 Sok kérdése volt ekkor Máténak, amikre fogalma se volt a tizenkét éves 

kisfiúnak, hogy vajon mi lehet a válasz, de a legjobban mind közül még mindig az a 

nemrég talált levél foglalkoztatta Máté képzeletét, amit Noémi halászott ki a sárga tóból, 

és ami szinte minden pillanatban ott motoszkált Máté gondolatai között, és mindig, 

amikor Máté erre a levélre gondolt, eszébe jutott a kisfiúnak az a másik, régi, latin 



betűkkel írt papírfecni is, ami Yiinlunál volt, és amiben megjósolták, hogy Noja Ozaló le 

fog égni. Ezeket se értette az egyre jobban nyugtalankodó kisfiú.  

- Nézzétek! Megtaláltam a bejáratot! - kiáltott fel hirtelen a torony fala mellett álló Yiinlu, 

aki ezzel párhuzamosan az ujjával is rámutatott a fehér falban lévő ajtóra, ami itt is 

legalább annyira beleolvadt a környezetébe, mint a Tumor-hegyi alsó felvonóépületnél 

lévő bejárat. 

- Arra a rejtett ajtóra gondolsz? - kérdezte odanézve Noémi. 

- Igen - mondta Noéminek bólogatva Yiinlu.  

 Azután pedig, hogy Yiinlu ezt a rövidke válaszát elmondta Noéminek, lassan, de 

annál kíváncsibban odasétált elsőként az ajtóhoz legközelebb álló gyermek, Noémi, 

majd utána Lejla és Máté is a kisfiú mellé, hogy onnan, ahonnan a legjobban lehetett 

látni, nézzék meg mindhárman azt az ajtót, ami elvileg az aluljáró-alagútba vezetett.  

 Ez az ajtó azonban az összes eddigi, gyermekek által látott rejtett ajtónál is 

jobban meg volt csinálva. Ennek az ajtónak ugyanis a körvonalaiból se lehetett már 

semmit látni, úgyhogy ha valaki elment volna az ajtó mellett úgy, hogy nem ismeri, nagy 

valószínűséggel nem is vette volna észre azt (így hát nem is csoda, hogy Yiinlunak is 

ilyen sokáig tartott felfedezni ezt a bejáratot). Az egyetlen olyan dolog ezen az ajtón, 

amit szabad szemmel is látni lehetett, a kilincs körvonala volt, illetve volt még a kilincs 

felett egy apró, fehér korongocska is. Ezt is még - úgy, ahogy - lehetett látni. 

- Ha ez akar lenni az ajtó, akkor valaki nagyon nem szeretné, hogy ez az aluljáró híres 

legyen - szólalt meg az ajtó előtt állva Máté. 

- És minek kell mindenhol ilyen rejtett ajtóknak lenniük? - kérdezte ezután Lejla. 

- Ne engem kérdezz! - nézett rá Lejlára értetlenül Noémi. - Kérdezd inkább Reniyuékat. 

 Lejla ezt a tanácsot meg is fogadta. Hátrafordulva ezután rögtön fel is tette a pár 

méterre mögötte álló alakoknak az előbbi kérdését, ami ezúttal így hangzott: 

- Miért kell itt mindenhol, mindig rejtett ajtókat csinálni? Nem tudjátok? 

- De, tudjuk. Ez így biztonságos - szóltak vissza Reniyuék kórusban Lejlának, miközben 

- hogy jobban tudjanak beszélgetni vele - elindultak ők is a rejtett ajtó felé.  

- Mi biztonságos így? Mitől féltek? - tette fel következő kérdését egyre inkább aggódva 

Lejla. 

- Nagy Taranovéktól. Azoktól félünk - mondta Lejlának borús hangon Sueniz, aki a 

következő pillanatban - Reniyuval együtt - már oda is értek a kislány mellé, ahol 

mindketten megálltak. 

- És mit segítenek ezek a rejtett ajtók Nagy Taranovék ellen? 

- Pontosan nem tudjuk, és igazából nem is akarjuk megtudni, hogy miért, de valahogyan 

azoknak a személyeknek, akik csatlakoznak Nagy Taranovékhoz, kitörlik az 



emlékezetét. 

- Micsoda?! Kitörlik az emlékezetüket?! - harsogta Noémi. - Dehát ki akarná ezt? 

- Nagy Taranov egy nagyon befolyásos alak - mondta Sueniz. - Hidd el, hogy ő képes 

lenne akár téged is meggyőzni arról, hogy állj át hozzá.   

- Engem erről meggyőzni? Ja, persze! - hitetlenkedett erre Noémi, aki ezután 

sértődötten hátat is fordított Reniyuéknak. 

- És mire jó ez egyébként, hogy Nagy Taranovék kitörlik minden újonnan 

csatlakozottnak az emlékezetét? - érdeklődött a félelmetes témában ezúttal Lejla. 

- Nekik arra - kezdte el mesélni Sueniz -, hogy így annyi hűséges alattvalót tudnak 

maguknak összeszedni, amennyit csak akarnak, nekünk viszont arra jó ez, hogy amikor 

az emlékezettörlés után elmondják ezeknek a szerencsétleneknek, hogy mi Nagy 

Taranov szerint a legfontosabb feladatuk, szinte mindig elfelejtik nekik újból elmondani, 

hogy hogyan lehet ezeket a titkos ajtókat kinyitni, és ez a mi nagy előnyünk. 

- Mi?! Ezeket az ajtókat nem tudják kinyitni? - csodálkozott el erre rettentően Máté. - 

Dehát ez a világ legegyszerűbb dolga! Még én is ki tudom nyitni az ilyen ajtókat. 

 És Máté, miután ezt ilyen könnyelműen kimondta, nagy határozottsággal el is 

indult a torony rejtett ajtaja felé, majd miután két kisebb lépést követően odaért a 

magabiztos kisfiú ehhez az ajtóhoz, és benyúlt szokásos módon az ajtó szélén 

kialakított lyukba, azt vette észre benne, hogy a kilincs fogantyúja, aminek húzásra 

elvileg el kellett volna, hogy mozduljon a kisfiú irányába, teljesen mozdíthatatlan volt, és 

hiába erőlködött vele Máté, akkor se akart semerre se mozdulni. 

- Ha ilyen egyszerű lenne kinyitni ezt az ajtót, akkor már rég nem lenne jó semmire ez az 

aluljáró - kiabált oda ekkor Sueniz Mátéhoz. 

- Akkor meg mit lehet csinálni ezzel az ajtóval, hogy kinyíljon? - kérdezte visszakiabálva 

Máté. 

- Nézz fel, Máté! Ott van a fejed felett egy korong - kiabálta Máténak Reniyu. - Ezt a 

korongot először fordítsd el jobbra, ameddig nem kattan egyet, aztán fordítsd el balra 

ugyanígy, ameddig nem kattan, és ha ez megvan, nyomd be a korongot, és így már ki 

fogod tudni nyitni az ajtót. 

- Oké! - egyezett bele Máté, aki ezután úgy, ahogy azt Reniyu mondta, végigvitte a nem 

túl bonyolult folyamatot. Miután pedig ez megvolt, megpróbálta a kisfiú újból kinyitni az 

ajtót, ami ezúttal sikerült is neki, és ennek Máté hihetetlenül meg is örült.  

 Az ajtónyitást követően pedig Máté, aki most se bírt a kíváncsiságával, 

visszafoghatatlan késztetést érzett arra, hogy mindenki előtt megnézze, hogy mi fog rá 

és a többiekre várni, és ennek a késztetésnek engedve be is kukkantott a kisfiú a maga 

mellett félig-meddig nyitva álló ajtón, ám ezúttal - sok korábbi élményével ellentétben - 

nem érte a kisfiút meglepetés. 



 Ez az aluljáró, amiről Reniyu részletesen se Máténak, se az ő három másik 

barátjának nem beszélt, egy teljesen normális aluljárónak látszott, ami a szűk bejárati 

ajtó után folyamatosan szélesedett, miközben a lefelé vezető lépcső fokozatosan egyre 

lejjebb vezetett a föld alá, egészen ameddig el nem érte a bejárattól való tízméteres 

távolságot, ahol ez a lépcsősor beletorkollt abba a földalatti folyosóba, ami a város alatt 

vezetett, és amiből - ha a kisfiú jól értelmezte - több is volt itt Tilassaun.  

- Mi az Máté, miért nem mész be az ajtón, ha már te nyitottad ki? - hallatszott hirtelen 

Lejla kérdése. 

- Mindjárt! - kiabált vissza Lejlának Máté, aki még azelőtt, hogy belépett volna a félig 

nyitott ajtón keresztül ebbe a nem túl bizalomgerjesztően kinéző aluljáróba, körbe akart 

nézni, hogy nincs-e ezen a gyanúsan egyszerűnek kinéző helyen valamilyen csapda, 

ami az aluljáró védelmét szolgálja.  

 Miután azonban minden irányba szétnézve látta Máté, hogy nincs ezen a helyen 

semmi, belépett az ajtón, miközben szólt a többieknek is, hogy jöjjenek utána, és azok 

jöttek is mind a hatan.  

 Azután pedig, hogy Máté után a többiek is bementek a szűk ajtón keresztül az 

aluljáró-alagútba, gyorsan újból mindenki párba állt a héttagú csapatból (úgy, hogy Yiinlu 

és a mindig mellette lévő barátja, Halkamma, Noémi mellé állt), és miután ez megvolt, 

az induláshoz hasonlóan ismét Suenizzel és Reniyuval az élen továbbindult a héttagú 

csapat a város másik felébe, csak azzal a különbséggel, hogy mostantól kezdve az 

egész világ a csapat felett volt, és ez Mátéékat aggasztotta is egy kicsit. 
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 Úgy fél perccel azután, hogy reniyuék megkezdték útjukat a sötét aluljáróban, 

ahol csak a plafon volt kivilágítva, és az is csak minden tizedik méteren egy apró 

izzólámpával, sikerült leérnie mindnyájuknak a lefelé vezető, és korlát híján kicsit 

veszélyes lépcsőn, és miután ezen a lépcsőn is túl volt végre mindenki a csapatból, 

továbbindultak mind a heten a megszokott sorrendben, gyalogossebességgel a város 

alatt elvezető, sötét úton, amely utat a Reniyuék mögött haladó Máté, Lejla, Noémi és 

Yiinlu eleinte rendesen meg is csodálták. 

 Ez az út, ami állítólag - és ahogy az a hosszából ítélve igaznak is tűnt - az egész 

város alatt keresztülment, első pillantásra egy hosszú-hosszú alagútra hasonlított a 

leginkább, amiben a tetőről lelógó lámpák fénye az út végén már teljesen egymásba 

olvadt, és ez az alagúthoz hasonlító látvány tetszett is a négy kisgyereknek, akik jóllehet 

mind a négyen láttak már alagutat autóból, de így, gyalogosan még egyikük se sétált 

hasonló helyen.  

- Mekkora kemény ez az út, nem? - tette fel kérdését a szomszédjához, Lejlához szólva 

váratlanul Máté, akinek különösen tetszett az útnak ez a kivilágítása. 

- Aha - értett egyet a barátja gondolatával Lejla -, de lehet, hogy ez az utolsó utunk! Ki 

tudja, hová visz ez a sötét aluljáróutca... 

- Jól van, Lejla - nevette ki erre Máté a barátját -, nem hiába van velünk Reniyu és 

Sueniz. 

- Jól van, na! Tudod, hogy csak vicceltem! - szólt vissza erre Máténak Lejla, aki ekkor - 

Mátéhoz hasonlóan - szintén elnevette magát egy kicsit, de aztán mindketten 

elhallgattak, és inkább visszatértek arra a megszokott tevékenységükre, hogy a 

lámpákat nézzék.   

 Száz métert tettek meg így ezután reniyuék ebben a hosszú, rég nem látott 

sötétségű folyosón sétálva, amikor Máté, aki a Lejlával való társalgás befejezése óta - 

szokásához híven - a legérdekesebb dolgokat bámulta a környéken, mindenkinél 

hamarabb észrevett a plafonon az előtte lévő hatodik és hetedik lámpa között egy 

négyzetet, ami ugyanúgy világított, sőt, talán még jobban is, mint a plafonról lelógó többi 

lámpa. Ezt a jelenséget nem tudta Máté minek betudni, hiába erőltette meg az a 

szemeit, amennyire csak tudta.  

 Az értetlen kisfiú éppen ezért úgy öt másodperccel azután, hogy megpillantotta 

ezt a furcsa, világító dolgot a plafonon, oda is kiabált az előtte sétáló itt lakóknak, hogy 

megkérdezze tőlük, hogy mi az, amit észrevett. 

- Mi az a világító négyzet ott messze a plafonon? - hangzott el Máté kérdése. 

- Az? Semmi különös - magyarázta Máténak Reniyu. - Csak azt mutatja, hogy merre kell 

majd továbbmennünk. 



- De még folytatódik ez az út tovább!  

- Tudom - mondta hátra Máténak Reniyu. - Az a város másik felébe megy. 

- M, micsoda? - nézett nagyot erre a mondatra a Reniyu mögött sétáló kisfiú. - Nemrég 

még azt mondtad nekünk, hogy az az út, amin mi megyünk végig, az megy a város 

másik felébe. 

- És ez igaz is! - bólintott erre egyet Reniyu, aki ezzel a mondatával egy időben 

megpróbált mosolygós képet vágni, noha ezt a sötétség miatt senki se látta. 

- Dehát akkor merre megyünk mi most? - kérdte meg Máté újból, immár teljesen 

összezavarodva Reniyut.  

- Hát Lumaznui felé! - mondta Reniyu. 

- És Lumamittudoménmicsodába ebben a földalatti utcában gyorsabban el lehet jutni, 

mint a felszínen? 

- Aha - felelte Reniyu. 

- Akkor tehát ezért megyünk most ebben a folyosóban. 

- Úgy van! Bár van egy másik dolog is, ami miatt jobb, hogy itt megyünk - 

titokzatoskodott egy kicsit Reniyu. 

- És mi ez a dolog? - kapcsolódott be a beszélgetésbe érdeklődve Lejla, aki Mátéhoz 

viszonyítva már tudott egyet s mást az Ircounnwoban lévő veszélyekről. 

- Főleg az - magyarázta Reniyu -, hogy a város közepén felborult egy zöldfeldolgozó 

torony, amitől a felszínen nehéz lenne elmenni oda, ahová mi szeretnénk, mivel ez a 

torony pont arra az útra borult rá, ami egyenesen Lumaznui felé vitt volna minket. 

- És ez megint nem véletlenül történt - folytatta Sueniz. - Nagy Taranovék csinálták ezt a 

katasztrófát is, és ez nem az első eset, hogy ilyesmi történik. Meg akarják ingatni az 

összetartásunkat Tilassauban, de sajnos nem csak itt, hanem mindenhol máshol is. 

- És miért ilyen fontos Nagy Taranovéknak, hogy ezt tegyék? - kérdezte Lejla. 

- Mert ilyen Nagy Taranov. Sajnos. 

- És mindig ilyen volt ő, vagy történt vele valami, hogy ilyenné vált? - érdeklődött tovább 

Lejla. 

- Nem. Nagy Taranov se volt mindig ilyen, sőt! Régen, de már nagyon régen Nagy 

Taranov is egy ugyanolyan békés, jószívű, önzetlen személyiség volt, mint Reniyu, én, 

vagy akár te. Ekkor őt még csak egyszerűen Taranovnak hívták, és annyira segítőkész 

és nyitott volt mindenkivel szemben, hogy olyat azóta nem is látott a világ még egyet, és 

ekkor még semmi baj nem volt vele. Egy napon azonban teljesen megváltozott Taranov, 

ám azt, hogy pontosan mi történt vele, amitől ő hirtelen ennyire más lett, senki se tudja. 

Az mindenesetre biztos, hogy Taranovot ettől kezdve már semmi nem érdekelte, csak a 



"miért"-ek, hogy miért gondolkodik mindenki másképp, és hogy miért jó minden úgy, 

ahogy van. Ekkor csúfította el Taranov a külsejét, hogy látsszon rajta, hogy mennyire 

más lett. Ekkor verte be ő állítólag a hat szegecset is a fejébe, és ekkor csinálta meg 

magának az arcára a tetoválást is. Taranovnak ezekre a furcsa dolgaira pedig 

hamarosan az ő megváltozása előtti legjobb barátja is felfigyelt, aki egyszer, amikor 

találkozott vele és nem volt neki éppen jobb dolga, meg is kérdezte Taranovot, hogy 

miért kell neki annyira elzárkóznia mindenkitől és olyan érdektelenné válni, amikor régen 

ő volt a társaság közepe: ez a barát lett Taranov első szolgája. 

 Ezt a hírt hallva Máté, Lejla, Noémi és Yiinlu egyaránt nagyot nyelt, mivel mind a 

négyen tudták már, hogy mit jelent Nagy Taranov szolgájának lenni, és emiatt a 

gondolat miatt még mindig Máté szenvedett a legjobban. 

- Nagy Taranov mára már egy teljesen romlott gondolkodású személy lett - folytatta 

eközben Sueniz -, aki azóta nem tett jót, amióta megváltozott. Olyan hülye célok vezetik 

őt, főleg mostanában, mint az egyre nagyobb hatalom, a mindig többet akarás és a 

személyek maga mellé állítása azzal az aljas emlékezetkitörlős módszerrel, amiről 

szinte semmit nem tudunk, és ezeket úgy néz ki, ha így megy tovább, hogy el is fogja 

érni, pedig nem szabadna, hogy ez így történjen. Nem szabad, hogy hatalma legyen 

valakinek, aki nem ismeri a jövőt, és Nagy Taranov is csak egy ugyanolyan személy, 

mint mi vagyunk, de bárcsak ilyen hatásosak lennének a mi szavaink is ellene. Nagy 

Taranov már semmire se emlékszik. 

- Lehet, hogy azért nem emlékszik Nagy Taranov se semmire, mert az ő emlékeit is 

kitörölték? - kérdezte reszketve Máté. 

- Nem tudom, de ezt már nem is fogjuk soha megtudni. A lényeg, hogy legyünk vele és 

az alattvalóival szemben óvatosak, és remélem azzal, amit most elmondtam, segítettem 

is ebben nektek valamennyit. 

- Ne félj Máté annyira Nagy Taranovtól! - szólalt meg ezután teljesen váratlanul és 

hosszú idő óta először Ineaz is, és ezzel párhuzamosan - mint ahogy az lenni szokott - a 

kisfiú t.y.-jének vetítőképernyője is előugrott, ami ekkor, ebben a sötét aluljáróban 

ráadásul olyan nagy fényt csinált, mintha világos nappal lett volna, és ezt Máté egy kicsit 

természetellenesnek is találta, mert a t.y.-je - ahogy azt ő már párszor látta - még soha 

nem tudott sötétben olyan erőteljesen világítani, mint most. 

 Mielőtt azonban a meglepett kisfiú mindenfélén elkezdett volna fantáziálni 

ezután, hogy mitől világít ennyire a készüléke, észrevette azt is, hogy a mellette lévő 

barátjának, Lejlának is ugyanúgy elő van ugorva a t.y.-je, ami szintén rendkívül 

erőteljesen világított, és így ez a két készülék már elég fényt adott ahhoz, hogy olyan 

világos legyen az aluljáróban, amilyen ekkor volt, és ezt a tizenkét éves kisfiú 

csakhamar meg is értette. Ezt követően viszont Máté - abbahagyva a nézelődést - 

gyorsan visszatért a saját t.y.-jéhez és ahhoz a biztatáshoz Nagy Taranov ellen, amit a 

t.y. képernyőjén látható aligátorocska, Ineaz mondott neki, és amire ezután a kisfiú ezzel 

a kérdéssel reagált: 

- Te is hallottad, amiket Sueniz mondott? 



- Persze, hogy hallottam! - mondta Máténak vidáman Ineaz. - De ne félj! Ha rajtam 

múlik, akkor nem fogsz te soha olyan dolgokat csinálni, mint amiket Nagy Taranov tesz. 

Ezt megígérhetem. 

- Jó - mondta Máté -, csak... én... tőlem se idegenek ezek a tulajdonságok. Én is 

csináltam már olyasmit, mint amit Nagy Taranov tesz.  

- Tudom én azt jól, de azóta már megváltoztál - mondta mosolyogva a kisfiú t.y.-jének 

képernyőjén Ineaz. - Méltó voltál erre az ajándékra, csakúgy, ahogy Lejla, Noémi és 

Yiinlu is. 

- "M, mi van?" - nézett nagyot erre a képernyőt bámuló kisfiú. - "Bűnös voltam, de 

megváltoztam, méltó voltam valamilyen ajándékra, és Lejlával, Noémivel és Yiinluval is 

ugyanez a helyzet? Nem értem." 

 Máté nagyon furcsán nézett ekkor a t.y.-jének a képernyőjére, ahonnan a benne 

ücsörgő, aligátorkinézetű Ineaz szintén visszanézett Mátéra, csak sokkal 

mosolygósabban, mint Máté, és ez a kisfiút csak még jobban zavarba hozta.  

 Ki tudja, meddig nézték volna még egymást Máté és Ineaz, ha egy hirtelen erő a 

pólója vállrészénél fogva váratlanul el nem rántja a kisfiút balra, amely rántástól a kisfiú 

t.y.-je is ( biztonsági okokból) eltüntette a vetítőképernyőjét.  

 Máté pedig ekkor azonnal, miután felfogta, hogy elrántották balra, balra fordította 

a tekintetét, és amikor ezt tette, Lejla volt az első, akit megpillantott maga mellett. 

- Figyelj azért oda arra, hogy merre megyünk! - fenyítette meg a kisfiút ekkor a barátja. 

- Miért? Merre...? - kérdezte Lejlától csodálkozva Máté, aki azonban miközben ezt 

kérdezte, észrevette hirtelen maga körül, hogy ő és a többiek is most már valahogy egy 

teljesen másik aluljáróutcában vannak, mint amiben eddig voltak. Pillanatokkal később 

jött csak rá Máté arra, hogy Lejla, amikor elrántotta őt az útról, abba az aluljáró-

mellékutcába rántotta be, amit még ő fedezett fel három perccel ezelőtt, és amelyik utca 

- ahogy azt Reniyu már korábban elmondta mindnyájuknak - pontosan oda vezetett, 

ahol a palackban talált rejtélyes levelet feladták. 

 Ezek után Máté már feleslegesnek is tartotta, hogy befejezze a mondatát, hisz 

már mindent tudott, és ez így is történt.  

 A héttagú csapat azonban - Mátéval együtt - még eközben is tovább folytatta az 

útját ebben az új, és a gyerek számára még teljesen ismeretlen aluljáró-mellékutcában, 

ami a szélességét tekintve talán egy kicsit keskenyebb volt, mint az előző utca, és ez a 

folyosó még annyira se volt kivilágítva, mint a főutca, ám ez az hely - a hosszát tekintve 

- alig volt több, mint ötven méter, aminek a végén már ekkora távolságból is látható volt 

az az ajtó, ami kivezetett a szabadba. Ezt onnan tudták még a gyerekek is olyan 

biztosan, hogy ennek a távoli ajtónak a legtetején volt egy nem túl nagy, köralakú ablak, 

amin keresztül olyan erős fény szűrődött be az aluljáró-alagútba, amilyen csak a 

szabadból jöhetett.  



 Ez a várva várt szabadulás ebből a földalatti utcarendszerből pedig már nem is 

váratott nagyon magára.  

 Fél perccel azután ugyanis, hogy reniyuék rákanyarodtak erre az új útra, már oda 

is értek ennek az aluljáróutcának a kijáratához, aminek az ajtaját miután Reniyu egy kis 

bütykölés árán, de sikeresen kinyitotta, a gyermekek szemei elé tárult egy újabb tér, ami 

a Tilassauban látott előző térhez képest talán nem volt olyan látványos, de azért itt is 

volt mit látni, főleg ami az épületeket, illetve a növényzetet illette. 

 A Mátéék lábai előtt elterülő első pár méter a földön egy keskeny, alig egy méter 

széles, macskaköves út volt, ami mentén jobb és baloldalt egyaránt tele volt ültetve a 

föld elszórtan kisebb tarka növényekkel, bokrokkal, amik közül ugyan egy se virágzott 

éppen, de ezek a növények már magukban az alapszínükkel is kellemes hangulatot 

tudtak adni az útnak, illetve a környékének, amire - éppen ezért - öröm volt ránézni. Ez a 

kellemes, növényekkel körülültetett járdaféleség azonban alig volt hosszabb öt méternél, 

és miután ez az út véget ért, vele együtt a szépen kialakított, hangulatos kert is 

megszakadt, hála egy harmadik dolognak, ami sokkal kevésbé volt szép, mint a kert és 

a rajta keresztülhaladó csinos járda, csakhogy ez a harmadik dolog sokkal fontosabb 

volt, mint bármi más itt a környéken, és ezt a négy kisgyerek is hamar belátta.  

 Ez a harmadik, rendkívül fontos dolog nem volt más, mint a környék főútja, ami 

ezen a csapattal szemben található téren is keresztülhaladt, és a csúnya, leaszfaltozott 

utakhoz hasonlító kinézete ellenére volt egy érdekes látnivaló is ezen az úton, amit 

Mátéék eddig még egyetlen másik úton se láttak itt Ircounwoban: a forgalom.  

 Számtalan Reniyuhoz, Suenizhez, Danrugához és Fluneilhez hasonlóan 

öltözködő, ám mégis teljesen máshogy kinéző alak volt látható ekkor is ezen a valóban 

fontos úton, akik mindkét irányban közlekedve (és gyalogosan is az út jobb szélét 

használva) annyira sűrűn rajzottak az úton, hogy alig lehetett tőlük látni, hogy mi van az 

út mögött. Annyit azonban a nagy tömeg ellenére is látni lehetett az út mögött lévő 

területből, hogy ott - alig néhány méterrel az út után - egy földszintes házsor húzódik 

végig, amiket megpillantva a négy kisgyerek rögtön tudta, hogy ide kell majd menniük. 

- Ott van a túloldalon pont szembe velünk az a ház, ahová megyünk. - Szólalt meg rövid 

tétovázást követően váratlanul Reniyu, miután Mátéék már majdnem mindent láttak az 

előttük lévő térből. 

- És hogy került ide ez a rengeteg gyalogos? - tette fel kérdését Reniyunak ezután 

csodálkozva Noémi, aki valamiért képtelen volt levenni a tekintetét az előtte lévő ritka 

forgalmas útról. 

- Mindenki szeret a belvárosba menni - mondta könnyelműen Reniyu. 

- Miért? Itt van a belváros a közelben? - kérdezte ezúttal Lejla. 

- Aha - bólogatott erre Sueniz -, egy jagevunnyira van csak innen a Zam tér és a 

Tulunuvu torony. A világ legjobb helye. 

- És melyik torony az a Tulunuvu? 



- Nem mondod, hogy nem ismered a Tulunuvu tornyot! - harsogta döbbenten Sueniz. - 

Azt mindenki ismeri! 

- Igen, Lejla! Hogyhogy nem ismered a Tulunuvu tornyot? Szégyen és gyalázat! - 

hülyéskedett Lejlával Máté. 

- Miért? Voltál te már valaha a Tulanuvu toronyban? - vágott vissza erre Máténak Lejla. 

- Dehogy voltam! - szólt vissza Lejlának röhögve Máté, és ez a röhögése a kisfiúnak egy 

kicsit ki is akasztotta ekkor Lejlát. 

- Nem indulunk át a túloldalra? - kérdte meg váratlanul a barátait Yiinlu. 

- De, igaz! Menjünk! - mondta Reniyu, aki rögtön, miután ezt kimondta, kisétált az 

aluljáró kijárati ajtaján a szabadba, ahová ezt követően a többiek - példát véve róla - 

követték is őt.  

 Miután pedig a Reniyu után sétáló Sueniz, majd Máté, Lejla, Noémi, Yiinlu és 

végül a Yiinlu mellett mindig ott lévő Halkamma is kijött az aluljáróból, továbbindult a 

héttagú csapat a megszokott sorrendben a rövidke macskaköves út mentén előre, amit 

olyan gyönyörű növények vettek körbe, hogy a két lány, Lejla, illetve Noémi 

legszívesebben megálltak volna itt, hogy elgyönyörködjenek ezekben a tarkabarka 

növénykékben, de ezt természetesen nem tették. Lejláénak azonban így nehezükre 

esett egy kicsit a macskaköves úton a meseszép kert mellett elsétálni, főleg úgy, hogy 

tudták, hogy mindjárt véget fog érni, és ebben igazuk is volt.  

 Alig tett meg ugyanis Reniyuék csapata tíz lépést ezen az úton, amikor már oda 

is értek ahhoz a túlzsúfolt főúthoz, amibe ez a járda beletorkollt, és amin még ekkor is 

akkora volt a forgalom mindkét irányból, hogy eléggé valószínűtlennek nézett ki, hogy 

Reniyuék mostanában ezen az úton keresztül fognak tudni menni. A gyerekek 

legalábbis így gondolták.  

 Két másodperccel azután azonban, hogy a héttagú csapat megállt az út előtt, 

váratlanul megállt előttük a gyalogostömeg, akik ezzel egyértelműen jelezték 

Reniyuéknak, hogy megadják nekik az elsőbbséget, és ezen Máté, Lejla, Noémi és 

Yiinlu jobban elcsodálkozott, mint bármi máson mostanában.  

 Nefernioországban az utakon, és ez elsősorban a nagyvárosokban volt igaz, 

soha nem adtak elsőbbséget a gyalogosoknak, még a zebráknál se, és az csoda volt, ha 

valaki nagy kegyesen mégis megállt az úton átkelni kívánó gyalogos(ok) előtt. Ezért 

lepte meg a nefernioországi gyerekeket ez a dolog ennyire.  

 Mátééknak azonban nem kellett kétszer mondani, hogy menjenek át az úton. 

Miután Reniyu és Sueniz elindult, azután ők is nekivágtak az úton való átkelésnek, 

miközben jobbra-balra fordulva mindenkinek megköszöngették, hogy átengedték őket az 

úton, a sok furcsa kinézetű gyalogos azonban erre a köszönetre csak egy mosollyal 

tudott válaszolni, ám a gyerekek már ebből is tudták, hogy megértették az idegenek, 

amit ők nekik mondtak.  



 Miután pedig a négy kisgyerek, és a legkisebb kisfiúval mindig együtt lévő 

Halkamma is átért végül az út túloldalára, újból beindult a forgalom a zsúfolt úton, 

miközben a gyerekek számára azonban láthatóvá vált teljes mértékben az útnak ez az 

oldala, ami - ahogy azt Mátéék már korábban is érezték - sorházakkal volt teleépítve, 

amik hasonlítottak is egy kicsit a Nefernioországban lévő városokban található 

sorházakra, főleg ami a vörös, elől-hátul lejtő cseréptetőt illette. Itt ezek az egymásba 

épített, földszintes sorházak azonban - ellentétben a Nefernioországban megszokott 

változatossággal - teljesen egyformán néztek ki, és ha nem lett volna itt Sueniz és 

Reniyu, a négy kisgyerek el is tévedt volna közöttük. Reniyu azonban - csakúgy, mint 

Sueniz - ott állt ekkor a gyerekekhez legközelebb eső házrész előtt, ahová, miután átért 

a négy kisgyerek az úton, megpróbálta odahívni őket négyüket magához, és Mátéék - 

jobb ötlet híján - engedtek is neki. 

- Ez az a ház, ahonnan a levelet küldték - árulta el Mátééknak az igazat Reniyu, miután 

azok elég közel jöttek hozzá. 

- És melyik a csengő? - kérdezte egy kicsit türelmetlenkedve Yiinlu.  

- Az a gomb ott az ajtó mellett - mutatott rá Reniyu a maga mellett lévő piros gombra, 

ami közvetlenül az erdei alak előtt lévő alak mellett volt. Reniyu ezután, hogy ne 

idegeskedjenek tovább a többiek, meg is nyomta ezt a piros gombot, ami azonban azt 

követően, hogy benyomta, semmiféle hangot nem adott ki magából, és erre Mátéék azt 

hitték először, hogy elromlott, és kérlelték is őt, hogy nyomja meg még egyszer a 

gombot. Reniyu azonban türelmesen várt, és ennek meg is lett a gyümölcse.  

 Fél perccel a gomb megnyomása után ugyanis hangok kezdtek el kihallatszani a 

házból, és mindjárt ezután azt is lehetett hallani, hogy valaki közelít feléjük a lakásban. 

Nagy volt a feszültség. Reniyu nem tudta, hogy ki írhatott hozzá egy ilyen furcsa 

tartalmú levelet, a gyerekek számára pedig az nem volt nyilvánvaló, hogy ki lehetett az, 

aki egy ilyen, számukra is nagyon aktuális levelet írhatott.  

 Mindeközben az ajtó felé közeledő személy is odaért az ajtóhoz, aki, miután az 

itteni hagyományos módszerrel meghúzta a kilincset, majd kifelé nyomva kinyitotta az 

ajtót, lebénult hirtelen, csakúgy, ahogy Lejla, Noémi, Yiinlu és Máté is, amikor meglátták 

ezt az előttük álló, és hosszú idő óta először végre ismerős személyt, aki nem volt más, 

mint Gábor.  

 

 

 

 

 

 

XLV. fejezet 



 

A közös folytatás 

 

 

 

 

 Gábor volt az a személy az ajtóban. Valóban. Bár ekkor más ruha volt rajta, mint 

a földalatti vonatos kalandnál, és az arca is egy kicsit másképp nézett ki most neki 

(feltehetően azért, mert időközben megborotválkozott), mint amire a gyerekek a 

legutóbbi közös élményükből emlékeztek, de még így is rá lehetett ismerni. Ő volt az a 

személy, akiről Mátéék egészen eddig azt gondolták, hogy a vonatbalesetben, amikor a 

vonat váratlanul elkezdett előre-hátra dülöngélni, és amikor Gábor - a többiektől eltérően 

- még mindig a vonat hátsó részében volt, hogy a korábban kigyulladt tüzet a lábával 

eloltsa, a vonat hátsó részével együtt leszakadt a többiektől és a tengerbe csapódva 

meghalt. Gábor miatt történt továbbá az is, hogy Dávid és Anita a balesetet követően 

otthagyta Mátét és a mellette kitartó többieket, és immár tudni lehetett, hogy teljesen 

feleslegesen.  

- Hát veletek mi történt? - tette fel kérdését a gyerekeknek először Gábor, miután az 

ajtóban állva már legalább fél perce bámulta a szintén meglepődött gyerekeket. 

- Ne is kérdezd! - szólt vissza Gábornak titokzatoskodva Máté. 

- Miért ne kérdezze? - mordult rá erre Noémi Mátéra. - Vele is majdnem ugyanaz történt, 

mint velünk. 

- És hol van a két másik barátunk, Dávid és Anita? - tette fel következő kérdését a 

gyerekeknek Gábor, ám erre a kérdésre mind a négy kisgyerek zavarba jött, és ez 

látszott is rajtuk.  

 Végül azonban, úgy fél perccel a kérdés feltevése után Máté önként elvállalta, 

hogy elmeséli Gábornak mindazt, ami vele és a többiekkel történt a vonatbaleset után, 

és ebbe a hosszúnak ígérkező, ám a lehető legrövidebbre fogott történet elmondásába 

így kezdett bele a kisfiú: 

- Miután a vonat kettészakadt, egy tengerparton kötöttünk ki mindnyájan, és itt mindenki 

csinált valami hasznosat, és amikor én megkérdeztem Dávidot, hogy mit csinál, akkor ő 

azt mondta nekem, hogy a te koszorúdat készíti. Azt hittük ekkor rólad, hogy meghaltál, 

és emiatt veszett össze velem ezután Dávid is, aki ezt követően Anitával együtt el is 

tűnt, és megtiltotta, hogy kövessük. Azóta nem is láttuk őket. Eközben azonban Yiinlu is 

elmenekült az erdőbe ijedtében, miután látta a köztem és Dávid között folyó 

veszekedést. Két választásunk volt ezután hármunknak: vagy Dávidék után indulunk és 

megpróbáljuk meggyőzni őket, hogy jöjjenek vissza, vagy a hatéves Yiinlu után indulunk 

el a sötét erdőbe. Az utóbbi mellett döntöttünk. Rengeteg sok utat tettünk meg ebben az 



erdőben ezután eredménytelenül, egészen ameddig az erdő közepén egy különös, 

teleírt sziklás helyen nem találkoztunk egy furcsa alakkal, Fluneillel, aki azonban a 

kinézetének ellentmondva egy nagyon kedves alak volt, és elvezetett minket, hármunkat 

Noja Ozalóra, ami egy aprócska település volt, és miután itt felmentem Fluneillel az 

egyik barátjához, aki - ahogy azt Fluneil elmondta - tudott segíteni az elveszett 

személyek megtalálásában, megtaláltam nála, azaz ennél az idegennél Yiinlut. Ezek 

után igazából amellett, hogy vajon hol Lehet Dávid és Anita, már csak arra voltunk 

kíváncsiak, hogy vajon hol lehettünk, mert ilyen településről, hogy Noja Ozaló, eddig 

még soha nem hallottunk, és a térképünk sem ismert egyetlen ilyen települést se. 

Fluneilék azonban ezután elmondták, hogy a Noja Ozalóval szembe lévő hegynek a 

tetején van egy helyi térkép, és ezután tudtuk is, hogy mi lesz a következő dolgunk. 

Miután összeszedtük az étkezdéből Lejláékat, és ennél az ismerősnél 

összekészülődtünk, nem sokkal azután el is indulunk erre a hegyre, aminek az aljában 

azonban volt egy felvonóállomás, ami ezelőtt nem működött, de nekünk sikerült 

beindítanunk, és Ineaz, aki igazából nem tudom, mi, ő irányítja a felvonót, és mióta a 

felvonóban utazva hozzáértünk a felvonókocsi ablakához, azóta ott van az én és a Lejla 

t.y.-jében Ineazz. Nálam, mint egy aligátor, nála pedig mint egy tengerimalac, és ezóta 

az esemény óta úgy érzem, mintha valahogy megváltoztam volna.  

 Ezt a mondatot mesélve pedig Máténak hirtelen eszébe jutott az a felettébb 

elgondolkodtató mondat is, amit Ineaz mondott neki még az aluljáróban azzal 

kapcsolatban, hogy megváltozott, és erre a mondatra visszagondolva ki is verte a kisfiút 

a víz, mert tudta, hogy Ineaz vele kapcsolatban mondott egy fontos dolgot, csak arra 

nem emlékezett pontosan, hogy mit. Máté ennek ellenére azonban folytatta meséjét.  

- Miután így feljutottunk a hegytetőre, megnéztük az ott lévő térképen, hogy hol van Noja 

Ozaló, és itt is egy érdekes dologgal találkoztunk. Itt jöttünk rá ugyanis arra, miután 

láttuk a térképet hogy valójában milyen világba is kerültünk. Ezt követően lejöttünk 

gyalog a hegyről, ám amikor visszaértünk Noja Ozalóra, észrevettük, hogy ég az egész 

falu, és amikor odasiettünk a füstben körbeálló tömeghez, elmondták, hogy Zepca volt a 

gyújtogató. 

 Máté ekkor ismét megállt, s nagyot nyelt, mert még mindig élénken éltek benne 

azok az emlékek, amik itt történtek vele. 

- És ezután - folytatta Máté. - Bementem a tömegbe és megpróbáltam megkérdezni 

Zepcát, hogy mit tett, de ő semmiáron nem akart mondani nekem semmit, és nem 

sokkal később a szemeim láttára, előttem meg is halt ő. Ezután úgy határoztunk mi 

négyen, hogy elhagyjuk Noja Ozalót és elmegyünk Tilassaura, ahol azt mondta Fluneil, 

hogy meg tudjuk találni a módját annak, hogy hogyan jussunk haza. Útban Tilassau felé 

azonban történt egyszer egy baleset. Ekkor ismerkedtünk meg Suenizzel, aki itt van 

most is velünk. Ő az a nyakláncos alak előttem - és Máté ekkor - az alkalmat 

kihasználva - rá is bökött az előtte álló alakra, akit a négy kisgyerek már Zongalu-

Salakke óta ismert. 

- Zongalu-Salakkénál, egy kisebb településnél ezután még át kellett kelnünk egy rozoga 

hídon is - folytatta mindeközben Máté. -  de ezután az utunk már egyenesen Tilassaura 

vitt, ahol Reniyu segítségével találtunk ide, akinek az a dolga, hogy a sárga tóban 



összegyűlő segítségkérő leveleket elolvassa és utánajárjon ezeknek a leveleknek. 

Reniyu az a másik személy, aki Sueniz mellett áll - mutatott rá Máté ezúttal Reniyura, 

aki üdvözlésképpen félénken vissza is integetett Gábornak. - Szóval nagyjából így 

kerültünk ide. 

- Na! Hogy tetszett? - kérdezte izgatottan Noémi. - Ilyen sok izgalmas dolog is csak 

velünk történhet! 

- Ahogy így elmondtátok, tényleg több izgalmas dolog történhetett veletek, mint velem - 

ismerte be mosolyogva Gábor. - De azért az én történetem se volt semmi. 

- És mi történt veled, hogy ide kerültél? - kérdezte a négy gyerek kórusban Gábort. 

- Arra a részre sajnos nem emlékszem, amire ti, hogy mi történt a vonat két részre 

szakadása után, mert ezután valamitől egy jó időre elvesztettem az emlékezetem - 

kezdte el mesélni Gábor. - de azt tudom, hogy miután újból magamhoz tértem, még 

mindig a kettészakadt vonatkocsiban voltam, ami ekkor egy tengerparton volt. 

Valószínűleg oda sodorta ki azt a víz, ha elég könnyű volt a vonatkocsi hozzá, de úgy 

tűnik, az volt. Ezután még egy kicsit pihentem, hogy összeszedjem magam, majd ezután 

kimásztam a kocsiból, amiben egyébként semmi nem maradt meg épen, ami eddig 

benne volt, és miután kimásztam belőle, észrevettem, hogy valójában egy strandon 

kötöttem ki, ahol mindenki a félbetört vonatdarabot bámulta, na meg miután kimásztam 

a vonatból, engem is rendesen megnéztek, de én is őket, mert ezen a strandon egy 

csomó olyan teljesen különböző kinézetű alak volt, akikről azt gondoltam először, hogy 

Virousiak, de miután átgondoltam, rájöttem, hogy ott sincs ilyen, hogy mindenki teljesen 

különböző legyen. Fogalmam se volt ezután, hogy mihez kezdjek, de tudtam, hogy az 

lett volna ekkor a legjobb, ha el tudtam volna távolítani valahogy a vonatot a partról, és 

miután körbenéztem itt a tengerparton, észrevettem valamit, ami úgy tűnt, hogy segíthet 

is ebben: egy mentőtornyot, aminek a tetejéről az egész standot be lehetett látni. Fel is 

mentem ide, csak amikor felértem a fülkébe, észrevettem, hogy nincs benne senki. Én 

azonban - abban bízva, hogy hátha jön egyszer valaki - itt maradtam, és úgy negyed óra 

múlva jött is valaki, de egy teljesen más szándékkal, mint amire én számítottam. 

- Biztos azt hitték rólad, hogy te vagy a vízimentő - szólalt meg kuncogva Noémi. 

- Ahogy mondod - bólogatott erre Gábor. - Bár nem tudtam először, hogy a hozzám 

feljött furcsa kinézetű alak mit akar tőlem, mert valamilyen teljesen idegen nyelven 

mondta, de aztán amikor felrántott a földről és kirángatott engem szó szerint a toronyból, 

megértettem, hogy valami fontosat akar kérni tőlem. Ekkor, vagyis amikor kihúztak a 

toronyból, vettem észre azt is, és immár úgy gondoltam, hogy tudom, miért szedett ki ez 

az erőszakos személy a toronyból, hogy a vonatkocsi, amiben idejutottam, a vízen úszik, 

úgy ötven méterre a parttól, de ez igazából már nem érdekelt engem. El is magyaráztam 

ezt ennek a valakinek kézzel-lábbal mutogatva, de ő hajthatatlan volt, és addig 

lökdösött, amíg rá nem vettem magam arra, hogy mégis beússzak a vízbe a vonathoz, 

és így is tettem. Amikor azonban beúsztam a vonathoz, rájöttem, hogy igazából nem is 

tudok úszni, és amikor odaértem a vízen lebegő vonathoz, belekapaszkodtam az 

oldalába, ám ekkor úgy hallottam, mintha valaki mozgolódott volna ebben a vonatban, 

és amikor ezután odaevickéltem a letört részéhez, megpillantottam rajta keresztül egy 



sündisznóalakú valakit a jármű belsejében, akiről ekkor már tudtam, hogy őmiatta 

kényszerített idáig az az erőszakos alak, de sajnos ekkor én se tudtam nagyon mit 

csinálni, pedig szerettem volna. Ekkor azonban hirtelen valamilyen erő elkezdte a part 

felé tolni a vonatot, majd miután hamarosan én és ez az alak kikerültünk a partra, előjött 

egy eddig még nem látott, semmihez sem hasonlítható kinézetű alak, aki valójában nem 

volt más, mint aki a vonatkocsit a partra kitolta, és ez az alak azt is elvállalta, hogy 

lakhatok nála, ameddig meg nem talállak titeket. Avolonak hívják egyébként őt. 

- De most megtaláltál minket! - jelentette ki Máté. 

- Inkább ti találtatok meg engem - helyesbített Gábor. 

- Mindegy. A lényeg, hogy újra együtt vagyunk, már majdnem ugyanúgy, mint ahogyan a 

repülőszerencsétlenség után elindultunk, és ha majd Dávidot és Anitát is megtaláltuk, 

hazamegyünk. Velünk tartasz ebben, ugye? 

- Naná! - mondta boldogan Gábor. - Előtte viszont még össze kell készülődnöm. Gyertek 

addig be!  

 És Gábor ezután szélesre ki is nyitotta a ház bejárati ajtaját, amiből minekutána 

ezt követően visszament a lakásba, odaszólt a többieknek, hogy jöjjenek ők is be. Erre a 

többiek is - bár kicsit még mindig tétovázva meglepetésükben - de mind bementek 

utána.  

 Miután pedig a héttagú társaság Gábor után, és az ő parancsára belépett a lakás 

széles előszobájába, aminek az ajtaját Máté - hátrarohanva - udvarias módon be is 

csukta, mindnyájan észrevették, hogy ez a lakás, amiben Avolo, és ideiglenesen Gábor 

is lakott, egy belülről teljesen kékre festett ház volt, aminek a padlója a bejáratot követő 

első méter kivételével bokáig fel volt öntve mindenhol vízzel, amiről már első pillantásra 

látszott, hogy nem a véletlen műve volt. Az viszont, hogy az a valaki, aki így felöntötte 

ezt a lakást bokáig vízzel, miért csinálta ezt, vagy hogy mire volt ez jó neki, az már egy 

jobb kérdés volt. Ezen a dolgon hiába gondolkodtak a gyerekek akármennyit, nem 

tudtak rájönni, hogy miért volt úgy, ahogy.  

 Máté és a többiek mindenesetre nem nagyon voltak elragadtatva attól az ötlettől, 

hogy a most megtalált barátjukat még ezen a rejtélyes vizes folyosón keresztül is 

kövessék, és amikor Gábor - aki ekkor egyébként teljesen mezítláb volt - belement ebbe 

az egész előszobán keresztülhúzódó vízbe, majd az első két méter megtétele után 

visszafordult, és megkérdte Mátéékat, hogy utánajönnek-e, ők azt felelték, hogy inkább 

maradnak, és ezt Gábor - látva a barátai lábbelijeit - meg is értette.  

 Gábor így aztán egyedül folytatta az útját a szobájába, hogy összepakoljon, 

miközben a többiek az előszobában egymással társalogtak, és elsősorban arról, hogy 

miért volt ez a lakás vízzel feltöltve, de erre a kérdésre még Reniyu és Sueniz se tudta a 

választ, pedig ha ők nem tudtak valamit, akkor az már régen rossz volt. Öt perc telhetett 

el nagyjából ezután, amikor Gábor a pakolás végeztével visszaért az őrá várakozó 

csapathoz, és Gáboron ezúttal - a gyerekek legnagyobb csodálatára - ismét új ruha volt: 

egy fehér póló és egy melegítőnadrág, aminek az alja a bokáig érő víz miatt el is ázott, 

illetve Gábor egyik kezében ott volt még az ő egy pár túracipője is, benne a zoknijaival, 



és ez volt minden, amit ő magával hozott.  

- Ne hívjam ki ide Avolot is, hogy legalább egyszer találkozzatok? - kérdte meg Gábor 

Mátéékat, miután az visszaérkezve a pakolásból megállt a barátai előtt. 

- Nem muszáj! Nem kell őt miattunk felkelteni - ellenkezett ezt hallva tapintatosan 

Noémi.  

- Mondjuk ebben igazad lehet - bólogatott erre Gábor. - Bár nem tudom, honnan találtad 

ki, de Avolo most is alszik. Na de otthagytam a szobámban egy üzenet, amiben leírtam, 

hogy elmegyek veletek világot látni. 

- Az üzenetről jut eszembe! - kiáltott fel ekkor hirtelen Máté. - Te írtad azt a palackos 

segítségkérő üzenetet, amit mi véletlenül a sárga tóban találtunk? 

- Melyiket? Többet is írtam. 

- Ööö... Mi csak egyet találtunk - magyarázta meghökkenve Máté. - Abban arról írsz, 

hogy mennyire tetszik neked ez a város, de már nagyon haza akarsz jutni, mert tudod 

hogy vár a családod, és azt szeretnéd megtudni, hogy hogyan lehetséges ez. 

- Ja tudom. Az a legutolsó levél, amit írtam - mondta Mátééknak Gábor. 

- Ez a dolog viszont minket is érdekel, amiről Gábor írt - fordult Máté hirtelen Reniyu és 

Sueniz felé. - Mindannyian kérdezzük, hogy hogyan lehet innen, Ircounwoból a mi 

világunkba visszajutni.  

- Én ebben igazából nem vagyok szakértő - szólalt meg Reniyu és Sueniz teljesen 

véletlenül egyszerre. - de nem annyira messze innen van egy roncstelep. Ott elvileg 

meg kell lennie annak, amire nektek szükségetek van, főleg, ha vonaton érkeztetek, ha 

jól értettük.  

- Rendben! Menjünk akkor oda arra a roncstelepre, ahonnan végre hazajuthatunk! - 

buzdította Máté a többieket. 

- De Máté! - állította meg a barátját Lejla. - Elfelejtetted, hogy Dávid és Anita még mindig 

nincs meg? 

- Nem. Dehogy felejtettem - mentegetőzött Máté. - De attól még megnézhetjük, hogy mi 

van ott. 

- Nézzük meg előbb a teret és a tornyot! - vetette fel legújabb ötletét Yiinlu.  

- A Tulunuvu toronyra gondolsz? - kérdezett utána Máté. 

- Aha - bólogatott Yiinlu. 

- Felőlem oda is mehetünk - egyezett bele Máté. - Persze csak ha ti is akarjátok. 

Ezzel az új ötlettel azonban senkinek nem volt a csapatból ellenvetése, sőt! Miután Máté 

ezt a mondatát elmondta a társainak, Lejla, Gábor, Reniyu és Sueniz közülük el is 



kezdett neki némán bólogatni, amiből Máté egyértelműen meg is értette, hogy a 

többieknek is tetszik ez a toronylátogatós ötlet. 

- Rendben - szólalt meg ezután vidáman Máté. - Akkor irány a Tulunuvu torony! 

 

 

 

 

 

 

XLVI. fejezet  

 

A Zam tér 

 

 

 

 

 

 Ezt követően pedig, vagyis miután ilyen könnyen meghozták Mátéék a döntést, 

hogy hova fognak menni, rögtön útnak is indultak. Ezzel a hirtelen indulással pedig ismét 

egyetértett mindenki.  

 Miután azonban egymás után kiment mind a nyolc csapattag Avolo lakásából az 

utcára, ahol még mindig ugyanolyan nagy volt a forgalom az úton, mint öt perccel 

ezelőtt, nem értette az öt nemidevalósi, hogy most ezen a forgalmas főúton, ami Sueniz 

szerint a belvárosba vezetett, melyik irányba kell menniük, hogy eljussanak a város 

közepébe, és az ezzel kapcsolatos kérdést mindjárt a kijövetel után fel is tette Máté 

Sueniznek, akiben ő ekkor a négy, viszonylag régi ismerőse után a legjobban bízott. 

- Merre kell menni ezen az úton, hogy a belvárosba jussunk? - hallatszott Máté kérdése. 

- Innen nézve jobbra - mondta a kisfiúnak Sueniz, aki ezután csak most, csak Máténak 

még azt is megmutatta a bal kezével jobbra mutatva, hogy a távolban, valószínűleg több 

kilométerre a gyerekektől ott áll hét vagy nyolc vékony, és ekkora távolságból túl 

magasnak se kinéző felhőkarcoló, amik közül azonban mégis volt egy épület, pont 

középen, amelyik legalább tízszer olyan magasnak tűnt, mint az összes többi 

felhőkarcoló együttvéve. Így aztán ez az egy épület méltán viselhette a felhőkarcoló 



nevet, hisz még a teteje se látszott.  

 Ezt az ésszerűtlenül magas épületet pedig miután a Sueniz bal keze irányába 

néző kisfiú is megpillantotta, nagyon elcsodálkozott rajta, mert egy ilyen épület, ami 

kilométerekről is úgy nézett ki, hogy szó szerint az égig ér, nem nagyon volt. Még a 

nagyvárosokban se.  

 Máté ennek a nem mindennapi látványnak az ellenére azonban kivételesen nem 

nézte sokáig ezt a hihetetlenül magas, és már így első pillantásra is rengeteg kérdést 

magában rejtő épületet, amiről azonban gyanította a kisfiú, hogy valami szerepe lesz 

majd a jövőben, különben nem mutatta volna meg azt neki Sueniz. Ehelyett inkább - a 

többiekre gondolva - megbökdöste Máté az előtte álló Sueniz hátát, hogy induljon el 

Reniyuval együtt előre, s azok szó nélkül teljesítették is Máté óhaját, aki szíve szerint 

azonban nem ezt tette volna.  

 Az egy kupacban a ház előtt összetömörült csapattagok pedig Máté mögött, 

látva, hogy az eddig előttük álldogáló Sueniz és Reniyu elindultak, nyomban utánuk 

eredtek, és mivel ezt gyorsan észrevétették a figyelmes gyerekek, illetve Gábor és 

Halkamma, két méterrel később már utol is érték Reniyuékat, és ez pont azelőtt történt 

még, mielőtt Sueniz és Reniyu rátértek volna a túlzsúfolt főútra. Ezen az úton most is 

olyan nagy volt a forgalom, hogy nagyon könnyen szem elől lehetett volna veszteni 

benne ezt a két alakot, ha Mátéék nem sietnek eléggé, de ez - a gyerekek, illetve Gábor 

szerencséjére - nem így történt.  

 Miután pedig ezt követően baj nélkül utolérték Mátéék Reniyuékat, ismét 

megtapasztalta a négy kisgyerekek, hogy milyen udvariasak az itteniek: a nyolctagú 

társaság előtt ekkor ugyanis ismét megállt a gyalogosforgalom az úton mindkét 

irányban, és ezt az elsőbbségi helyzetet a soktagú csapat ki is használta ekkor arra, 

hogy rákanyarodjon erre a főútra jobboldali irányban.  

 És miután Reniyu, Sueniz, majd mögöttük a többiek is nagy nehezen 

begyömöszölték magukat ebbe a tömegbe, újra megindult a forgalom a főúton, csak már 

Mátéékkal együtt. A Mátéék előtt sétáló alakok a forgalom újraindulását követően nem 

haladtak olyan gyorsan, és így nem is volt nehéz felvenni az ő tempójukat, miközben 

kellemesen lehetett haladni a nagy tömeg között, ám ennek a kényelmességnek az 

ellenére a négy kisgyerek, Lejla, Noémi, Yiinlu és Máté, de még Gábor se találta ezt az 

úton való sétát a hatalmas tömegben jó ötletnek, és ennek több oka is volt.  

 Először is a sok-sok előttük lévő idegen azért zavarta Mátéékat, mert az ezen az 

úton először járó gyerekek egyáltalán nem láttak miattuk semmit az útból, hogy az 

hogyan folytatódik, ami azért lett volna jó, mert akkor tudták volna mind az öten, hogy 

milyen messze van még tőlük a belváros, és emellett Máté is láthatta volna, hogy ez az 

út tényleg odavezet-e ahhoz az ultra magas toronyhoz, amit Sueniz egy perccel ezelőtt 

megmutatott neki, és amiből most azonban a tizenkét éves kisfiú - hála az idegeneknek - 

semmit se látott, aki emiatt bánkódott is egy kicsit. A másik - és talán még rosszabb 

zavaró dolog Mátéék számára pedig ezenkívül az volt, hogy a csapatuk előtt és mögött 

egyszerűen olyan hangosan beszélgettek egymással ezek az idegenek, hogy alig tudtak 

a gyerekek tőlük egymással beszélgetni, de ez még szinte semmi nem volt ahhoz 



képest, amilyen hangon néhány ilyen idegen Mátéék előtt és mögött beszélgetett. Ennél 

szörnyűbb dolog már régen érte a gyereket, ám Mátéék mindezen kellemetlenségek 

ellenére bírták a sétát a gyalogosokkal túlzsúfolt főúton, de csak azért, mert tudták, hogy 

egyszer - remélhetőleg minél hamarabb - úgyis vége lesz ennek a tömegnek, és akkor 

végre fellélegezhetnek. Ez így is lett.  

 Tíz perc telhetett el körülbelül ezután, amikor az azóta ugyanúgy folytatódó úton 

Máté és a többiek hirtelen azt vették észre, hogy az előttük lévő tömeg kezd lassan 

szétoszlani minden irányban, ám hiába nézett körbe mind a négy gyerek, illetve Gábor is 

ezután minden irányba, egyikük sem talált semmi különöset sehol, ami a sok itt élő 

személyt ennyire szétszéleszthette volna, pedig a tömeg szétoszlásával arányosan az út 

előtt lévő terület is egyre tisztább kezdett lenni, de még ez se se segített Mátééknak.  

 Még nagyjából tíz métert tett meg ezután a nyolctagú csapat előre, amikor 

Mátéék elől végleg eltűnt az összefüggő tömeg, és itt vette észre a négy kisgyerek, 

illetve Gábor is azt, hogy ők igazából már nem is a főúton vannak, hanem egy újabb 

téren, ami azonban még a többi, változatosabbnál változatosabb Tilassaui térhez 

hasonlítva se volt semmi, és ezt most Mátéék is láthatták. 

 Ez a tér, ami Máté saccolása szerint már a belvárosban lehetett, nem is volt egy 

annyira óriási terület: nagyjából húsz méter hosszú és ugyanilyen széles lehetett ez a 

terecske, akárcsak egy kisebb futballpályának a fele, ámde gyakran nem a méret a 

lényeg, és ez most erre a kicsike térre is igaz volt.  

 Ennek a térnek a talaja mindenhol, de tényleg mindenhol, amerre a szem ellátott, 

olyan négyzetalakú, átlátszó kristálymacskakövekkel volt leburkolva, mint amihez 

hasonlókról csak a mesékben lehet olvasni, és ott is csak a leggyönyörűbb paloták 

némelyikében írnak olyan gyönyörű padlóburkolatról, mint ami ekkor a nyolctagú csapat 

szemei elé tárult. E nem mindennapi útburkolat körül is voltak azonban még érdekes 

dolgok: Mátééktól nézve ennek a térnek a jobb szélén például végigment egy régi, több 

évszázadosnak kinéző falrom, ami jóllehet szinte teljesen épen megmaradtnak nézett ki, 

de a maga alig fél méteres belső magasságával nem nagyon volt tanácsos túl közel 

menni hozzá, mert bármiféle védőkorlát híján nagyon könnyen át lehetett esni rajta a fal 

túloldalára, aminek a teteje a túloldalon lévő talajtól ráadásul legalább tíz méterre volt, 

és egy ekkora esés senkinek se szokott jót tenni. Ezt a csapat legtériszonyosabb tagja, 

Noémi is jól tudta, aki ezt a falat látva - a saját biztonság érdekében - hátra is lépett 

kettőt, hármat, hogy teljes biztonságban érezhesse magát, jó messze a faltól. Noémi 

már csak ilyen volt.  

 Továbbnézelődve ezen a nem mindennapi téren észre lehetett még venni 

Mátéékkal szemben a túloldalon egy egyemeletes sorházat, ami leginkább egy barokk 

stílusban épített épületsorra hasonlított, és ami a teret megkerülve egészen a nyolctagú 

csapatig eljött.  

 Itt azonban, vagyis Mátéék mellett baloldalt, ahol az épületsor befejeződött, volt 

egy lépcső is, ami felvezetett egészen a téren lévő házak első emeletéig, ahol egy 

csomó árus volt, meg ezenkívül még rengeteg üres pad. Ezt az emeletes teret pedig a 

gyerekek különösen jó ötletnek találták, közülük is elsősorban Máté volt ezen a 



véleményen, aki látva, hogy ez az emeleten haladó út két sorház között továbbmegy 

egyenesen balra, amerre a pár kicsi felhőkarcoló, közöttük pedig az az óriási nagy 

építmény is volt, teljesen fellelkesült, és nem csak azért, mert hosszú idő után most 

pillantotta meg először ezeket a felhőkarcolókat, hanem azért is, mert itt erről a térről, 

ami úgy fél kilométerre lehetett már csak az égig érő építményektől, olyan jól lehetett 

látni már a felhőkarcolókat, hogy Máté a középsőn, a legmagasabbikon, és kizárólag 

csak azon pár másodperces nézelődés után észrevette azt is, hogy van rajta egy olyan 

átlátszó, az épületet körbevevő gyűrű úgy harminc méterre a földtől, ami egyértelműen 

jelezte a kisfiúnak, hogy ez az épület egy torony. A Tulunuvu torony! 

- Ez itt a Zam tér! - jelentette ki közben váratlanul Sueniz. 

- Tyű! - csodálkozott el ekkor hangosan Yiinlu, miközben a teret fürkészte. - Hogy tudtak 

ilyen kristályteret építeni? 

- Fogalmam sincs - mondta tanácstalanul Lejla. - Mindenesetre aki csinálta, annak 

nagyon jól össze sikerült hoznia ezt a teret. 

- Tényleg, ki csinálta meg így ezt a teret? - kérdte meg Lejláék beszélgetését hallgatva 

hirtelen a "bölcs" Gábor Reniyut és Suenizt, akiknek a nevét még nem sikerült 

megjegyeznie a csapat egyetlen felnőtt tagjának. 

- Alluvu csinálta ezt a teret egyedül - mondta Gábornak Reniyu. - Rögtön a befejezés 

után viszont lelépett ez a térépítő barátunk, és senki se tudja azóta, hogy hová ment, 

vagy hogy mi lett vele. Ez a tér egyébként pont nekem készült, vagyis az olyanoknak, 

akik ugyanolyan palackos mentőmunkát végeznek, mint én. Nézd csak! - És Reniyu 

ekkor a jobbkezével rámutatott a velük pont szemben lévő sorház falára, amin az ablak, 

illetve az ajtó között látható volt egy kép, ami egy palackot és egy Reniyuhoz hasonló 

személyt ábrázolt, ám efelett a személy felett volt egy nagyon visszataszítóan kinéző, 

nyolckarú szörny is, ami sehogy se sugárzott magából jóságot. Akár az arcát nézte 

Gábor, akár a testét. 

- Ez a kép mindig emlékeztet rá, hogy mennyire veszélyes a munkám - mesélte közben 

Gábornak Reniyu. - Soha nem tudhatom, hogy ki küld ki nekem egy palackban egyszer 

majd egy olyan üzenetet, ami arra fog rávenni, hogy valami rosszat tegyek, és ez az, 

amitől igazából a legjobban rettegek. 

- Tegyél ellenük valamit! - tanácsolta Reniyunak Gábor. 

- Dehát mit tehetnék? - kérdezte kétségbeesetten Reniyu. - Ha nem nézem meg az 

üzeneteket és nem járok utánuk, akkor másoknak ártok azzal, akiknek szükségük lenne 

a segítségemre. Nem tehetek mást, Gábor, minthogy továbbra is nézegessem a 

leveleket a palackokban, és bízzak benne, hogy nem egy olyan tartalmú levelet húzok 

pont ki a tóból, majd utána a raktárból, ami Nagy Taranovéktól érkezett, akik engem is rá 

akarnak venni arra, hogy csatlakozzak hozzájuk. 

- Ki az a Nagy Taranov? 

- Ne akard tudni! - mondta Gábornak váratlanul, ámde jó szándékúan Lejla, aki 



mindvégig odafigyelt arra, amit Reniyu mondott, csakúgy, mint Máté, Noémi és Yiinlu is. 

- És miért ne akarjam tudni? 

- M... mert... mert ez egy hosszú történet - magyarázta magát dadogva Lejla. 

- Lejlának igaza van - bólogatott erre Máté is -, ha viszont a kedvünkért feljössz az 

emeletre, elmondunk neked ott mindent Nagy Taranovról. 

- Zsaroltok? - akadt ki erre Gábor. 

- Tulajdonképpen igen - vallották be Gábornak egy kicsit kuncogva a gyerekek. - Na de 

akkor is, Gábor! Nem mondod komolyan, hogy nem akarsz feljönni az emeletre és 

megnézni onnan, hogy milyen szép a kilátás! 

- Én ezt nem mondtam... 

- Akkor gyere! - Mondta kórusban a négy kisgyerek, akik közül a következő pillanatban 

Máté és Lejla már meg is ragadta Gábort a pólójánál fogva, akit utána ez a két, 

viszonylag jó erőben lévő kisgyerek oda is vonszolt a lépcsőhöz, és hiába mondta nekik 

ekkor Gábor, hogy magától is fel tud ő jönni a lépcsőn, nem érdekelte Mátéékat, akik így 

a lépcsőn is felvonszolták maguk mellett a csapat egyetlen felnőtt tagját, és ezt a nem 

mindennapi eseményt a lépcső mellett ácsorgó Reniyu és Sueniz is látta, akik nem 

tudták ezt a felnőttvonszolást mire vélni, de ki tudta volna mondjuk?  

 Miután pedig végül - főleg Máté és Lejla számára örömteli módon - sikerült 

felérnie Gábornak, illetve az őt vonszoló, és emiatt időközben teljesen kifáradt két 

kisgyereknek is vele együtt az emeletmagasra felvezető lépcső tetejére, az emeleti 

térhez, elengedték Mátéék Gábor pólóját, majd ezt követően - a fáradtságuk ellenére - 

megpróbált a két kisgyerek, vagyis Máté és Lejla zihálva körbenézni ezen az emeleti 

részén a térnek, amiről már messziről is látszott, hogy nem lesz egy mindennapi látvány.  

 Ez az emeleti utca, ami hét méterre volt a talajtól, és ami csupán egy igen 

keskeny, alig három méter széles márványutacskából állt, tele volt rakva baloldalt, nyitott 

bódékkal, amik olyan közel voltak egymáshoz, hogy szinte nem is lehetett látni, hogy hol 

van vége az egyiknek, és hogy hol kezdődik a másik. Ezt a sok bódét azonban, amikből 

már első ránézésre is lehetett legalább nyolc, csak három árus vezette, akik jóllehet 

most, amikor csak Máté, Lejla és Gábor voltak csak az utcán, elegen voltak, de egy 

forgalmasabb időszak esetén, amikor mondjuk egyszerre húszan vannak ezen az 

emeleti úton, nehezen tudta elképzelni a két kisgyerek, hogy hogyan tudják ők hárman 

összvissz az összes vevőt kiszolgálni, aki erre téved.  

- Na, akkor elmesélitek, hogy ki az a Nagy Taranov? - kérdte meg ekkor Gábor 

váratlanul, ám annál kíváncsibban az utat nézegető gyerekeket, akiknek az ígéretükhöz 

híven el kellett most mesélniük Gábornak Nagy Taranov hosszú történetét, pedig ekkor 

ehhez se Máténak, se Lejlának nem volt semmi kedve.  

 Fél percig vártak ezután egymásra a gyerekek, hogy vajon melyikük kezd el 

előbb mesélni, amikor Lejla - látva, hogy hiába vár Mátéra - elvállalta, hogy elmondja 



Gábornak Nagy Taranov hosszú, és nem éppen vidám történetét.  

  Lejla ezután kényszerűen odafordult Gáborhoz és elmesélte neki azt a történetet, 

amit az aluljáróutcában hallott még Reniyuéktól.  

- Aha. Már értem - mondta bólogatva a történet végighallgatása után Gábor. - Nagy 

Taranov tehát egy olyan fura lény, aki mindenki mással ellentétben hatalmat akar 

magának, és ennek érdekében mindent meg is tesz. 

- Úgy van - bólintottak erre a gyerekek. 

- Akkor mi is simán csatlakozhatnánk hozzá. Nekünk is ugyanilyen céljaink vannak - 

mondta viccelődve Gábor. 

- Ez nem vicces, és nem is igaz teljesen! - szólta le Gábort Lejla. - Lehet, hogy furcsán 

hangzik, de nekünk például eszünkbe se jutott ilyen gondolat, hogy hatalom, irigység, 

mióta idekerültünk, Ircounwoba. Mintha megváltoztatott volna itt valami. Mintha... Ineaz? 

- Mi!? - nézett erre nagyot Gábor. 

- Mi? Ja! mindegy! Hosszú - titokzatoskodott Gáborral szemben újból Lejla. 

- Ne is figyelj oda ilyenkor Lejlára - magyarázta a barátját Gábornak Máté. - Csak nem 

tudja, hogy mit mondjon annak, akibe szerelmes. 

- A... tudod kibe vagyok szerelmes! - szólta el magát majdnem Lejla. 

- Mondjuk nekem még nincs feleségem - személyeskedett Gábor, amire mind Gábor, 

mind pedig Máté elnevette magát. Csak Lejla nem tudta értékelni a fiúk viccét, de ez a 

legtöbb lánynál így van ilyenkor. 

  Időközben feljöttek a lépcsőn Reniyuék is, akik közül azonban Noémi - felérve az 

emeletre - rögtön odaugrott az egy sorban álló Mátéék mellé és megkérdezte őket, 

hogy... 

- Nem vettetek még semmit? Ingyen adnak itt mindent! 

 

 

 

 

 

 

 

XLVII. fejezet 



 

A furcsa fagylalt 

 

 

 

 

 

 

- Hogyhogy mindent ingyen adnak? - kérdezte csodálkozva Máté. 

- Mittudomén! Suenizék ezt mondták.  

- És azt nem mondták Suenizék, hogy ezt az ingyen üzletet hogyan csinálják? - 

érdeklődött tovább felzaklatva a kisfiú, aki ezt követően nagy kíváncsiságában vetett a 

háta mögé egy pillantást, hogy megnézze, valójában mit is árulnak ezek az eladók 

mögötte ilyen olcsón, ám a bódék jól el voltak elölről takarva, így Máté nem nagyon látta, 

hogy mi van a bódék mögött. 

- Lehet, hogy valamilyen hónapok óta romlott kaját árulnak itt, és ezért adják őket ingyen 

- találgatott Lejla. 

- Aaaz lehet - helyeselte a barátja gondolatát Máté, kicsit elgondolkodva. - Bár én, ha az 

eladók helyében lennék, és romlott kajám lenne, bevezetném, hogy mindenkinek, aki 

ezen az úton keresztül akar menni, meg kelljen ennie legalább egy adag romlott 

ennivalót, és így, ha nem is tudom, milyen céllal, de működne az ingyen üzlet, és az áru 

is fogyna. 

- Neked aztán jó ötleteid vannak! - jegyezte meg hangosan Gábor. - Csak nehogy 

túlságosan hasonló legyen az észjárásod az eladóékéhoz, mert ha tényleg azt csinálják 

az itteni árusok, amit te mondtál, akkor nem csoda, hogy nincs senki ezen az úton. 

Nekem viszont semmi kedvem egy romlott szendviccsel a hasamban továbbmenni. 

- Ne féljetek! - lépett oda ekkor a négyeshez váratlanul Reniyu. - A legjobb helyre 

hoztalak titeket. Itt megkaptok mindent Zinntől, Kayirtől és Ablortól, a három eladótól, 

amit akartok, méghozzá a legjobb minőségben. 

- És pontosan mi mindent? - érdeklődött Máté, mivel ezt a dolgot még mindig nem tudták 

a gyerekek. 

- Az első eladó, Zinn, fagylaltot árul... 

 Nem is kellett Reniyunak tovább felsorolnia az árusokat. Erre az egy szóra, hogy 

"fagylalt", hirtelen mind a négy kisgyerek megrohamozta Reniyut, akik annyira 



bezsongtak a fagylalt - a gyerekek álma - szó hallatán, hogy amikor odaszökkentek 

ehhez az sárga tónál dolgozó alakhoz (aki ekkor közvetlenül a fal mellett állt), rögtön 

rávetették magukat teljes erejükből egymás után mind a négyen a mit sem sejtő 

Reniyura, akit így - a nagy súlyukkal - azonnal le is nyomtak a gyerekek maguk alá a 

földre, és miután - Reniyu nagy szerencsétlenségére - végül mindenki ráugrott 

egymásra ebben a gyerekkupacban, úgy nézett ki a csapat négy gyerektagja, plusz 

Reniyu így egymáson feküdve, mint egy vakondtúrás. 

- M, mit csináltok? - Kérdte meg Reniyu tompa hangon a rajta fekvő barátait, miután már 

mindenki ráugrált. 

- Soha nem szabad kimondani gyerekek előtt azt a szót, hogy fagylalt. - Magyarázta 

Reniyunak a gyerekek helyett Gábor, aki három méterre megfelelő távolságban állt a 

gyerekkupactól, ami - Reniyunak hála - egyre jobban kezdett mocorogni. 

- J, jó tudni! - mondta a gyerekek alatt nyögve Reniyu. 

- Nyugi Reniyu! - csillapította a nemrég megismert barátját Máté. - Csak bemutattuk, 

hogy mit kell csinálni rögbiben, ha touchdownolni akarnak a térfeleden. 

- Oké - nyögte Reniyu. - Akkor ez a rögbi nem nekem való. 

 E mondat után Mátéék - elbúsulva kicsit magukon - gyorsan lejöttek egymás után 

egymásról: először Noémi, majd utána Máté, Lejla és végül a kis Yiinlu jött le a kupacról, 

akit a felette lévő három gyerek tömege azonban annyira összenyomott, hogy a lejövetel 

után a hatéves kisgyerek alig tudott ráállni a bal lábára, és mindemellett még a hátát is 

fájlalta a csapat legfiatalabb tagja.  

 Reniyu helyzete azonban még ennél is rosszabb volt. Ő, aki a kupacban legalul 

volt, és akire majdnem fél percen keresztül négy gyerek súlya nehezedett, annyira össze 

lett nyomva mindenütt, hogy miután Mátéék leszálltak róla, a sajogó végtagjai miatt 

képtelen volt feltápászkodni a földről a lábaira. Így pedig, hogy Reniyu ottmaradt egyes 

egyedül az emeleti út baloldalán a földön, és ott szenvedett magában (noha nem úgy 

látszott az ő arcán, mintha olyan nagy fájdalmai lettek volna), elég ijesztő látványt 

nyújtott minden értelemben, és ezt a róla az imént leszállt négy kisgyerek is csakhamar 

észrevette.  

 A négy, Reniyu mellé összegyűlt gyerekek közül pedig ezúttal az általában nem 

túl szemfüles Noémi volt az, aki elsőként felfigyelt Reniyura, illetve arra, hogy amióta 

leszállt a többiekkel együtt róla, ő olyan mozdulatlanul fekszik a fal mellett a hasán, 

mintha mindene lebénult volna. 

- Jól vagy, Reniyu? - kérdezte meg ezután Noémi aggódva a földön fekvő barátját. 

- Igen. Persze. Nincs nagy bajom - szólt vissza Noéminek nem túl bizalomgerjesztően 

Reniyu. 

- Segítek felállni.  

- Nem kell! - ellenkezett Reniyu. - Magamtól is fel tudok állni. 



- Mi döntöttünk le a lábaidról, amikor rád ugráltunk. Nekünk is kell felszednünk a földről! 

- akaratoskodott erre Noémi, aki ezt követően - Mielőtt még Reniyu bármi újat 

mondhatott volna neki - odaugrott Reniyuhoz, lehajolt érte a földre, megragadta őt a 

vállainál fogva és felemelte a lábaira, egy hosszú erőlködéstől megmentve így Reniyut.  

 Jóllehet nem mondott ezután Noéminek semmit Reniyu, amivel megköszönte 

volna az új barátjának, hogy segített neki felállni, de látszott az ő arcán, hogy ettől 

függetlenül hálás ő Noéminek azért, amit az érte tett. 

- Na! Nem nézzük meg a fagyit? - szólalt meg ekkor hirtelen türelmetlenkedve Yiinlu, aki 

eddigre már kezdte jobban érezni magát (nem úgy, mint Reniyu, aki a talpra állítását 

követően még egy jó ideig ide-oda tántorgott a fal mellett). 

- De! Tényleg! ("Majd elfelejtettem"). Igazad van, Yiinlu! - helyeselte Yiinlu gondolatát 

Máté. - Menjünk akkor oda a fagyiárushoz! Én is nagyon kíváncsi vagyok erre az ingyen 

fagylaltra. 

 És ezt a mondatot követően Mátéék rögtön oda is siettek a tőlük két méterre lévő 

bódésorhoz, amik közül rögtön az első bódé mögött már ott is állt Zinn, a fagylaltárus, 

aki a kinézetét tekintve teljesen hasonlóan nézett ki, mint Fluneil (csak a fejformája volt 

éppen egy kicsit vízcseppalakú, és a fejéről hátul lelógó "hajának" végein volt mindenhol 

egy-egy lelógó karácsonyfadísz).  

 Ide, az első bódé elé egy pillanat alatt odaértek a gyerekek, plusz Reniyu, ám 

mielőtt még ezt követően káosz tört volna ki az öt ittlévő csapattag között, hogy ki 

vegyen itt magának elsőként fagyit, kitalálta Máté, hogy kő-, papír-, ollóval kelljen 

kiszámolni, hogy ki legyen az a szerencsés ötük közül, aki elsőként megveszi, majd 

megkóstolja a fagylaltot, és ezzel az ötlettel a többiek is mind egyetértettek. A játék 

lezajlott, és Lejlával a döntőben végül Noéminek sikerült megnyernie a kő, papír, olló 

bajnokságot, pedig ő szerette volna ezt a legkevésbé. Noémi - az igazat megvallva - 

ugyanis félt egy kicsit ettől az előkóstolós szereptől, és ezt meg is próbálta a győzelme 

után elmagyarázni Mátééknak, de nem sok sikerrel. A barátai, s közülük is főleg Máté, 

ragaszkodott hozzá, hogy akkor is ő vegye meg a fagylaltot, és miután Noémi - Máté 

győzködésére - végül mégis beleegyezett, hogy elvállalja ezt a számára visszataszító 

feladatot, odament Zinnhez, majd - bár nem szívesen - de kért tőle magának egy adag 

fagylaltot.  

 Ez a fagylalt, amit Zinn ezután oda is adott neki, egy salátalevél formájú 

hajlékony tálon volt rajta, és - a kislány várakozásaival ellentétben - egyáltalán nem 

nézett ki gusztustalanul. Noémi fagylaltja, amit a tizenéves kislány az átvétel után a tál 

miatt egy kicsit nehezen tudott megtartani, egy hatalmas nagy, majdnem ökölméretű 

fehér gombóc volt, aminek a teteje jó vastagon meg volt szórva valamilyen barna porral, 

körülötte pedig mindenhol televolt rakva a tál étcsokoládé-darabokkal, valószínűleg 

szintén a díszítés kedvéért. Ennek a fagylaltnak azonban mindezek mellett még olyan 

erős fahéjas-karamellás illata is volt, hogy azt még a Noémi mögött álló Mátéék is 

megérezték. Őket - úgy tűnt - még sokkal jobban elbűvöli ez az illat, mint Noémit, aki 

egy kicsit még mindig ódzkodott ennek a fagylaltnak a megkóstolásától. 



- Mire vársz, Noémi? Kóstold meg! - szólt oda ezután Noéminek hátulról Lejla. 

- Hát... nem is tudom - bizonytalankodott Noémi. 

- Kóstold már meg! Nyugodt lehetsz benne, hogy semmi bajod nem lesz tőle - bátorította 

a barátját Máté is. 

- És ha mégis? 

- Akkor... megütheted a Lejlát. 

- Hé! - riadt fel erre Lejla. 

- Nyugi Lejla! Csak vicceltem. Nem uszítanám rád a Noémi soha! - nyugtatta a barátját 

Máté. 

- Nem is hallgatna ő rád, kezdjük ott - jegyezte meg halkan Lejla. Mindeközben Noémi, 

aki a fagylalttal való nagy szemezésében szerencsére mit se hallott Máté és Lejla róla 

szóló beszélgetéséből, végül rászánta magát, hogy - ha már mindenki így akarja - 

megkóstolja élete első olyan fagyiját, amiért senki nem fizetett egy vasat se, és így is 

tett.  

 A salátakinézetű tálon mellékelve volt a fagylalthoz még jobboldalt egy kis zöld, 

nehezen észrevehető műanyagkanál, amivel Noémi, miután ezt követően a kezébe vette 

a kanalat, meg is kóstolta az óriási fehér fagylaltot.  

 Az első benyomása Noéminek a fagylalttal kapcsolatban pedig ezután, miután 

érezte a szájában elolvadni a kanállal bevett fagylaltdarabkát, az volt, hogy ennek a 

fagylaltnak - az illatával ellentétben - teljesen más íze van, amely íz leginkább a 

joghurtéhoz hasonlított, csak talán mégse volt annyira savanyú. Ettől függetlenül 

azonban ízlett Noéminek ez a kicsit furcsa fagylalt, aminek hiába volt teljesen más az 

íze, mint az illata, Noémi nem igazán zavartatta magát emiatt. Ehelyett inkább lassan, 

mintha nem lenne vele semmi baj, továbbette a fagylaltját Noémi, és fél perc múlva, 

amikorra a kislány fagylaltgombócának már majdnem a fele elfogyott, odafordult Noémi 

a mögötte álló, és még mindig egymással beszélgető barátaihoz, hogy megmutassa 

nekik is, hogy mennyit meg tudott enni már abból a fagylaltból, aminek a 

megkóstolásától nemrég még annyira félt.  

- Azta, Noémi! Te aztán éhes vagy! - csodálkozott el ezt követően Noémin Lejla, Máté 

és Yiinlu, akik - miután Noémi feléjük fordult - azonnal észrevették, hogy Noémi 

fagylaltjának a fele már nincs meg. 

- Hát igen. Ami finom, azt nagyon könnyű megenni - vallotta be büszkén Noémi. - Csak 

még mindig nem értem azt, hogy minek adott nekem Zinn ingyen fagylaltot. Mi haszna 

van neki ebből? 

- Csak segített rajtad. Te kértél, és ő adott - mondta Noéminek a kislányra kacsintva 

Reniyu. 

- Az egy dolog, de akkoris: miért adja ő a fagylaltját ingyen? Az alapanyagokat is össze 



kell valahonnan vásárolni, főleg amilyen szép kiszerelésben nekem odaadta. Valamit 

kéne érte neki cserébe kérnie, nem? 

- Mi nem vagyunk olyanok, mint Nagy Taranovék - magyarázta Noéminek Reniyu. - Zinn 

tudja, hogy ahogy én, vagy akár te is, számíthatsz rá, hogy ad neked fagylaltot, úgy Zinn 

is tudja, hogy ő is bármikor számíthat rám, ha például bajba kerül valaki, akinek a 

megmentésében szükség van az én segítségemre is, és én ezt vállalom. 

- M, mi van? - nézett rá Noémi értetlenül Reniyura. 

- Mi, Ircounwoban mind teljességgel megbízunk egymásban, függetlenül attól, hogy az, 

akinek éppen segítünk, Nagy Taranovékhoz tartozik-e vagy sem. Ha pedig tudjuk, hogy 

valaki mégis Nagy Taranovéknál van, annak is segítünk. Ebben nincsenek előítéleteink. 

- Aha - bólogatott erre Noémi, akit jóllehet még ez a válasz se elégített ki teljesen, de 

tudta, hogy ennél többet úgyse fog most Reniyutól megtudni. 

- Vigyázz, Noémi! Lefolyik a fagylaltod! - kiáltott rá Máté hirtelen Noémire, aki erre a 

váratlan kiáltásra azonban annyira megijedt, hogy majdnem eldobta magától a 

fagylaltját. A következő másodpercben, az ijedtsége leküzdése után viszont aztán végül 

is sikerült felfognia Noéminek, hogy mire figyelmeztette őt Máté, aki ezt követően rá is 

pillantott a fagylaltjára, hogy megnézze, hogy hol akar az lefolyni a tálról, ám Noémi 

csodálkozására - és Máté figyelmeztetésének ellentmondva - egyáltalán nem volt 

megolvadva a tálon lévő fagylalt. 

- Milyen fagylaltom folyik le a tálról? - kérdte meg ezután Noémi mogorva hangon Mátét, 

miközben folyamatosan a saját fagylaltját nézte, hátha észrevesz mégis rajta valamit. 

- Semmi. Csak vicceltem. Nem folyik le a fagylaltod! - magyarázta Noéminek kuncogva 

Máté. - Bár mondjuk amennyire sütnek a napok, olvadhatna és lefolyhatna... 

- Jól van, Máté. Ezt megjegyeztem - mondta Máténak megharagudva rá Noémi. 

- Mi?! Már viccelődni is bűn? - akadt ki erre Máté. 

- Nem. Csak nem szeretem, ha ijesztgetnek. 

- Jól van, Noémi. Akkor bocsánat - kért elnézést ezután Máté, ami Noéminél meg is 

hozta a kellő hatást.  

 Noémi, ezután, azaz miután végighallgatta Máténak ezt a két bocsánatkérő 

röpmondatát, elmosolyodott, és hogy ez ne csak az arcán látsszon, még egy rövid 

mondatot is hozzáfűzött Noémi a mosolyához, ami így hangzott:  

- Nem haragszom rád, Máté, nehogy félreérts. 

- Semmi baj nincs, Noémi. Én se vagyok egy haragtartó típus. Ha viszont nagyon 

kedveskedni akarsz nekünk, akkor kérjél inkább Zinntől mindhármunknak egy-egy 

fagylaltot, mert ahogy látom - és ekkor Máté jobbra-balra körbenézett -, Lejla és Yiinlu is 

már nagyon vágyik egy jó fagylaltra. 



- Oké - bólintott erre egyet Noémi, aki ezután - Máté ötletét követve - hátrafordult a 

mögötte lévő fagylaltos bódéhoz, majd a barátai kedvéért kért is az ott álló Zinntől még 

három adag fagylaltot.  

 Zinn ezt a három új fagylaltot pillanatok alatt meg is csinálta a pult mögött,  

amikkel miután kész volt, rögtön oda is adta őket mind Noémi kezébe, akinek azonban 

ez a három óriási fagylalt, ami majdnem teljesen ugyanúgy nézett ki, mint a kislány 

fagylaltja (ami szintén ott volt még Noéminél), egyszerre túl sok helyet foglalt el Noémi 

kezeiben, ami azzal a veszéllyel járt, hogy bármikor lebillenhetett az egyik vagy másik 

fagylalt a kislány valamelyik kezéről. Ennek viszont senki se örült volna.  

 Noémi éppen ezért rögtön azután, hogy megkapta Zinntől a három fagylaltot, 

megfordult, majd odamenve egyenként mindhárom barátjához hagyta, hogy levegyék ők 

Noémi kezeiről az újonnan szerzett fagylaltokat, és ez - Noémi örömére - működött is.  

 Miután pedig Yiinlu, Lejla és Máté is megkapta Noémi kezéről a saját fagylaltját, 

hátrakiabált a bódé előtt ácsorgó öttagú társaságból Máté és Lejla a mögöttük három 

méterre a lépcsőnél álló, és még mindig egymással társalgó Gábornak és Sueniznek 

(akiknél ott volt ekkor a kis Halkamma is), hogy jöjjenek, mert továbbindulnak a 

Tulunuvu-torony felé, ami már messziről is egy építészeti remekműnek nézett ki. 

 

 

 

 

 

 

XLVIII. fejezet 

 

Eddig ezeket nem lehetett látni 

 

 

 

 

 

 

 



 Miután Gáborék - Mátéék hívására - odasiettek a fagyisbódé előtt összegyűlt 

gyerekekhez, Lejla és Máté szavaihoz hűen kis várakozás után, ameddig Reniyu vissza 

nem nyerte teljesen az erejét, továbbindult a nyolctagú csapat, immár Gáborékkal együtt 

a Zam tér felett elvezető emeleti úton előre, egyenesen a Tulunuvu-torony irányába, ami 

már kevesebb, mint fél kilométerre volt Mátééktól. Ez a gondolat pedig a csapat 

valamennyi tagját feltüzelte, akik tudták, hogy Reniyu és Sueniz a szerintük 

legnagyszerűbb helyre viszi őket, ám azt, hogy Reniyuék számára - akik itt, 

Ircounwoban, egy teljesen másik világban teljesen másképp élnek - mi a nagyszerű, el 

se tudta képzelni Lejla, Noémi, Máté, illetve Yiinlu.  

 Miután félperces sétával aztán elhagyta a nyolctagú csapat a teret, és 

keresztülsétált a direkt erre a célra kialakított, két épület között lévő résen, kiért Mátéék 

csapata egy hatalmas nagy, sápadt zöld fűvel borított domb elé, ahol egy rövid időre 

meg is álltak Mátéék, mert annyira gyönyörű volt innen a kilátás, és olyan 

figyelemreméltó dolgokat lehetett látni innen, a domb aljából, amiket Mátéék egészen 

eddig észre se vettek.  

 Mátééktól balra például nagyon szépen látni lehetett azt az utat, amin a soktagú 

csapat Avolo lakásától egészen a Zam térig eljött, és ami most is annyira zsúfolt volt a 

járókelőktől, mint amikor Mátéék jöttek rajta. Ami azonban még ennél az útnál is sokkal 

érdekesebb volt, és amit csak most, innen a dombról láttak a csapattagok, az az út után 

lévő sorházak mögött lévő terület volt, ahol is - rögtön a házak mögött - egy hatalmas 

terület húzódott végig, aminek a felszíne mindenhol, és szó szerint mindenhol tele volt 

szórva arannyal, amik ezen az óriási, több négyzetkilométert magába foglaló részen 

dombokban egymásra voltak hordva, akárcsak egy szeméttelepen. Csakhogy itt ekkor 

egyáltalán nem szemét volt, hanem arany, ami ráadásul olyan tiszta volt, hogy szinte 

már átlátszónak tűnt, és ezt a nem mindennapi aranymezőt a gyerekek, de még Gábor 

is nagyon sokáig elcsodálta, miután észrevette.  

 A másik oldalon, azaz a Mátééktól jobbra lévő területen (ahol az aranymező már 

nem folytatódott tovább) azonban szintén legalább annyira figyelemfelkeltő dolgok voltak 

láthatók, mint balra a csapattól, és jóllehet a négy kisgyerek és Gábor hosszú időn 

keresztül nem vették le a szemeiket az aranymezőről, ám amikor ezt mégis megtették 

és jobbra néztek, olyan dolgokat láttak meg arrafelé a távolban, amikről rögtön tudták az 

ős-csapattagok, hogy akár még a jövőjük szempontjából is fontosak lehetnek. Ilyen volt 

például a Mátééktól jobboldalt legalább egy kilométerre lévő tenger, amit egy, csak ezen 

a részen jelenlévő, mélyen benyúló öböl miatt lehetett csak látni a domb aljából, ám ami 

ennél az öbölnél még sokkal lényegesebb volt a gyerekek számára, az a, közvetlenül az 

öböl partja mellett a vízen lebegő óriási nagy, félgömbalakú kikötőépület volt, ami 

majdnem teljesen ugyanúgy nézett ki, mint a Millenium Dome Londonban. A különbség 

a két épület között csak az volt, hogy az itteni kikötőépületből - Ellentétben a Millenium 

Dome-mal - nem állt ki egyetlen tartóoszlop se, és ennek a félgömbalakú fedett 

kikötőnek az öbölnyílás felé néző oldalán emellett még volt egy jókora lyuk is, amin 

keresztül még a gyerekek nézelődése közben is ki-be úsztak a különféle hajók. 

- Azta milyen komoly kikötő! - szólalt meg váratlanul csodálkozva Máté, miután ő - a 

többiekhez hasonlóan - már elég régóta szemlélgette az aranymezőt, illetve ezt az 

aranymezőnél nem kevésbé érdekes, köralakú kikötőt.  



- Aha - bólogattak erre Lejláék is, akik mindeközben - Mátéval ellentétben - tovább 

falatozgattak a fagylaltjukból, amiből már nem volt hátra sok. Noéminek például már el is 

fogyott a sajátja. 

- Tökre úgy néz ki ez az épület, mint az egyik kirakós makettem - szólalt meg újból Máté. 

- Te is makettezel? - kérdte meg Mátét váratlanul, ám annál jobban érdeklődve Reniyu. 

- Mi? Te is...? - fordult hátra megdöbbenve Máté. 

- Persze! Én is makettezek. Valamilyen hobbi nekem is kell - mondta Máténak vidáman 

Reniyu. - Már egész Tilassaut megcsináltam műanyagmakettből úgy, hogy mindent én 

vágtam hozzá, és ez is segített nekem abban, hogy nehogy elfelejtsem az utcákat itt, 

Tilassaun, és hogy minél kevésbé kelljen a t.y.m-re hagyatkoznom. 

- Dehát egy modellt csak egyszer kell megcsinálni. Hogy tartod akkor szinten magad? - 

Kérdezte értetlenkedve Máté.  

- Úgy, hogy szakítok a szokással és többször megcsinálom ugyanazt a hatalmas 

Tilassaumakettet, amit aztán mindig elajándékozok valakinek. 

- Igen!? - csodálkozott el erre Máté. - Nekünk is nyugodtan adhatsz majd egy ilyen 

makettet, ha elkészülsz a mostanival... persze csak ha te is úgy gondolod. 

- És ha már ennyit maketteztél Tilassauval, nem tudod, hogy mire való ez a 

félgömbalakú kikötő az öbölben? - tette fel kérdését Reniyunak váratlanul Lejla, aki 

egészen eddig figyelmesen hallgatta Máté és Reniyu beszélgetését.  

- Dehogynem tudom. Innen indul minden olyan hajó, ami a Tilassautól csak pár 

jagevunra lévő szigetekhez megy - mondta el Lejlának Reniyu. 

- De akkor... Hé! Tényleg! - jutott eszébe ekkor Lejlának egy nem olyan régi emléke. - 

Nem mennek ebből a kikötőből hajók a Rununau, vagy milyen díszszigetek felé? 

- De. Mennek - mondta Lejlának bólogatva Reniyu. 

- Komolyan mondod? - kérdezte meg Lejla még egyszer, csillogó szemekkel. 

- Higgy bennem! Komolyan mondom - erősítette meg Lejlát Reniyu.  

- Akkor megvannak a Dávidék! Hurrá! Háháhá! 

- Deee Lejla! - szakította meg Lejla újongását váratlanul Máté. 

- Igen? 

- Reniyu szerint, és ezt mi is megnéztük a Sárga tónál, egész Tilassaun van térerő. 

- Ezt én is tudom - mondta Lejla. - A baj csak az, hogy hiába van itt térerő, senki se tudja 

közülünk, hogy mi Dávid vagy Anita t.y.száma, vagy tudja valaki? 

Néma csönd. 



- Sz, szerintem ha valamikor össze kell majd futnunk Dávidékkal, akkor majd úgyis 

összefutunk - próbálta rövidre fogni a dolgot Máté. 

- Ne hidd, hogy ettől még ki fog maradni a programból a hajókázás! - figyelmeztette Lejla 

Mátét. - "Bár ahogy mondjuk elbúcsúztak tőlünk a Dávidék, nem csodálkozok rajta, hogy 

nem akarsz találkozni velük". 

- Nem megyünk akkor tovább a toronyhoz? - tette fel kérdését ekkor hirtelen Noémi. - 

Várnak ránk a kalandok! 

- De. Igaz. Menjünk! - helyeselték Noémi ötletét a többiek mind, akik a következő 

pillanatban - Noémivel együtt - már bele is vágtak az egyenesen a dombtetőre felvezető 

út megmászásába, amelyik út valójában ugyanaz az út volt, ami a Zam téri emelettől két 

épület között egészen a domb aljáig eljött, majd utána is továbbfolytatódott a dombtető 

felé, amerre most Mátéék is mentek.  

 Az első öt méteren a nyolctagú csapat még a teljesen vízszintes részén 

sétálhatott az útnak, aminek örültek is mindnyájan, és csak miután megtették a 

csapattagok az indulástól számított ötödik métert, kezdett el az út nagyon enyhén 

emelkedni, de ez az útemelkedés Mátéék számára még mindig alig volt észrevehető. 

Mátéék azonban ezzel igazából nem is nagyon törődtek.  

 Nagyobb gondjuk is volt nekik ennél, mint például a fagylaltjuk, aminek a táljával 

nem tudtak a gyerek mit kezdeni, és emiatt vitatkoztak Reniyuékkal, hogy végül is mi 

legyen velük, miközben persze mindnyájan haladtak előre a dombtető felé, ami már 

egyre közelebb volt a gyerekekhez, hasonlóan a Tulunuvu toronyhoz, amit innen, a 

dombról már nagyon jól lehetett is látni minden részletében. Ez a torony pedig csak 

egyre részletesebb lett, amint egyre közelebb értek hozzá Mátéék.  

 Így ment a nyolctagú csapat az alig észrevehető módon emelkedő úton előre, fel 

a dombtető felé, és miután két perc elteltével, valamint háromszáz méter megtétele után 

felért a soktagú, és lassan teljesen összeszokó társaság a domb legtetejére, mind a 

nyolcan észrevettek maguk előtt öt méterre egy útkereszteződést, ahová - az ő útjukat 

kivéve - mind a három irányból annyi Ircounwoi személy érkezett, amennyit addig 

Mátéék itt, Tilassaun még csak a Zam térre vezető úton láttak. Sehol másutt. Ennek a 

nagy tömegnek azonban - amiben most is volt itt mindenféle érdekes kinézetű alak - úgy 

nézett ki, hogy most megvan a magyarázata. Ez a magyarázat pedig nem volt más, mint 

a Tulunuvu torony, ami alig ötven méterrel volt már csak Mátéék előtt egyenes irányban, 

és ami olyan hátborzongatóan gyönyörűen nézett ki ekkor a négy kisgyermek, de még 

Gábor számára is, hogy pár másodpercig egyikőjük se akarta elhinni, hogy ilyet 

egyáltalán lehet építeni.  

 Ez az épület, a Tulunuvu torony, ami ekkor már csak alig ötven méterre volt a 

nagy csapattól, első pillantásra egy fehér, köralakú oszlophoz hasonlított a leginkább, 

aminek azonban számtalan olyan tulajdonsága volt - már kívülről nézve is - amivel egy 

átlagos épület nem rendelkezett.  

 Ezek közül a külső sajátosságai közül az épületnek pedig az egyik 

legszembetűnőbb dolog az volt - és ezt Máté már az út kezdetén észrevette - hogy 



egyszerűen nem lehetett látni, hogy hol van az égig érő torony teteje, és hiába nézett fel 

és erőltette meg a szemeit ekkor és itt Máté többi barátja is, ők is csak azt látták, hogy a 

Tulunuvu torony csak megy, megy, megy és csak megy az ég felé, egészen ameddig el 

nem ért ez a torony egy olyan magasságot, nagyjából hatszáz méterre a földtől, ahol a 

távolság miatt már annyira el volt vékonyodva a torony, hogy onnantól kezdve szabad 

szemmel már szinte nem is lehetett látni, hogy hogy megy tovább az épület. A 

magasságán kívül azonban más érdekes dolgok is láthatók voltak a Tulunuvu tornyon, 

amiket a négy kisgyerek, valamint Gábor a séta közben szintén megcsodált. Ilyen volt az 

épületet alul körbevevő, ezüstszínű terasz, a földtől harminc méterre lévő, és az épületet 

szintén körbevevő átlátszó gyűrű, valamint egy olyan, egészen vékony, kék színű karika, 

ami ötven méter magasan volt a föld felett, és ami - ha Mátéék jól látták -  folyamatosan, 

egyenletes sebességgel forgott a tengelye körül. 

- Az de komoly épület! - csodálkozott el hangosan a Tulunuvu tornyon Máté, miközben a 

többiekkel együtt már majdnem odaért ő is a forgalmas kereszteződéshez. 

- Ez bizony az - értett egyet ekkor Mátéval Gábor. - Már alig várom, hogy megnézzük, mi 

is van benne. 

 Ez a kívánsága Gábornak pedig nem is váratott már magára sokáig.  

 Miután két másodperccel ezután odaért Gábor a hét vele tartó barátjával együtt a 

Tulunuvu toronytól negyvenöt méterre lévő forgalmas útkereszteződéshez, ahol 

szokatlan módon a három másik út felől jövő sok, furcsa, ismeretlen, ám annál 

udvariasabb alak ismét megadta az elsőbbséget Mátééknak, gondolkodás nélkül 

(azazhogy a Tulunuvu toronyra gondolva) továbbment a nyolctagú csapat az egyenesen 

továbbfolytatódó utolsó útszakaszon előre, ami jóllehet még sokkal jobban tele volt 

zsúfolva járókelőkkel, mint a másik két út külön-külön, és az itteni járókelők emellett még 

olyan szabálytalanul közlekedtek, hogy rossz volt rájuk nézni, de ez volt az egyetlen 

járható út ebből a kereszteződésből a híres Tulunuvu toronyhoz, amiről a régi 

csapattagok, azaz Máté, Lejla, Noémi, Yiinlu és Gábor már szinte biztosnak érezték, 

hogy az itt töltött idő lesz életük legmaradandóbb élménye itt, Tilassaun. Főleg, hogyha 

ezt a helyet már Sueniz is annyira dicsérte korábban - Gondolták a gyerekek.  

 Ezt az utolsó útszakaszt pedig, noha Mátééknak sokat kellett szórakozniuk 

útközben azzal, hogy kikerüljék a gyakran velük szembe jövő gyalogosokat, alig több, 

mint egy perc alatt sikerült megtenniük a gyerekeknek a velük tartó barátaikkal együtt. 

És miután így, ezt az utolsó útszakaszt is megtéve végre-valahára odaértek Mátéék a 

Sueniz által is agyondicsért Tulunuvu toronyhoz, az első dolguk volt, hogy a hosszú utat 

követően megálljanak mindnyájan egy kicsit újra pihenni, amit meg is tettek a 

csapattagok, közvetlenül az épület bejárati ajtaja mellé lehúzódva, ahol nem zavarták a 

forgalmat. Ez a megállás ekkor azonban arra is jó volt még, hogy meg tudták beszélni 

egymással a csapattagok a továbbiakat, amikről Noéminek, Lejlának, Máténak, 

Yiinlunak és Gábornak például fogalma se volt. 

- Végre ideértünk! - Sóhajtott fel ekkor mindenki közül elsőként Máté. 

- Aha - értett egyet Mátéval Lejla. - Csak minek kell egy ekkora épület ahhoz, hogy 



valamit tudjanak benne csinálni? 

- Igen. És egyáltalán mi van ebben a Tulunuvu toronyban, hogy ennyire érdekel 

mindenkit? - gondolkodott tovább most Noémi is, aki ezt követően rávitte csodálkozva a 

tekintetét erre a különös építményre. 

- Reniyu! Sueniz! Ti tudjátok, hogy mire való ez az elképesztően magas épület! - szólalt 

meg ismét Máté a két új barátja felé fordulva, akik ekkor azonban egy kicsit ijedtnek 

néztek ki. - Légyszi, légyszi mondjátok meg nekünk, hogy mit kell majd csinálnunk vagy 

hogy mit fogunk majd látni, amikor bemegyünk ebbe az épületbe, mert mi tényleg nem 

tudunk róla semmit, és egyikőnk se szereti a meglepetéseket. 

 A nyolctagú társaságot a kisfiú szavai után fél percre megülte a csend.   

 Máté, illetve rajta kívül az ő többi, régóta vele tartó barátja, akik ekkor háttal álltak 

a Tulunuvu torony falának, azért nem mondtak semmit ezután egymásnak, mert 

mindnyájukat érdekelték azok a kérdések, amiknek a megválaszolására - remélhetőleg - 

sikerült rávennie Máténak az előző mondatokkal Reniyuékat. Reniyuék azonban ezzel 

szemben, akik ketten ekkor pont Mátéékkal szemben álltak, és akik Máténak ettől a 

duruzsolásától még egy jó darabig értetlenül néztek a csapatra, úgy gondolták, hogy 

teljesen felesleges elmondaniuk nekik a Tulunuvu toronyról való tudnivalókat. Ha majd 

bemennek a toronyba - Gondolták magukban Reniyuék. - úgyis meg fogják látni a saját 

szemeikkel a gyerekbarátaik, hogy milyen az a Tulunuvu torony, és hogy miféle céllal 

működik ez az épület, és ebben a gondolatban sokáig kitartottak Reniyuék, akik így 

sokáig nem is szóltak semmit Mátééknak. Mátéék pedig eközben persze végig arra 

vártak, hogy mondjanak nekik Reniyuék valamit.  

 Elég feszült volt ekkor a helyzet, ám Sueniz végül - látva, hogy ezzel így semmire 

se fognak menni - fél perccel Máté mondata után mégis megszólalt, hogy elmondja a 

gyerekeknek, illetve Gábornak, hogy mi is a lényege a Tulunuvu toronynak, és ez így 

hangzott: 

- Ez a Tulunuvu torony egy olyan épület, ami arra lett kitalálva, hogy aki oda belép, az 

olyan játékot láthasson benne élőben, amilyet csak akar. Látjátok azt az ott ácsorgó 

alakot? - kérdezte Sueniz, miközben balra fordulva rámutatott a kezével egy, a torony 

bejárati ajtaja mellett baloldalt ácsorgó alakra, akit a tömeg miatt jóllehet nem lehetett 

valami jól látni, ám az még így is látható volt, hogy ez az alak tart valamit a kezében. 

- Ez az alak azért áll ott, hogy összegyűjtse a kezeiben tartott kehelyben, amit mi csak 

úgy hívunk, hogy a Graelisz kehely, a papírfecnikre ráírt ötleteket, majd miután ezekből 

a papírfecnikből már olyan sok összegyűlik, hogy nem fér már több bele a kehelybe, 

akkor szintén ennek az alaknak a dolga, hogy kiürítse a kelyhet. 

- Várj, várj, várj, várj, várj! Milyen papírfecnikről beszélsz, vagy mi!? - kérdte meg 

Suenizt már önmagában is teljesen összezavarodva Lejla. 

- Ha be akarsz menni a Tulunuvu toronyba - kezdte el magyarázni Sueniz -, akkor neked 

is ki kell találnod valamit, amit itt, a Tulunuvu toronyban játszani lehet. Miután ez 

megvan, le kell tépned egy papírdarabot az ajtótól jobbra a falra felakasztott 



papírstócból - és ekkor Sueniz, ezúttal a jobb kezével, rámutatott az ajtótól jobbra lévő 

üres papírokkal teli, és mégis jó vastag füzetre, amiből abban a pillanatban is egyszerre 

legalább öten próbáltak letépni egy-egy darabot. - Erre a papírdarabkára aztán rá kell 

írni az ötletedet, majd miután ráírtad, össze kell hajtanod, oda kell menned ehhez az 

alakhoz és bele kell dobnod a cetlidet az ő kelyhébe. Ezt az ötleted aztán, a sok többivel 

együtt, beleönti ez az alak a közösbe, ahonnan ezután a Tulunuvu torony bármelyik 

csarnokában kihúzhatják bármelyiket, akár a tiédet is. 

- És mi közben a nézőtéren ülünk? - vágott közbe teljesen bezsongva Máté. 

- Igen - válaszolta Sueniz. - És ha éppen egy olyan cetlit sorsolnak ki, amihez többen 

kellenek, akkor a nézőtérről szólítanak le személyeket, akiknek teljesíteniük kell azt, amit 

a papírra írtak. Ha pedig ez a papír egy olyan játékot ír le, amit egymás ellen kell 

játszani, akkor szokás, hogy fogadjon egymással a kettő vagy annál több fél, hogy 

teljesítik a győztes kívánságát. 

- Az királyság, de - mondta egy kicsit elbizonytalanodva Máté - mi van akkor, ha a másik 

valami olyasmit kíván tőlem, amit nem tudok teljesíteni? 

- Olyan nincs! Mindent meg lehet csinálni, amit a másik kér, de úgyse fog az tőled olyant 

kívánni, amit nem szeretnél megcsinálni, mert akkor mi haszna van neki abból? 

- Végül is igaz - bólintott erre Máté. - Azt viszont még mindig nem értem, hogy hogy 

fogok tudni én, meg a többiek is, Noémi, Lejla, Yiinlu és Gábor, ilyen ötleteket írni, ha 

nem tud egyikünk se ezen a pontírásos nyelven? 

- Emiatt ne aggódj! - nyugtatta Mátét Reniyu. - Majd mi megcsináljuk helyetted, ha 

akarod. 

- Megtennétek? 

- Persze, hogy megtennénk! Ránk mindig számíthatsz, Máté! Ezért is jöttünk el veletek 

idáig - mondta Máténak mosolyogva Reniyu. - Mellesleg nem csak pontírással lehet 

ráírni a papírra, amit le kell adni a Graelisz kehelybe. 

- Hát akkor hogy lehet még? - kérdezte kíváncsian Máté. 

- Van még egy másfajta, alakzatos írás is, amivel rá lehet írni a falról letéphető papírra 

az ötletet, és ezt is megértik. Pontosan nem tudom ennek az írásfajtának a nevét, de azt 

tudom, hogy olyan betűk vannak benne, hogy: A, B, C, D... 

- Dehát ezek a mi betűink! - kiáltott fel ekkor hirtelen hangosan Máté, aki ezeket a 

betűket hallva - Hasonlóan a mellette álló négy, szintén Nefernioországról jött barátjához 

- hihetetlenül elcsodálkozott.  

 Öt másodperc telt el ezután, amire Máté - aki a csapatból ekkor a 

legbeszédesebb volt, és aki a beszélgetést eddig vezette - újból össze tudta szedni a 

gondolatait, mielőtt feltette volna Reniyunak a következő, fontos kérdését, ami így 

hangzott: 



- Honnan ismeritek a latin betűket, és hogyhogy csak Tilassaun vannak ezek kiírva? 

- Mi!? Máshol nem is ismerik a latin betűket? - kérdezte Mátétól - igencsak 

elcsodálkozva - Gábor. 

- Noja Ozalón legalábbis nem láttunk egy olyan táblát se, amin ne pontírás lett volna - 

mondta el Gábornak Máté. - Itt viszont, Tilassaun, már az első üdvözlős táblán is rajta 

volt a szöveg neferioul. 

- És az ebben a legfurcsább - folytatta ezúttal Lejla -, hogy tudtommal mi vagyunk az 

elsők, akik itt, Ircounwoban járunk, de ha ez mégse így lenne, akkor se túl valószínű, 

hogy egy csoportnyi ember kedvéért csináltak volna itt üdvözlős táblát és bevezették 

volna, hogy ennél a toronynál neferioul is le tudjuk adni az ötletünket. Másrészt ez nem 

magyarázza, hogy hogyan tudott Fluneil és Danruga Noja Ozalón neferioul. 

- Mindegy. Hagyjuk ezt! Sok ez nekünk! - próbálta ekkor leváltani a témát Noémi. - 

Tudjátok egyébként már, hogy mit fogtok ráírni a papírotokra? 

 Erre a kérdésre azonban a csapatból majdnem mindenki mélyen elgondolkodó 

tekintetet vágott, ami szinte magáért beszélt. 

- És mi lenne, ha mindnyájan ugyanazt írnánk a papírunkra? - vetette fel legújabb ötletét 

ezután Máté. 

- Szerintem jó ötlet. Feltéve ha nem lesz ebből bajunk és másoknak se - mondta kissé 

bizonytalanul Lejla. 

- Ezt mindjárt megtudjuk. Reniyu! 

- Igen? 

- Nagy baj az, ha mindnyájan ugyanazt írjuk a papírunkra? 

- Szerintem nem, bár még nem próbáltam - mondta Mátééknak Reniyu. 

- Jó! Akkor ez egyszerűbb lesz, mint gondoltam. 

- És legalább tudod már, hogy mi az, amiről írni fogsz a papírodon? 

- Hát persze, hogy tudom: amőba! 

Erre az egy szóra ezután, Yiinlu és Halkamma kivételével, mindenki hátast dobott a 

kisfiú mellett. Ezután egy másodperccel pedig Noémi, akit a legjobban zavart a 

barátjának ez az egyszerű ötlete, vissza is szólt Máténak, méghozzá így: 

- Itt a lehetőséged, Máté, hogy kitalálj valami olyasmit, amit máshol sehol nem tehetsz 

meg, és erre ezt az atom egyszerű játékot akarod mindnyájunk papírjára ráíratni, amit 

akár otthon is játszhatunk? 

- Jó lesz ez, Noémi! - nyugtatta a barátját Máté. - Ezt a játékot legalább mind az öten 

ismerjük. 



- Az egy dolog, hogy ismerjük ezt a játékot - ellenkezett továbbra is Noémi -, de ha majd 

véletlenül ezt húznák ki, akkor azt meg is kell nyerned. 

- Ki tudja, hogy milyen okos alakkal fognak majd összesorsolni - szólalt meg ezután 

Lejla is. - Lehet, hogy egyből ki fogja majd tudni rakni neked a négy ikszet. 

- Akkor pedig a megegyezés szerint teljesítened kell az ellenfeled kívánságát - folytatta 

tovább Noémi. - Ez a kívánság pedig akár az is lehet, hogy legyél annak a szolgája, aki 

legyőzött téged. Örökre. 

- Hát... Ilyet akkor se hiszem, hogy bárki is kívánna a másiknak, és ahogy az ittenieket 

megismertem, el se tudnám képzelni, hogy valaki közülük ilyesmit akarna a másiktól. Ez 

túl nagy kegyetlenség lenne - bizakodott hangosan a tizenkét éves kisfiú. 

- Nagy Taranovékból én már mindent kinézek. 

- Nagy Taranovékból...? Reniyu! 

- Mondd! - figyelt fel Máté kiáltására Reniyu, aki ezután - mivel már eddig is annyiszor 

szólt hozzá a kisfiú - három lépéssel közelebb ment a vele szemben egymás mellett álló 

gyerekekhez, illetve Gáborhoz és Halkammához, majd megállt alig két méterre a régi 

csapattagok előtt, abban bízva, hogy így, hogy már szinte beszédtávolságra odajött a 

régi csapattagokhoz, vissza fogja fogni magát Máté hangerőügyileg, ha most ő fel fog 

tenni neki (Reniyunak) egy újabb kérdést, és ez mindenkinek jó lett volna ekkor a 

csapatból.  

 Reniyu szerencséjére pedig Máté is ugyanúgy gondolkodott, mint a mentéssel 

foglalkozó barátja, és miután látta Máté, hogy odajön hozzá és a többiekhez Reniyu, 

jóval magabiztosabban, és végre nem is túl hangosan, feltette a sárga tótól jött, új 

barátjának a már korábban kigondolt kérdését, ami így hangzott: 

- Nagy Taranovék szoktak idejárni a Tulunuvu toronyba?  

- Nagy Taranovék?! Dehogyis! - ellenkezett rémülten Reniyu. - Be nem tennék a lábukat 

ide. 

- És miért nem? - érdeklődött tovább Máté, ám Máténak erre a kérdésére már nem jött 

Reniyutól válasz, de nem véletlenül.  

 Reniyu ugyanis - Máté számára ismét érthetetlen módon - egyik pillanatról a 

másikra eltűnt Máté és a többiek elől, és hiába kezdett el ezután a kicsit kétségbeesett 

kisfiú minden irányban körbenézni a téren, csak a nagy tömeget látta, valamint a 

mellette álló hat barátját, akikhez ekkor már Sueniz is odajött. 

- Nem tudjátok, hova ment Reniyu? - kérdte meg a többieket Máté, miután fél perces 

nézelődés után se sikerült megpillantania Reniyut. 

- Mi se tudjuk - mondta Máténak tanácstalanul Yiinlu. 

- Akkor én se fogom tudni - vonta le a következtetést halkan, elkeseredve, és szintén 



teljesen tanácstalanul Máté, aki ezután jobbra-balra fordulva még egyszer megnézte, 

hogy ott van-e valahol mégis Reniyu, de természetesen nem volt.  

 Máté ezt követően pedig búskomor tekintettel, mindenféle értelmetlen gondolattal 

a fejében maga elé nézett a földet bámulva, ám amikor ezt tette a tizenkét éves kisfiú, 

hirtelen mégis észrevett maga előtt valakit, aki addig nem volt ott, és aki a lábáról első 

pillantásra teljesen úgy nézett ki, mint Reniyu. Miután pedig ezt követően nagy 

kíváncsian felnézett Máté, hogy megnézze, ki is valójában az előtte álló alak, boldogan 

látta, hogy hiába aggódott eddig annyira. Aki Máté előtt állt ugyanis nem volt más, mint a 

mindenki által visszavárt Reniyu.  

- Te aztán gyors vagy - szólalt meg ezután kissé elcsodálkozva Máté. 

- Dehogyis! Csak a papírokat hoztam el, meg egy ceruzát - mondta Máténak ismét csak 

vidáman Reniyu. 

- Azokra a papírokra gondolsz, amikre majd rá kell írnunk az ötletünket? 

- Igen, igen - bólogatott erre hevesen Reniyu, aki az ezt követő pillanatban odanyújtott 

Máté elé egy papírstócot, hogy vegyen le róla magának egy lapot.  

 Máté pedig, aki már első pillantásra látta, hogy ezek a lapok teljesen normális, 

A/4-es méretű fehér papírlapok, habozás nélkül le is vett magának egyet a tetejéről, amit 

ezután jó erősen oda is szorított Máté maga mellé, hogy még véletlenül se legyen neki 

semmi baja. Ekkor azonban - pont, amikor oda akarta szorítani a lapját a lábához - 

támadt Máténak hirtelen egy aggasztó érzése, ami jóllehet nem lett volna akkora 

katasztrófa, ha beteljesült volna, de azért mégis érdekelte az általában kíváncsi kisfiút, 

hogy így történt-e. Máté éppen ezért ezután rögtön fel is tette Reniyunak az ezzel 

kapcsolatos kérdését, ami így hangzott: 

- Ugye hoztál elég lapot a többieknek is? 

- Persze! Pont annyi lap van nálam, ahányan vagyunk - igenezett Reniyu, aki ezután 

újból kinyújtotta a kezét, hogy megmutassa Máténak, hogy tényleg van még annyi lap a 

papírstócon, hogy mindenkinek jusson, és a stóc vastagságából ítélve úgy tűnt, igaza is 

van Reniyunak. 

- Nem akarod kiosztani a többieknek a papírt? - kérdte meg ezután Reniyu kedvesen 

Mátét, miközben még közelebb tolta hozzá a papírstócot. 

- Hát, ööö... Na jó, nem bánom - válaszolta rövid tétovázás után Máté, aki miután ezt 

követően kinyújtotta a pillanatnyilag szabad jobb kezét Reniyu felé, majd szólt az új, 

Tilassaui barátjának, hogy adja oda neki a nála lévő papírstócot, rögtön meg is kapta a 

kisfiú a jobb kezébe a másik hét papírlapot, ám egy kis meglepetéssel:  

 Ez a hét lap ugyanis - amikor odaadta őket Reniyu - hirtelen annyira lenyomta 

Máté kezét, mintha egy bő százoldalas könyvet kapott volna a kezébe az erre nem 

számító kisfiú, aki azonban ennek ellenére nem ijedt meg a rá váró feladattól, hogy 

kiossza ezeket a szokatlanul nehéz papírlapokat a barátainak. És miután ezt követően 



öt másodperccel végül sikerült megéreznie Máténak azt is, hogy hogyan tudja ezt a sok 

nehéz papírt a jobb kezén stabilan megtartani, odament az egyébként nem túl bevállalós 

kisfiú a mellette álló barátaihoz, a papírstóccal a kezében, majd a rögtön mellette lévő 

barátjánál, Lejlánál kezdve elkezdte kiosztani Máté nekik a jobb kezén lévő lapokat, ami 

azonban úgy, hogy a kisfiú bal kezében is volt már egy másik lap, nem is volt olyan 

könnyű feladat, és ez főleg a legelső, Lejlának való lapkiosztásnál látszott meg.  

 A nehézségek ellenére azonban mégis viszonylag hamar sikerült kiosztania 

Máténak a lapokat a többieknek, majd miután túl volt Máté ezen a "nagy" feladaton is, 

visszasietett - két lappal a bal kezében - az eredeti helyére, ahol a többi, mellette álló 

barátjával együtt kíváncsian várta, hogy most mi fog történni.  

 Reniyu, aki ekkor még mindig Mátéékkal szemben ácsorgott és őket nézte, tudta, 

hogy most ismét neki kell továbbvinnie az eseményeket, és ennek megfelelően a sárga 

tóról jött kedves alak egy kevés gondolkodást követően ezután fel is emelte az ő bal 

kezében lévő ceruzát, majd hangosan megkérdezte a többieket, hogy... 

- Ki kéri a ceruzát? 

- Én! - kiáltott fel elsőként Máté. 

- De ugye szépen tudsz írni, Máté? - kérdezte meg a fiúbarátját tapintatosan Noémi. 

- El fogod tudni olvasni, amit írok, ne félj! Az iskolában is mindig rólam szokták lemásolni 

a jegyzeteket. 

 És miután ezt a magyarázatát gyorsan elhadarta Máté Noéminek, már ki is 

nyújtotta az izgatott kisfiú a még szabad jobb kezét az előtte álló Reniyu felé, amivel 

egyértelműen jelezte a kisfiú Reniyunak, hogy kéri a ceruzát, és ezt Reniyu se értette 

félre. A következő pillanatban így aztán oda is adta Reniyu a ceruzáját Máténak, aki 

miután ezt követően - már a ceruzával a kezében - leült törökülésbe a földre, majd 

rárakta a nála lévő egyik papírlapot az írásra kiválóan alkalmas márványútra, 

belekezdett az amőba játékszabályának a megírásába, ami - főleg ilyen izgalomban, 

amilyenben ekkor Máté, de még a többi négy barátja is volt - azonban nem volt egy 

könnyű feladat. Máté, aki írás közben is lépten-nyomon a Tulunuvu toronyról 

álmodozott, már az elején is annyiszor írt le rossz szót véletlenül, hogy csak győzte a 

kisfiú átsatírozni őket, és ezt a Máté mellett álló többiek is jól látták.  

 Öt perccel később pedig, amikorra nagy munka árán végül sikerült befejeznie a 

tizenkét éves kisfiúnak a nagy játékszabály megírását, már annyira televolt a teleírt 

papírja átsatírozásokkal és mindenféle más szépséghibával, hogy jóformán nem is 

lehetett azt elolvasni, és ezt Máté is jól látta. Az emiatt kicsit csalódott kisfiú azonban 

ennek ellenére mégis megpróbálta odaadni ezután ezt a krikszkrakszokkal teli papírt a 

mellette álló barátjának, Lejlának, hátha ő el tudja mégis olvasni ezt az olvashatatlan 

szöveget, ám miután átvette Lejla ezt a papírt Mátétól, ő is csak nézte és nézte azt, és 

nem tudott kivenni belőle még egy értelmes mondatot se. 

- Hallod, Máté! Lehet, hogy nem baj, hogy nem egy iskolába járunk. - Jegyezte meg 

hangosan Lejla, miután már majdnem fél perce nézegette az összemaszatolt papírt. 



- Még nincs késő - szólt erre vissza Lejlának megint hülyéskedve Máté. 

- Na, de most komolyan! Tényleg nem lehet elolvasni, amit írtál. 

- A márványúton egy vékony papírra ceruzával írni tényleg nem könnyű feladat - 

magyarázta magát Máté. 

- Jó. Nem azért mondom, csak így nem tudom, hogy hogyan fogom tudni lemásolni azt, 

amit leírtál a papírodra.  

- Ne aggódj! Én már mindent megterveztem. 

- És? 

- Úgy lesz, hogy én lediktálom neked, amit a papíromra írtam, te pedig próbálj meg 

közben olyan szépen írni, amennyire csak tudsz, hogy aztán a te papírodat 

odaadhassuk a többieknek. 

- Jó, csak akkor add oda a ceruzát! 

- Te meg a lapomat! - követelőzött Máté is, amit hallva Lejla rögtön vissza is nyújtotta az 

összerondított papírlapot Máténak. Máté pedig - látva, hogy Lejla tartja felé a lapot - 

óvatosan ki is vette azt a barátja kezéből, majd cserébe ezért a lapért ezután Máté is 

odanyújtotta Lejlának a nála lévő ceruzát, amit Lejla - kis tétovázást követően - szintén 

elfogadott a vele egyidős barátjától.  

 Ezután pedig Máté, akinek a kezében most ismét ott volt az összerondított lapja, 

mindjárt el is kezdte az eléggé csúnyán írt és átjavításokkal teli szövegének a lassú 

felolvasását, Lejla pedig gyorsan lehuppant Máté mellé a földre és írta, amit ő mondott. 

Ettől a pillanattól kezdve pedig ezután majdnem hét percig eltartott, amire a földön ülő 

és körmölő kislánynak végre sikerült viszonylag szépen leírnia azt, amit neki Máté a 

papírjáról lediktált, de úgy tűnt, megérte érte szenvedni.  

 Ez az új, Lejla által teleírt papír ugyanis valahogy olyan áttekinthetőre sikerült, és 

olyan jól tagolva volt rajta az egész szöveg, négy-öt bekezdésre (aminek Máténál nyoma 

se volt), hogy egyszerűen jó volt ránézni. Ezt a szépre sikerült szöveget, amire ekkor 

maga Lejla is meglehetősen büszke volt, azonban mindjárt ezután tovább is adta Lejla a 

mellette lévő barátnőjének a ceruzával együtt, hogy írja le ő róla a Sodrony Máté-féle 

amőba játékszabályát, és Noémi nem is tett másképp: lemásolta a papírjára a szöveget, 

majd miután kész volt vele, továbbadta Lejla lapját a mellette lévő Yiinlunak és bízott 

benne, hogy Yiinlu - hatéves kora ellenére - már tud írni, vagy legalábbis másolni. Yiinlu 

pedig, miután megkapta Noémitől a teleírt lapot és a ceruzát, a földre leguggolva rögtön 

elkezdte leírni Lejla lapjáról az ő üres lapjára a rajtalévő szöveget, és miután ezzel a 

művelettel - kicsit lassabban, mint a többiek - de ő is kész lett, belenyomta Yiinu a lapot 

és a ceruzát a mellette lévő újból megtalált csapattagnak, Gábornak a kezébe, aki a 

többiekhez hasonlóan szintén a földre ülve másolta le a hosszú szöveget.  

 Újabb öt perc telt el így, másolással, amire Gábor is leírta magának az eredetileg 

Mátétól származó szöveget, és miután Gábor is túltudta magát ezen a hosszadalmas 



feladaton, ő is továbbadta az épp nála lévő papírt és ceruzát az egy sorba leült csapat 

mellette lévő utolsó tagjának, nevezetesen Sueniznek, majd hagyta, hogy ő is csinálja a 

dolgát, ahogy azt Gábor és a többiek is tették.  

 Sueniz azonban, miután megkapta a kezébe a már kicsit kopott ceruzán kívül 

Lejla lapját is, amit természetesen rögtön meg is nézett a zongalui alak, váratlanul olyan 

látványosan elcsodálkozott Sueniz azon, amit Lejla írt a papírra, hogy így eddig még 

soha nem lehetett őt látni (bár ekkor nem is figyelt oda senki rá). Tíz másodperc múlva 

aztán Sueniz mégis beletörődött ebbe a szerinte különös ötletbe, és nekiállt, hogy ő is 

leírja a hosszú játékszabályt, amit előtte már öten leírtak.      

 Sueniz írás közben egy kicsit érdekesen fogta a kezében a ceruzát, de ennek 

ellenére jól haladt a másolással, és hat perc múlva sikerült neki is befejeznie a bő 

egyoldalas szöveg leírását. Ezután pedig - mivel Sueniz volt a sorban ülő utolsó személy 

- visszaküldte a Zongaluról jött alak Lejla papírját és a ceruzát a sor elején ücsörgő 

Máténak. Máté pedig, miután megkapta ezt a két fontos eszközt, rögtön oda is adta őket 

egy ajándék üres lappal együtt a még mindig vele szemben ácsorgó Reniyunak, aki 

most már az egyedüli alak volt a csapatból, aki nem másolta le magának Máté 

játékszabályát, és ezt mindenki jól tudta. Még Reniyu is.  

 Reniyu így aztán - hogy már ő is gyorsan túl legyen a dolgon - kikapta Máté bal 

kezéből az üres lapot, jobb kezéből Lejla papírját és a ceruzát, majd ezután a 

többiekhez hasonlóan ő is leült a földre, mielőtt még ezt követően nekiveselkedett volna 

a nagy másolásnak, ami eddig mindenki másnak sikerült. Reniyunak pedig - szinte 

mintha már rutinja lett volna neki ebben - mindenki másnál gyorsabban, alig három perc 

alatt sikerült is lemásolnia Lejla hosszú szövegét a papírjáról, amivel miután kész volt 

Reniyu, s így végre már az egész csapat is (Halkammát kivéve), felállt az összes 

csapattag a földről, akik ezután Sueniz vezetésével mind a nyolcan elindultak újból a 

Tulunuvu-torony felé.  

 Mielőtt azonban még beléphetett volna a nyolctagú csapat a gigantikus építmény 

belsejébe, le kellett adnia mindenkinek a papírját a Graelisz kehelybe, és itt volt a gond. 

Halkammának ugyanis nem volt ilyen papírja, és Máté, Lejla, Noémi és Gábor el se 

tudta képzelni, hogy Halkamma a két mellső, két hátsó lábával hogy tudhat írni, vagy 

hogy egyáltalán hogy vonatkoznak rá az ilyen belépéses szabályok.  

 A négy régi csapattag, akik egyébként majdnem egymás mögött mentek előre a 

tömegben, mindenesetre hittek benne, hogy se Sueniz, sem pedig Reniyu nem 

feledkezett el Halkammáról, és hogy mindketten tudják, hogy mit csinálnak, de úgy 

nézett ki, tudják.  

 Amikor félperces előrenyomulást követően végre sikerült odaférkőzniük a 

csapattagoknak a Graelisz kehelyhez és azt tartó, kicsit összekuporodott alakhoz, aki az 

egész testét beborító fehér öltözékkel, valamint a fején lévő nagy, sombrero-szerű 

kalapjával teljesen úgy nézett ki, mint egy mexikói amigó, zavartalanul, mintha semmi 

hiányossága nem lenne a nyolctagú csapatnak papírügyileg, bedobálta - Halkamma 

kivételével - a csapat összes tagja a papírját a kehelybe, majd miután megvoltak ezzel is 

Mátéék, gyorsan besietett mind a nyolc csapattag az épületbe, mielőtt még észrevehette 



volna valaki a kényszerű csalásukat (ha ez egyáltalán az volt), de ez mindenesetre nem 

történt meg. Mátéék így pedig már biztonságban voltak a Tulunuvu torony belsejében, 

ahol az igazi kalandok csak most kezdődtek. 
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 Máté és a többiek, miután feltűnés nélkül beiszkoltak a Tulunuvu torony 

belsejébe, mindnyájan ott találták magukat egy hatalmas nagy, köralakú csarnokban, 

aminek a berendezettsége emlékeztette a Sueniz és Gábor mögött lévő négy 

kisgyereket a Zongalu-Salakkei arborétumszerű nagy lakásra, és volt is ebben valami.  

 Ez az óriási helyiség ugyanis, ami a méreteit nézve majdnem ötven méter széles 

és harminc méter magas volt, Mátééktól tíz méterre egy szintén köralakú részen a 

csarnok közepén mindenhol be volt nőve derékig érő, sápadt fűvel, amin belül azonban 

volt elvétve egy-két kisebb méretű fa is. Ezen a füves parkféleségen kívül eső területen 

pedig - ameddig a csapattagok elláttak - mindenhol csiszolt márványkőburkolat volt a 

földön. Minthacsak ez lett volna a kint lévő út folytatása.  

 Ami azonban mégis más volt ebben a csarnok nagy részét lefedő 

márványpadlóban a kinti úthoz képest, az az volt, hogy itt a padló - hogy jobban 

passzoljon a középen lévő növényekhez - zöld színű márvánnyal volt leburkolva, ami így 

viszont teljesen azt a benyomást keltette Mátéékban, mintha egy vadasparkban lettek 

volna mindnyájan, és ez leginkább Yiinlunak tetszett, aki mosolygott is ezen az érdekes 

látványon. Ami pedig ekkor az ittlévő járókelőket illette, nem voltak annyian, mint a kint 

lévő téren, annak ellenére, hogy itt nagyobb volt a hely és jobban elfért volna mindenki, 



mint kint. Mindenesetre azok, akik itt voltak bent, egyáltalán nem nyomorogtak, és ez 

Mátééknak tetszett is, mert a nyolctagú csapatból már senki se akart a kintiek után 

többet nyomorogni, de ez érthető is volt.  

 A nyolctagú csapat így aztán - miután már majdnem mindent láttak az itt először 

járó csapattagok is ebből az óriási nagy teremből - szokásos módon újból párokba állt, 

mint a kisiskolások (bár a kézmegfogás most elmaradt), méghozzá úgy, hogy az eddig 

leghátul ácsorgó Reniyu gyorsan előresietett Sueniz mellé, és így már meg is volt a 

négy pár egymás mögött: Reniyu-Sueniz, Yiinlu-Halkamma, Gábor-Noémi és Lejla-

Máté.  

 Minekutána pedig már ezzel is megvolt a Mátéék csapata, Reniyu és Sueniz, 

akik ekkor legelöl voltak a csapatban, pár érthetetlen szó elmondása után elindultak a 

jókora csarnokban előre, mögöttük Mátéékkal, akik ekkor - és ezután még jó pár 

másodpercig - azon gondolkodtak, hogy vajon mit mondhattak egymásnak Suenizék, 

miközben persze azon is járt a régi csapattagok esze, hogy vajon hogy fog majd kinézni 

az a hely, ahová majd Suenizék elviszik őket, ha már ez a csarnok is ilyen érdekes. 

 Az indulást követően, amikor a párban felállt csapat egyre és egyre több utat tett 

meg a hatalmas teremben, egyre inkább úgy tűnt, hogy Suenizék, akik a kezdettől fogva 

egyenesen mentek, át fognak vágni a csarnok közepén lévő elhanyagolt parkon, és ez 

az ötlet a gyerekeknek most nem nagyon tetszett. Négyük közül is a legkevésbé az 

utolsó sorban sétáló Máté szerette volna, hogy átmenjenek a parkon, és hogy ez ne 

történjen meg, oda is szólt az aggódó kisfiú Suenizéknek, mielőtt még késő lett volna, 

hogy... 

- ... Ugye nem akartok átvágni a parkon, Reniyu, Sueniz? 

- Dehogynem! - fordult hátra Mátéra nézve Reniyu. - Így sokkal rövidebb az út a 

túloldalra. 

- Mi az, Máté? Csak nem allergiás vagy a fűre? - fordult hátra a beszélgetés hallatán 

Noémi is. 

- Dehogyis! Csak azt nem akarom, hogy felmásszanak a lábamon a kullancsok. Főleg, 

hogy nincs is rajtam hosszúnadrág. 

- De a kullancsok fentről esnek rád, nem? 

- Mííí! - harsogta Máté. - Azok ott vannak lenn a fűben. Onnan másznak rád! 

- ...Ééés akkor hogy lehet, hogy a nyakon meg a könyök körül is szoktak lenni? - 

érdeklődött nem nagyon meggyőzve Noémi. 

- Ilyen ügyes állatok a kullancsok. Én viszont nem akarok kapni belőlük egyet se, 

úgyhogy Reniyu, Sueniz, ha lehet, próbáljunk meg másfelé menni! Épp elég volt már az 

is, hogy a zongalu-salakkei arborétumban kellett megtalálnom titeket. Ki tudja, hogy ott 

is mennyi mindent szedtem össze... 

- Ne parázz már! - szólta le Mátét hátrakiabálva Sueniz. - Nincs itt semmi, amitől 



betegséget kaphatsz, és nálam se volt. Ráadásul amennyien itt át szoktak járkálni, tuti, 

hogy tudna mindenki róla, ha nem szabadna átjárni a parkon, és ezt nektek is 

elmondanánk. 

- Okké - mondta Máté halkan, egyetértően mosolyogva, aki ekkor egy kicsit szégyellte is 

magát amiatt, amit ő az előbb Sueniznek elnyavalygott, de ezt megpróbálta nem 

kimutatni.  

 A csapat elejére ugorva  Reniyu és Sueniz pont ebben a pillanatban ért oda a 

csarnok közepén elterülő, félméteres fűvel benőtt park elé, ahová ezután - úgy, ahogy 

"megbeszélték" egymással - be is mentek mindnyájan, egymás után, nagyokat 

lépkedve, nehogy elsüllyedjenek útközben a magas fűben. Máté, akinek a bemenetel 

után hátul még kevésbé tetszett a park, Lejla mellett olyan csúnyán kezdte el nézni a 

lába előtt lévő, Suenizék által már többé-kevésbé letaposott füves részt, mintha valami 

kegyetlenségre készült volna ellene, és ezt a mellette sétáló barátja is észrevette, aki 

nem hagyta ezt szó nélkül: 

- Miért vagy ilyen ideges, Máté? Mi a bajod? 

- Semmi - mondta Lejlának hűvösen Máté. - Csak vannak rossz emlékeim az ilyen 

magas fűmezőkről. Egyszer, amikor három évvel ezelőtt nyáron egy erdei táborban 

voltam, volt egy akadályfutó verseny, és én már ott voltam majdnem száz méterrel a cél 

előtt egy ösvényen, amikor két dagadt gyerek utolért és lelökött engem az ösvényről, 

bele az út melletti csalánosba, pedig én nem is mondtam nekik semmit. 

- Ilyesmi mindenkivel előfordul, de most nem vagy egyedül. Amíg minket látsz, nem lesz 

semmi bajod, és nem is hagynánk, hogy legyen - és ekkor Lejla vidáman oda is 

kacsintott egyet Máténak, amitől Máté utána - úgy tűnt - nyugodtabb is lett. - Gondolkozz 

inkább mostantól azon, hogy hogyan fogod tudni végigjátszani az amőbát, mert ahogy 

én ezt a helyet megismertem, tuti hogy történni fog itt velünk még valami.  

- Nyugi! Tudom én, hogyan kell játszani - nyugtatta a barátját Máté. - Otthon is sokat 

szoktam játszani a haverjaimmal ezzel a játékkal. Nem fogok kikapni, ha véletlenül 

nekem kellene játszanom. 

- Jól van, de én se ám azért mondom. Én is tudok valamennyire amőbázni. 

- Komolyan? - kérdezte Lejlát elcsodálkozva Máté. 

- Aha. 

- Oké! Akkor megvan, hogy ki ellen fogok majd játszani, ha úgy vannak a stadionban a 

szabályok, hogy én választhatom ki azt, hogy kivel játsszak. 

- Ellenem akarsz...? 

- Naná! - kiáltotta Lejlát félbeszakítva Máté. - Ha akarod, el is mondom az eddigi 

amőbaeredményeimet, amiket újévtől kezdve számolok. 

- Na! Ne kímélj! 



- Jól van - mondta egyetértően Máté, aki miután ezt kimondta, odanyúlt a bal kezével a 

jobb csuklóján lévő színes t.y.-karkötőjéhez, és miután Máté megnyomkodta ezt a 

karkötőjét pár helyen, előugrott Lejla és Máté elé egy színes táblázat, ami az első 

oszlopban az idővel, az első sorban pedig az eredményekkel azt mutatta, hogy mikor mit 

játszott Máté amőbában mások ellen. 

- Ez itt a játékstatisztikám. Az összes adat rajta van, hogy mikor mit játszottam, és... - és 

ekkor Máté a bal mutatóujjával lejjebb húzta a táblázatot. -... itt van lent legalul a 

játékstatisztikám, ami most egész jó, Látod?: Huszonkétszer nyertem, kétszer lett 

döntetlen és kilencszer kaptam ki. 

- És hogyan lett két játékod döntetlen? 

- Egyszer úgy, hogy játék közben kifogyott a tollamból a tinta, és akivel játszottam, 

annak se volt másik tolla, a másik pedig úgy volt, hogy, mivel nem írok olyan szépen, 

sikerült egyszer egy olyan jelet rajzolnom, amiről később se én, se az, akivel játszottam, 

nem ismerte fel, hogy kör-e vagy iksz, és így nem is tudtuk ezt a menetet végigjátszani 

és kiegyeztünk egy döntetlenben. 

- Az szép! - mondta elámulva ezen a dolgon Lejla. - Amúgy ezek után én már nem 

nagyon szeretnék kiállni ellened.  

- Ez a lényeg! - mondta mostanra már teljesen felvidulva Máté, aki ekkor viszonzásképp 

szintén rákacsintott a mellette sétáló lánybarátjára, amitől az el is pirult az arcán egy 

kicsit, és ez jól is látszott rajta. 

- Hé, Lejla, Máté! - zavarta meg hátrafordulva a szokatlan irányt vett beszélgetést 

Noémi. - Ezt nézzétek! 

- Mit? - kérdezte Lejla és Máté értetlenül, ám alig mondta ki ez az egymást már jól 

ismerő páros ezt a kérdést, amikor hirtelen mindketten észrevették, hogy miről is 

beszélhetett Noémi.  

 Ott, öt méterre Lejla és Máté előtt, ahol az ápolatlan füves rész a parkkal együtt 

végre véget ért, újból látni lehetett Mátéék mellől azt a márványutat, ami a parkot 

megkerülte, azután pedig egyenesen továbbment. Tovább a hihetetlenül nagy teremben, 

aminek a végében a falban benne, és amerre egyúttal ez az út is ment, egy több mint tíz 

méter magas, átlátszó kapszula állt.  

 Ez a műtárgy a terem végében azonban nemcsak egy egyszerű 

kapszulavalamicsoda volt, hanem - ahogy azt Mátéék már ilyen távolságból is látták - 

egy három lifttől forgalmas állomás, ami körül az itteni, különösen kinéző gyalogosok is 

úgy sürögtek-forogtak, mint egy rendes irodaházban. Ez az irodaházas csendélet a két 

kisgyerek közül Mátét érintette meg jobban.  

 Máténak, bár ezt se Lejla, se Noémi, se Yiinlu nem tudta róla, de volt egy 

unokanővére, aki miután pár évvel korábban belépett a tőzsdébe, multimilliomossá 

gazdagodott és építtetett egy gyógyszergyárat Megradón, a gyár mellé közvetlenül 

pedig egy harmincemeletes irodaházat, amiben kétszer már Máté is járt a szüleivel, és 



Máténak az a kép, amikor a földszinti recepción volt és várt a szüleivel együtt a 

rokonára, különösen jól megmaradt az emlékezetében. Annak a helynek egy része - 

leszámítva azt, hogy ott nem volt semmiféle kapszula a liftek előtt - egy az egyben olyan 

volt, mint a Tulunuvu torony belseje. A nővére irodaházában azonban Máté szerint 

mindenki jól ismert mindenkit, plusz még azt is lehetett tudni, hogy mi miután fog 

következni, és ezen a szép, régi gondolaton el is mélázott a tizenkét éves kisfiú.  

 A legközelebbi dolog, amire Máté pár másodperccel később feleszmélt, az a 

füves park véget érte volt, és azt is csak azért vette észre, mert feltűnt neki, hogy a fű, 

ami nemrég még mind a két lábát súrolta, hirtelen véget ért.  

 Ekkorra azonban a kisfiú előtt már a többiek is csak az előttük lévő liftekre tudtak 

gondolni a csapatból - megszokott módon - és ezt Máté is látta, miután a magához tértét 

követően ránézett a Lejlára, majd a többiekre is. Ahogy pedig Máté ezt a csapatot 

megismerte, tudta már, hogy mi fog következni ezután: csend, ameddig oda nem érnek 

mindnyájan a liftekhez, és ebben bizony nem tévedett Máté. 

 Tíz másodpercig tartott ezután, ameddig a nagy csapat odaért a kapszula elé, és 

eközben senki se mukkant meg. Mindenki csak a liftekre koncentrált, na meg az útra, 

hogy séta közben nehogy nekimenjenek egy arra járó járókelőnek, mert itt már olyanok 

is voltak.  

 Amikor viszont végül, tíz másodperccel az útra való kiérés után odaértek Mátéék 

a kapszulához, Reniyu, aki az eddig mutatottak alapján jól kellett, hogy ismerje ezt az 

épületet, megindult egyedül a kapszula előtt ácsorgó gyalogosok között szlalomozva a 

kapszula fala felé, majd amikor odaért ehhez az átlátszó falhoz, ami mögött szinte 

rémisztő módon figyeltek rá a liftek, jó hangosan feltett Reniyu a maga fura hangján egy 

kérdést a falnak, ami még a többiekhez is elhallatszott. E kérdése Reniyunak pedig így 

hangzott: 

- Hol tart most Unyunyan előadást? 

- A 860.-ik emeleten - válaszolt egy rendkívül mély hang azonnyomban Reniyunak, 

amiről azonban nem lehetett tudni, hogy miből jött. Se hangszóró, sem pedig 

hangtovábbító cső nem volt ebben a csarnokban, és ezt Reniyu is jól tudta.  

 Reniyu mindenesetre megköszönte a segítséget a "faltól", majd ezután 

visszament a többiekhez, ahová visszaérve el is akarta mondani ő ezt az emeletszámot 

a barátainak, ám Máté pont ekkor bekiabálta neki a hülye kérdését, ami így hangzott: 

- Mi a baja a mikrofonnak, ha? Mutál? 

- Milyen hamutál? - villant fel ezt a kérdést hallva hirtelen Gábor, aki Mostanában elég 

csendesen viselkedett. 

- Mi? Milyen hamutál? Hol látsz te itt hamutálat, Gábor? - kérdezte Gáborhoz 

előrekiabálva Máté, aki lassan már maga se értette, hogy tulajdonképpen miről is 

beszélnek. 



 A legelöl, a többiekkel szemben ácsorgó Reniyu részéről azonban pont ez volt a 

legmegfelelőbb pillanat arra, hogy elmondja a beszédes barátainak, amit már fél perccel 

ezelőtt el akart mondani nekik, és Reniyu nagy határozottsággal így is tett. 

- A 860.-ik emeletre kell majd mennünk - mondta ezután hangosan a többieknek Reniyu. 

- Jól van. Menjünk akkor - mondta könnyelműen Máté, aki már el is indult volna a 

liftekhez, ha a mellette álló Lejla hirtelen meg nem fogja őt a trikója nyakánál fogva és 

ezt nem kérdezi Mátétól: 

- Hová sietsz ennyire, Máté? Hát el se csodálkozol azon, hogy több, mint 

nyolcszázhatvan emeletes ez az építmény? 

- Én még spórolok a csodálkozással - felelte Lejlának bölcsen Máté. - Azt egyébként 

már akkor tudtam, hogy a 860.-ik emeletre megyünk, amikor Reniyu megbeszélte a 

dolgokat a fallal.  

- Miért? Ilyen jól hallottad, hogy mit mondott a fal? 

- Jók a füleim, nem tehetek róla - mondta Lejlának vidáman Máté, pedig Máté ezúttal 

tényleg szerényen akart beszélni magáról Lejlának.   

 A Mátéék előtt lévő többiek közben - ahogy azt fél perccel ezelőtt Máté is 

szerette volna - elindultak egymás után kettesével a különös kapszulaburok (vagy 

valami hasonlónak kinéző védődolog) felé, és így Máté és Lejla, akik ezután még 

néhány másodpercig ott cseverésztek egymással a helyükön, megint lemaradtak a 

csapat nagy részétől. Amikor azonban mind a ketten észrevették, hogy a többiek 

elindultak előttük, Lejla és Máté eszeveszett sebességgel Noémiék után szaladt, és így - 

főleg, hogy a csarnoknak ezen a részén még alig voltak járókelők - pillanatok alatt 

utolérték, és így végre újra teljes volt a csapat.  

 Így ment a nyolctagú társaság elől Reniyuval és Suenizzel, mögöttük pedig a 

többi, izgatott, régi csapattaggal, Yiinluval, Halkammával, Gáborral, Noémivel, Lejlával 

és Mátéval még néhány métert előre, egészen ameddig oda nem értek mindnyájan a 

sejtelmes kapszula falához, ahol Mátééktól jobbra-balra már voltak gyalogosok szép 

számmal. Itt aztán Reniyu, aki egyszer már járt itt, és aki a csapatból valószínűleg a 

legjobban ismerte ezt a helyet, előrelépett egyet, hogy csak fél méterre legyen a faltól, 

majd ezt követően fogta a jobb lábát, becsúsztatta a kicsit nyúlós állagú fal alá, majd ezt 

követően egy brazil focistás mozdulattal váratlanul felhúzta a jobb lábát térdig, amivel 

együtt azonban ezt az átlátszó falat is felszedte Reniyu a földről, ami úgy feljött, mintha 

valamilyen vakolást szedett volna fel a legújabb csapattag alulról, és ezen Sueniz 

kivételével mindenki csak ámult és bámult. Reniyu ezután megfogta mindkét kezével a 

felhúzott részt, hogy megmaradjon alatta a lyuk, és még mielőtt valami rossz történt 

volna, hátrakiabált Reniyu a mögötte álldogáló barátainak, hogy jöjjenek gyorsan és 

bújjanak át a felemelt fal alatt, ameddig még bírja azt tartani, és a többiek nem is 

haboztak.  

 Suenizzel kezdve egymás után mindenki átszaladt a felhúzott fal alatt, ami 

összesen úgy tíz másodpercig tarthatott, és miután utolsóként Máté is átbújt a nyúlós fal 



alatt, és Reniyu is látta, hogy más itt már nem akar bemenni a liftaknába, ő is átmászott 

a túloldalra, majd ezután óvatosan visszaengedte a nyúlékony falat abba az állapotába, 

ahogyan az azelőtt volt, mielőtt hozzáért volna.  

 Mire ezután Reniyu megfordult, Máté, Lejla, Noémi, Yiinlu és Gábor már mind 

megnézték ezt a felvonóállomást, ami hosszú idő óta az első olyan dolog volt számukra, 

ami nem ejtette ámulatba őket, a régi csapattagokat. A fémpadló, amin Mátéék álltak, 

illetve ami az egész liftállomást körülvette, a liftek, amik nagyrészt üvegből voltak, az 

állomás túlsó vége, ami szintén egy hatalmas üvegablak volt, ahonnan ki lehetett nézni 

a városra, mind-mind olyan dolgok voltak, amik egy átlagos felhőkarcolóban is 

megtalálhatóak, és ilyen épületet Máté, Yiinlu, Lejla, Noémi és Gábor is látott már, és 

nagy részük nemcsak tévéből. Ami viszont talán mégis egy kicsit sajátos volt ezen a 

liftállomáson, az az volt, hogy a fémjárda ebben a viszonylag köralakú helyiségben a 

falak mellett helyezkedett el, akárcsak egy képkeret, és ennek a fémjárdának a belső 

részén, ahol még volt hely, voltak a liftek. Ez a három lift itt ráadásul nem is egymás 

mellett volt, ahogy arra Máté és a többiek számítottak, hanem egymástól ugyanolyan 

távolságra a fémjárda belső felén, amelyikek közül az egyik pont ott volt Mátéékkal 

szemben.  

 Máté, Lejla és a többiek... és bár ezt a régi csapattagok nem látták, de Reniyu 

is... folyamatosan szemeztek ezzel a velük szemben lévő lifttel, mert noha ebben a 

hengeralakú liftben a többi kettőhöz képest semmi különleges nem volt, de a 

gyalogosok, akik ezen a nem túl nagy állomáson mozogtak mindenfelé, úgy tűnt, mintha 

Mátéékkal szemben lévő liftet szándékosan hagyták volna meg a nyolctagú csapatnak, 

és ezt Mátéék is egyre jobban érezték, amint múlt az idő.  

 Fél perces várakozást követően aztán Reniyu, aki a csapatból a legjobban értett 

az itteni liftekhez és szokásokhoz, közelebb ment Mátéékhoz, majd pár szóban 

elmondta mindnyájuknak, hogy menjenek be az előttük lévő liftbe, és Mátéék erre csak 

bólintottak egyet a fejükkel, mint a régi szép időkben, Fluneillel. Mátéék tehát 

egyetértettek Reniyuval, aki ezután nem is habozott tovább a liftbemenetellel. 

Ugyanúgy, ahogy Mátéék se, akik miután Reniyuval együtt megtettek két lépést a 

vékony úton, automatikusan kinyílt az előttük lévő, tágasnak kinéző lift mindkét ajtaja, de 

hogy hogyan, az már annyira nem izgatta a gyerekeket.  

 Már mindenki csak a 860.-ik emeletet várta, és amikor bementek a csapat tagjai 

egymás után a liftbe, akkor se tudtak nagyon másra gondolni Mátéék, csak hogy érjenek 

oda minél hamarabb erre az emeletre. Főleg, hogy egyelőre úgy nézett ki, hogy ennek 

az útnak semmi akadálya sincsen. Vagy mégis? 

 

 

 

 

 



L. fejezet 

 

Az átszállás 

 

 

 

 

 

 

 Miután Reniyu, Máté, Lejla és a többiek besiettek gyorsan a liftkabin belsejébe, 

Reniyu rögtön odapattant az ajtótól balra lévő kezelőpult elé, amin miután hagyományos 

módon bepötyögte Reni az emeletszámot, majd utána megnyomta a kezelőpult legalján 

lévő "OK" gombot, bezárult a kabin ajtaja, majd ezután nagyjából egy másodperccel a 

kabin üvegfala hirtelen úgy elfeketedett mindenhol, hogy semmit se lehetett látni a 

kabinban, mintha csak egy barlang mélyébe került volna be hirtelen a jármű.  

 Erre a hirtelen fényviszonyromlásra azonban a liftben álldogáló gyerekek is 

rögtön felfigyeltek, és közülük például Noémi annyira megijedt ettől a hirtelen jött 

sötétségtől, hogy szó szerint Lejla nyakába ugrott, és ezt jóllehet Máté és a többiek a 

vaksötétség miatt nem látták, de azt, amit ezután Lejla kiabált, azt mindenki jól hallotta: 

- Szállj le rólam gyorsan, ki vagy! 

- Bocs, Lejla! Csak én vagyok - mondta megbánóan Noémi, aki ezután rögtön le is 

mászott a barátnője nyakából. - Előfordul néha, hogy nagyon megijedek, ha váratlanul 

elmegy a világítás, de ezt szerintem már egész jól el tudom viselni. Ha viszont öt évvel 

ezelőtt láttál volna ilyenkor...! 

- Nekem mondod? - hallatszott fel a sötétben hirtelen Máté hangja. - Nálunk egyszer 

pont a hetedik születésnapomon volt áramszünet, és akkor is pont akkor, amikor 

ünnepeltünk. 

- De neked akkor ott voltak a tortagyertyáid. 

- Tudom. Éppen ezért nem is fújtam el őket. 

- Milyen szülinapról beszélgettek ti? - kérdezte kíváncsiskodva Lejla. 

- Miért, milyen szülinapról? - (Gábor) 

- Milyen szülinap? - (Yiinlu) 

- Mi az a szülinap? - (Reniyu) 



- Mmivan?! Összezavartok itt mindnyájan! - kiabálta kétségbeesve Máté, ami viszont 

csak azt eredményezte, hogy akkora csend lett a felvonókabinban, amekkora még sose 

volt. 

- Egyébként nem tudja valaki - szólalt meg két másodperccel később, a többieket 

elnézve kicsit halkabban Máté -, hogy hol van itt egy lámpa? 

- De! Csak nyomd meg a plafont, és rögtön lesz fény a fülkében! - magyarázta Máténak 

biztatóan Reniyu. 

- És akkor egyszerűen csak meg kell nyomnom...? 

- És miért lett itt egyébként sötét? - tette fel kérdését Mátét váratlanul félbeszakítva 

Lejla. 

- Ez egy ilyenfajta lift. Miközben megyünk, nem lehet látni innen bentről, hogy mi történik 

a kabinon kívül, de akik kint vannak, azok se látják most azt, ami velünk történik, de még 

a mi liftünket se.  

 És pont, amikor ezt a mondatot befejezte Reniyu, felkapcsolódott hirtelen a 

kabint megvilágító öt, plafonba beépített lámpa, amiknek hála újra olyan világos lett a 

kabinban, mint amilyen az indulás előtt volt. Máté éppen ezért rögtön, miután észrevette, 

hogy visszajött a fény, visszahúzta gyorsan a jobb karját a plafontól és visszaállt 

lábujjhegyről rendesen a talpára, hogy nehogy meglássák a többiek, hogy hogyan pózolt 

ő eddig a liftben. 

- Végre világos van! - szólalt meg önfeledten Noémi, miközben Lejla azonban egy olyan 

jelet fedezett fel azon a plafonon, amihez Máté az előbb hozzáért, amit egyszer régen 

egy aknafedélen látott már (nem utolsó szempontként Mátéval együtt), amikor még 

épphogy csak megalakult az eredeti csapat, benne még Dáviddal és Anitával. Ez volt a 

fehér deltoid.  

 Ez az eléggé bizarrul kinéző négyszög pont a plafon közepén volt, egy olyan 

köralakú mennyezetrészen rajta, ami a liftkabin többi részétől eltérően nem üvegből 

készült, hanem valamilyen másik, nem átlátszó anyagból. Ezen a részén a plafonnak, 

amit Lejla már egy jó ideje kémlelt, azonban volt még valami nagyon érdekes: egy 

szöveg. Egy rendes, értelmes szöveg, amiről már messziről látni lehetett, hogy latin 

betűkkel íródott, nagyjából akkora betűkkel, mint amekkorákkal a buszok ajtaján szoktak 

lenni a figyelmeztető szövegek.  

- Mit nézel annyira, Lejla? - zavarta meg Lejlát a fürkészgetésben váratlanul Noémi. 

- Emlékszel még arra a jelre, ami azon a szigeten volt egy aknafedélen rajta, ahol 

lezuhantunk a repülővel?  

- Olyan régen... De igen. Emlékszek rá - válaszolta Noémi. - Miért kérded? 

- Csak mert ott van ugyanez a jel ennek a liftnek tetején is - és ekkor Lejla határozottan 

rá is mutatott a jobb mutatóujjával a plafonon lévő deltoidemblémára, hogy könnyebben 

észrevegye Noémi, amit ő nemrég felfedezett. Noémi ezen aztán el is csodálkozott, de 



nemcsak ő. A Lejlát és Noémit szétszórva körülvevő három fiú, Gábor, Máté és Yiinlu, 

mindent hallottak Lejláék beszélgetésből - hála a fülke jó akusztikájának - és amikor 

Lejla felmutatott a plafonra, Noémivel együtt ők is felnéztek, majd csak ámulták és 

bámulták ők azt a jelet, ami a plafonon volt, és amivel egyszer régen már találkoztak. 

- Hogy került ez ide? - tette fel kérdését magának hangosan Gábor, amitől aztán a 

hozzá legközelebb álló Máté is kedvet kapott ahhoz, hogy ezt a kérdést feltegye, de úgy, 

hogy ezúttal választ is kapjon rá, és már azt is tudta Máté, hogy ilyenkor kihez kell 

fordulni: 

- Reniyu! 

- Igen? - nézett rá a tőle viszonylag távol lévő Mátéra gyorsan Reniyu.  

- Mi ez a deltoid a plafonon? 

- Nem tudom, de nem néz ki rosszul, ugye? 

- Ja. Tiszta jól néz ki - sóhajtott fel elkeseredetten Máté, mivel már látta, hogy Reniyuból, 

aki tudhatott volna, ennél többet nem fog tudni kihúzni a fehér deltoiddal kapcsolatban. 

Ebben a pillanatban azonban hirtelen, mindenki szeme láttára visszavilágosodott lift 

üvegfala, amitől aztán újból ugyanolyan erős fény szűrődött be a kabinba, mint két 

perccel ezelőtt, a falak elsötétedését megelőzően. 

- Úgy tűnik, megérkeztünk - szólalt meg váratlanul és egy kicsit bizonytalanul Sueniz. 

- Átszállás híján tényleg ott lennénk - javította ki Suenizt Reniyu, aki már nagyon 

szemezett a kijárati ajtóval. 

- Akkor most át kell szállnunk egy másik liftbe? - kérdte meg Gábor Reniyut. 

- Aha - bólogatott hevesen Reniyu, aki miután ezt követően odalépett a kabin 

üvegajtajához, amit eddig is annyira nézett, megnyomta azt, amitől ezután ez az 

üvegajtó - hasonló módon, mintha valaki egy szekrényből akart volna kijutni - kettényílt. 

Ezen az ajtón azonban ezután, hiába volt nyitva, nem ment ki Reniyu, és a többiek se 

vélekedtek erről másképp. Főleg amiatt (még mindig), amit Lejla a plafonon az előbb 

felfedezett, és erről Máté és a másik három kisgyerek - úgy tűnt - képtelen leszállni. 

- Hé! Ez nem egy értelmes, nyomtatott írás? - figyelt fel Máté a plafonon lévő 

deltoidembléma mellett található írásra. 

- Fotót is lehet értelmesen nyomtatni - szállt vitába erre Mátéval Lejla (persze csak 

komolytalanul).  

- Várjatok! Megpróbálom elolvasni, hogy mit ír ez a szöveg. Hátha hasznos nekünk - 

mondta a barátainak Máté, aki ezután az előbbi mondandójának megfelelően oda is 

lépett a plafonnak azon része alá, ahol a fehér deltoid és a latin betűkkel írt szöveg állt. 

Máté ezután felemelte a fejét, és csodálkozva látta, hogy ez a szöveg a deltoid mellett 

Nefernioul volt írva. Az elején ráadásul még egy óriási felkiáltójel is volt. 



- Na? Mit látsz, Máté? - szólt oda a szöveget fürkésző fiúhoz váratlanul Lejla, illetve 

Noémi.  

- Ezt valaki nefernioul írta - válaszolt a lányoknak gyenge hangon Máté. 

- Na és mit ír ez a valami? Olvasd fel, Mátté! Légyszi! 

- Oké - mondta egy kicsit elpirulva Máté, akinek azonban sehogy se lett volna kedvére, 

ha ezt akárki meglátta volna rajta, és így hát gyorsan bele is kezdett a plafonon lévő 

szöveg felolvasásába: - Szóval: 

Figyelmeztetés! A lift használata csak saját felelősségre: Cinianpool Co. 

- Cinianpool Co.? Azt mondtad, Máté? - nézett rá a fiúbarátjára aggódó tekintettel Lejla. 

- Ide az van írva - mondta Máté. - Miért? Mi a baj? 

- Nagyon semmi, csak két évvel ezelőtt egyszer láttam ennek a cégnek a reklámját egy 

busz oldalán. Valamilyen mikrocsipet hirdettek akkor autókba.  

- Utánajárnék én mindennek, ha lenne itt Wi-Fi - sóhajtott fel szomorúan Máté. 

- Várjál, Máté! - kiáltott fel ijesztően váratlanul Noémi. - Te leírtál mindent a régi, fehér 

deltoidos aknában talált plakátról a lakatlan szigeten, nem igaz? 

- A plakátról... Ja, de, tényleg! - ugrott be hirtelen Máténak minden emléke a plakáttal, 

vagy ahogy Máténak inkább rémlett, az építési engedéllyel kapcsolatban. Az előrelátó 

kisfiú ezután gyorsan kivetítette a t.y.-je vetítőképernyőjét, majd pár gombnyomással 

ezután megnyitotta azt a fájlt, amiben szóról szóra le volt másolva a lakatlan szigeti 

vonat alagútjának a legfontosabb papírja, amiről mindjárt ki is derült, hogy tényleg az 

alagút építési engedélye volt, ahogy azt Máté sejtette is. Ez az engedély pedig így 

hangzott (miután Máté úgy érezte, hogy fel is kell olvasnia ezt az engedélyt a 

többieknek, ha már előhozta):  

- Az N.É.J.V által jóváhagyott építkezői engedély a Dalaiosz számára. Engedély 

kiadásának időpontja: 1972 

- Akkor úgy tűnik, hogy mégse ugyanaz a két cég, és a fehér deltoid csak véletlenül 

ugyanaz a Dalaiosznál és a Ciamittudoménminél - vonta le a végkövetkeztetést Noémi. 

Miii! Honnan veszed ezt? - harsogott félelmetes hangon Máté. - Amióta lemásztunk az 

aknába, ahol ezt a szöveget találtam, ez az első olyan nefernioul írt szöveg, ami 

valamilyen értelmes dolgot magyaráz el. A többi helyen szinte mindenhol csak pontírás 

volt. Másrészt meg ahogy itt az előbb elsötétedett a fal, tisztára ugyanolyan volt, mint 

amikor a vonat ablakain kívül lett minden fekete. Biztos, hogy ugyanaz a két cég, csak 

lehet, hogy idővel nevet változtattak. 

- Nevet változtattak? Minek? - nézett értetlenül ezt hallva Noémi.  

- Nem tudom. Talán hogy ne lehessen rájönni, hogy a két cég ugyanaz, mert ki tudja, mi 

lenne, ha ezt valaki be tudná bizonyítani. 



- Mi viszont rájöttünk! 

- Persze! Rájönni rájöttünk, csak sajnos bizonyítékunk nincs rá - magyarázta búsan 

Máté. - Annyi hamisított cégnév és márka létezik már, hogy egy ugyanolyan emblémával 

nem mennénk semmire.  

- De Máté! Neked megvan az építési engedély másolata! - harsogta Noémi. 

- Igen, de az magában semmit se ér. Le kellett volna fényképeznem, mert így akár én is 

írhattam. Csak mi tudjuk az igazat. 

- Tehát akkor nem mi vagyunk az elsők, akik idekerültünk. 

- Nagyon úgy tűnik - bólogatott tűnődő tekintettel Máté. - Engem viszont valahogy mégis 

aggaszt, hogy hogyhogy nem láttunk itt eddig rajtunk kívül embereket?  

- Lehet, hogy csak elbújtak előlünk, olyan csúnyák vagyunk! - szólalt meg viccelődve 

Lejla, aki noha kicsit csendesen, de mindvégig odafigyelt Máté és Noémi komoly 

beszélgetésére.  

 Miután azonban kimondta Lejla ezt a mondatát, hirtelen egy olyan nyikorgó, 

süvöltő és ráadásul egyre erősödő, kintről jövő hang rázta meg a kabint, hogy arra mind 

a két, egymás mellett álldogáló kislány, illetve Máté, Yiinlu, Gábor és a két ircounwo-i 

alak is felfigyelt. 

- Mi ez a hang? - tette fel kérdését elsőként a nem túl ijedős kisfiú, Máté, aki mindnyájuk 

nevében a kijárat előtt ácsorgó Reniyuhoz fordulva várt választ. Reniyu pedig ezt meg is 

adta. A nyikorgó hang eközben egyre csak erősödött. 

- Ez csak egy másik lift, ami el fog menni mellettünk - válaszolta nyugodtan Reniyu. - Itt 

mindig járnak ilyenek. Inkább az a csoda, hogy amióta itt vagyunk, ez az első lift, amit 

észrevettünk... 

 Reniyu ezután még mondott valamit Mátééknak, ám nyikorgó-süvítő hang, amiről 

most már tudta mindenki, hogy egy másik lifttől származik, eddigre olyannyira 

felerősödött, hogy már se Lejla, se Noémi, se Gábor, se Yiinlu, sem pedig a Reniyuhoz 

legközelebb lévő Máté nem értett semmit abból, amit a Tilassaui alak még el akart 

mondani nekik. Eltelt ezután még egy-két másodperc, amikor egyszer csak lágyan, ám 

egyre erőteljesebben elkezdett beáramlani a csapat kabinjába szél, és ez Máté, Lejla, 

Gábor és Yiinlu tudta is, hogy mit jelent, hisz mindnyájan voltak már korábban többször 

is metróalagútban. Ott ilyenkor szokott jönni a metrószerelvény. Itt pedig a lift.  

 Ez a lift azonban a következő másodpercben, Mátéék számára kicsit váratlanul 

hamar, elsüvített a csapat liftje mellett, amitől a gyerekek és Reniyuék lába alatt meg is 

remegett ijesztő módon a talaj, az idegen lift pedig ezután, mélyebb hanggal, mintha mi 

se történt volna, továbbhaladt felfelé, amerre eddig is tartott. 

- U..., ugye most már kimehetünk? - kérdte meg Reniyuékat reszkető hangon Noémi, 

akit mindenkinél jobban sokkolt az előbb elhaladt liftnek a látványa. 



- Ne félj, Noémi! - nyugtatta Reniyu a rémült barátját. - Nem bántanak ezek a liftek. 

Annyira oda vannak rögzítve a kötelükhöz, hogy ha még akarnának, se tudnának ránk 

mozdulni. Ha pedig mégis, akkor Sueniz szétszedi darabokra az egészet, ugye, Sueniz? 

- Naná! 

- Úgyhogy nincs itt semmi, amitől sokkolódnod kellene - folytatta Noémi nyugtatását a 

kislány mögött lévő Máté. - Menjünk ki, aztán meglátjuk, mi van! - És Máté ezzel a 

mondattal gyorsan és határozottan meg is indult a lift kijárata felé, ám pont, amikor ki 

akart lépni a megint túlbuzgó kisfiú ezen az ajtón, hirtelen olyasminek a hiányát vette 

észre kint a liftaknában, ami még időben visszarettentette őt a szétnyitható ajtó 

küszöbén való kilépéstől. Ez volt az út, ami - akármerre is nézett ezután Máté - sehol se 

volt. Se előtte, se jobbra, se balra. Mintha csak két emelet között állt volna meg a lift. 

- Ja! Most még ne próbálj meg kimenni, mert nincs út, és lezuhanhatsz! - figyelmeztette 

Mátét egy kicsit későn Reniyu. - Elvileg mindjárt itt a lift, és akkor lesz út is. 

- "Nem bánnám, ha ez a lift sietne" - dünnyögte magában Máté, és szinte rögtön, miután 

kimondta a Lufiszántódi kisfiú ezt a mondatot, újból felhangzott a liftaknában az a távoli, 

nyikorgó-süvítő moraj, amit fél perccel ezelőtt már hallott egyszer a tizenkét éves kisfiú 

és a többiek, és akkor ez a hang egy liftnek az előszele volt. 

- "Máris itt lenne a lift?" - gondolta magában Máté, amikor ő mindenki közül elsőként 

meghallotta ennek az új liftnek a hangját, az ezt követő másodpercben azonban már a 

többiek is észrevették mind a lift közeledtét, és ebben nem is tévedett senki.  

 Az új lift valóban közeledett, a hangja másodpercről másodpercre erősödött, és 

ez egyre jobban nyugtalanította a liftben lévő gyerekeket, akik egy szót se mertek szólni 

azóta, amióta meghallották a feléjük közeledő liftet, ami lehet, hogy az övék volt.  

 Teltek-múltak a másodpercek, a közeledő lift hangja pedig egyre csak nőtt. Fél 

perccel később aztán, amikorra ez a lift is olyan hangosan szólt, mint az előző, elkezdett 

beáradni a csapat liftjébe a szél. Öt másodperccel ezután pedig a lift is megjelent végül 

a csapattagok előtt, és ez a lift eddigre már annyira lelassított, hogy az azt néző 

gyerekek, Gábor és az ircounwoiak már mind tudták, hogy ez az ő liftjük lesz (ami 

mellesleg ugyanúgy nézett ki, mint az a lift, amiben Mátéék eddig utaztak).  

 Még eltelt két másodperc, és az új lift, négy méterre Mátéék liftjétől, teljesen 

megállt, és ekkor egy furcsa dolog történt: megjelent a levegőben két, egymással 

párhuzamos fehér csík, a csapat liftjének ajtajának küszöbétől egészen a másik lift 

ajtajáig. Ez volt az az út, amiről Reniyu az imént beszélt Máténak, csak erre nem jött rá 

a tizenkét éves kisfiú, hiába nézte ő és a többiek is másodperceken keresztül ezt az 

utat.  

 Reniyu azonban - miután látta, hogy a gyerekek maguktól nem fognak rájönni, 

hogy mi ez a két fénynyaláb egymás mellett - érthetően, mégis röviden, elmagyarázta 

Mátééknak, hogy ez a fénycsíkokkal határolt rész az az út, amin át lehet sétálni a másik 

liftbe.  



 Bár ezt a magyarázatot hallva a csapat gyerektagjai nem voltak túlzottan 

elkápráztatva, ám arra gondolva, hogy hasonlóan lehetetlen helyzet már többször is 

előfordult velük, amióta együtt vannak, és eddig mindig sikerült megoldaniuk minden 

nehézséget, és mivel mindannyian eléggé bíztak Reniyuban és Suenizben, akik 

mindketten megmutatták, hogy tényleg lehet bízni bennük, végül mind beleegyeztek 

abba, hogy átmenjenek a két fénycsík közti sávon a másik liftbe, és ez nem is történt 

másképp.  

 Elsőként a kissé elbátortalanodott Máté, majd utána sorban Lejla, Noémi, Gábor, 

Halkamma, Yiinlu, Reniyu, majd végül Sueniz is átment a fénycsíkokkal szegélyezett, 

láthatatlan úton az új liftbe, ami külsőre, belsőre ugyanúgy nézett ki, mint az előző 

liftkabin. Ezt az új járművet Reniyu aztán a következő pillanatban néhány 

gombnyomással már el is indította felfelé, hogy minél előbb odaérjen végre ő és a 

csapat további része a 860.-ik emeletre, ahol Reniyu már jól tudta, hogy mi fog várni 

rájuk, de a többiek is valahogy érezték, hogy abban, amit majd ezen az emeleten 

tapasztalnak, nem fognak csalódni. A láthatatlan út eközben - miután már nem volt 

szükség rá - hirtelen mindenestül eltűnt, mintha elvarázsolták volna. Csak az üres 

levegő maradt utána a liftaknában, ami Mátéék érkezése előtt volt. Most azonban... 

 

 

 

 

LI. fejezet 

 

...Egy nemvárt dolgot vesz észre a 
csapat. 

 

 

 

 

 

 

 Miután félperces utazást követően végül megérkezett a nyolctagú csapat az új 

lifttel a torony 860.-ik emeletére, kinyílt az ajtó, majd utána kiszálltak belőle sorban a lift 

utasai: Reniyu, Sueniz, Lejla, Noémi, Yiinlu, Halkamma és Máté. Ezek ezután egy 

kupacba tömörülve megálltak az itteni liftállomás járdájának elején, ami, az egész 

állomással együtt, szinte teljesen ugyanúgy nézett ki, mint a földszinti rész, ahonnan 



Mátéék indultak. 

- Végre itt vagyunk! Ez az a szint, ahová jönni akartunk, ugye? - kérdezte izgatottan 

Máté, mivel ő sehol se látott ezen az állomáson olyan táblát, ami az emeletszámot 

mutatta volna. 

- Igen. Ez az - szólt előre a csapat nagyobbik fiújának a Máté mögött álló Sueniz. 

- Akkor mire várunk még? Siessünk! Menjünk be a csarnokba, mielőtt még lekéssük a 

sorsolást! - kiáltozott ismét bezsongva a tizenkét éves fiú.  

 És ezzel Máté, majd Máté buzgóságát látva a mögötte lévő többi csapattag is 

mindjárt elindult a járdán előre, a nyúlós fal felé, ami itt is ugyanúgy megvolt, mint az 

építmény földszintjén, ám a földszinti fallal ellentétben - Mátéék bánatára - ez a fal nem 

volt átlátszó, és így nem is tudták az itt először járó csapattagok, hogy vajon mi lehet a 

fal mögött.  

 Mátéék csapata mindenesetre továbbment a járdán, egészen ameddig oda nem 

értek mindnyájan ehhez a falhoz, ahol ismét Reniyura várt az a nagy feladat, hogy 

felemelje ezt a falat. A gyerekek legalábbis így gondolták, de mielőtt még bármit 

mondhattak volna Mátéék Reniyunak, Reniyu már ott guggolt a fal előtt és éppen a 

fogást kereste az alján.  

 A következő pillanatban aztán ezt meg is találta Reniyu, aki ezután - ellentétben 

a földszinti fallal - kézzel húzta fel a nyúlós falat lassan a feje magasságáig, és meg is 

próbálta azt ott tartani, de nagyon kellett neki erőlködnie, hogy ez így maradjon. Lejla, 

Noémi, Máté, Gábor, Sueniz, Yiinlu és Halkamma ezt látva viszont már mind tudták, 

hogy mit kell most tenniük, de csak mert tíz perccel ezelőtt már eljátszották egyszer 

Mátéék ugyanezt a Tulunuvu torony földszintjén, és a falat tartó Reniyu újabb parancsa 

híján most se cselekedtek a gyerekek másképp. Először Lejla ment át guggolva a 

felemelt falrész alatt, majd utána Noémi, Gábor, Máté, Halkamma, Yiinlu, és Sueniz 

kúszott át Lejlához hasonló módon a lyukon.  

 Miután pedig már mindenki a túloldalon volt, Reniyu se tétovázott tovább, hanem 

fogta magát, és egy ügyes mozdulattal ő is átlendült a fal alatt a többiekhez, a mögötte 

lévő fal pedig így aztán visszahullott a földre, úgy, ahogy az a csapat érkezése előtt volt. 

- Végre itt vagy te is, Reniyu! - szólalt meg örömteljesen Máté. 

- Igen, de milyen hely ez? - szólalt meg közben Lejla is, aki ugyan Máté mögött állt, de 

sokkal jobban fürkészte ezt az új helyiséget, ahová bejöttek, mint az előtte álldogáló 

fiúbarátja.  

 Ez a hely, ami itt, a nyúlós fal után volt pár méteren keresztül, ugyanis nem 

hasonlított semmire se, amit a gyerekek és Gábor a hosszú útjuk során Ircounwoban 

láttak. Egy nyolc méter hosszú, nyolc méter széles és nyolc méter magas szoba volt ez, 

amiben annak ellenére, hogy nem volt semmilyen hangszóró vagy tévé, olyan hang volt 

hallható mindenhol, mintha egy telt házas focistadionból a nézőteret közvetítették volna 

egy az egyben, de a Máté mögött figyelő Lejla a következő pillanatban észre is vette, 



miért.  

 Ennek a szobának a végében volt egy majdnem olyan széles, nyitott kapu, mint 

ami a tornacsarnokokban szokott lenni, és e kapu mögött egy olyan széles folyosó, mint 

ez a szoba, továbbment öt méteren keresztül, majd hirtelen jobbra kanyarodott. Ebben a 

kanyarban pedig ki volt rakva a falra szemmagasságban egy tábla, amin volt egy jobbra 

mutató nyíl, alatta pedig egy pontírásos és egy latin betűs szöveg is. Ez utóbbit azonban 

ilyen távolról nem tudta elolvasni Lejla, hiába szerette volna. Az az egy viszont biztosnak 

tűnt, hogy ez a folyosó arra megy tovább, amerről a stadionhang jön. 

- Mit nézel, Lejla? - kérdte meg ekkor Lejlát kicsit bátortalanul a balra mellette álló Yiinlu. 

- Csak azt, hogy milyen furcsa hangok jönnek a folyosó utánról. 

- Biztos a Tulunuvu torony játékcsarnoka lesz ez - szólalt meg a Máté mellett álldogáló 

Gábor. 

- Ennyien lennének ebben a csarnokban? - csodálkozott el ezen az elgondoláson Máté. 

- Örülj neki! Legalább annál valószínűtlenebb, hogy minket sorsoljanak ki a nézők közül 

- szólt előre a csodálkozó kisfiúnak Noémi, ám alig mondta ki ezt a mondatot a Mátéval 

egyidős kislány, amikor valami olyasmit vett ő észre a többiekkel együtt ebben a 

szobában, ami addig nem volt ott.  

 Noémitől és a többiektől öt méterre, a baloldali, sötétített üvegfal előtt ugyanis 

váratlanul ott termett három darab egy méter magas hologram információs fal, amiknek 

az elejére jól látható méretben fel volt vetítve egy kék kör, benne egy ,,i" betűvel.  

 Hasonló dolgok Nefernioországon is voltak, főleg egy-két nagyobb város 

központjában, és ezeket mind a négy kisgyerek ismerte. Az azonban annál nagyobb 

rejtély volt, hogy hogyan kerültek ide ezek a gépek. Máté, aki - a szülei szakmájának 

hála - mindenkinél többet tudott a hasonló idegenforgalmi gépekről, a következő 

pillanatban teljesen váratlanul megindult az információs hologramfalak felé, hogy 

megnézze, hogy ezek a hologramok vajon ugyanolyan gépből vetítődnek-e ki, mint 

amilyet Nefernioországban is használnak. A többiek erre pedig szokásos módon ismét 

követték az előrerohanó kisfiút, aki a többiekkel együtt sec perc alatt odaért a nyúlós 

faltól öt méterre lévő hologramokhoz.  

 Ideérve a hologramok elé aztán a legelöl lévő kisfiú, Máté, ismét szó nélkül 

odament az első kivetített hologramhoz, majd átnyújtotta rajta a jobb kezét, hátha 

történik valami. Nefernioországban az ilyen gépek ugyanis erre reagálni szoktak. 

- Óvatosan, Máté! - szólt rá a túl kíváncsi kisfiúra Noémi. - Mi van, ha ez a gép nem is 

az, mint aminek gondoljuk? 

- Akkor annál okosabbak leszünk ezután - szólt hátra Noéminek optimistán Máté, és 

amint ezt kimondta a kisfiú, történt is valami a hologrammal. A kivetített "i" betű hirtelen 

eltűnt az első hologramról, majd helyette egy pontírással és egy nefernioul íródott 

szöveg jelent meg egymás alatt. Máté és a többiek ezt megpillantva mind közelebb 



léptek a kivetített képernyőhöz, majd elkezdték olvasni a rajta lévő nefernioul írt 

szöveget, ami így hangzott: 

 Az információs gép karbantartás alatt áll. Megértésedet köszönjük! 

- Ezért jöttünk ide? - akadt ki ezt a szöveget elolvasva Máté. 

- Te jöttél ide! Mi nem akartunk - vitatkozott Mátéval Noémi. Máté erre aztán nem is szólt 

semmit, csak csendben továbbnézte a hologramtáblán lévő közleményt. 

- Tényleg, Reniyu! Te nem tudod, hogy mi ennek az információs gépnek a baja? 

- Biztosan fejlesztik - vágta rá rögtön Reniyu. - Vagy az is lehet, hogy valami elromlott. 

Bár ez eddig sose fordult elő. 

- Épp itt az ideje! - szólalt meg újból a barátai felé fordulva Máté. - Mi lennénk akkor az 

elsők, akik észrevennék ezt a problémát, és amennyien vagyunk, biztos össze is 

tudnánk dobni annyi tudást, hogy megjavítsuk. 

- Biztos ez lenne minden vágyad, amikor itt vagy, hogy gépeket javíts - mondta 

hitetlenkedve Noémi. 

- Alap! De itt van Reniyu is, aki profi mentőcsapatosként nyugodtan megmenthetne egy-

két információs gépet - humorizált tovább Máté. - Az a baj csak, hogy a 680.-ik emeleten 

vagyunk, és ide például már csak a palackozott víz jut fel! Azzal kell majd leöblíteni a 

tériszonyellenes tablettákat. 

- Kinek kellenek ilyen tabletták? - érdeklődött Mátéhoz szólva a viccet nemértő Yiinlu. 

- A gépeknek...meg nekünk. Majd megfelezzük...! 

 Erre a többiek, közülük is legfőképp Lejla és Noémi csak a fejét fogta, hogy 

hogyan tud ennyi hülyeséget összeszedni a velük egyidős barátjuk, Máté. A következő 

másodpercben aztán Lejla - témazáróként - végül így szólt: 

- Szerintem induljunk el nyugodtan a folyosón előre. Ettől a géptől már úgyse fogunk 

megtudni többet. 

- Sajnos - mondta elszontyolodva Máté. - Az viszont biztos, hogy az a csarnok, ahonnan 

ezek a hangok jönnek, már nagyon nincs messze innen. 

- Éppen ezért menjünk! 

- Ne, ne, ne! Várjál! A többi gépet még meg se néztük. Mi van, ha azok jók? 

- Mi az, Máté? - kérdezte kuncogva Lejla. - Nem hiszem el, hogy nem akarod már 

megnézni Tilassau legizgalmasabb eseményeit, amik tőled már csak pár méterre 

vannak. 

- Szó sincs erről - magyarázta Máté -, csak ahhoz nincs kedvem, hogy ha véletlenül 

kisorsolnának és veszítenék egy játékban, akkor akármit meg kelljen csinálnom. 



- Csak nem fog így történni - nyugtatta Lejla Mátét. 

- Vagy ha mégis téged sorsolnak ki, akkor se muszáj elvállalnod a játékot - fűzte hozzá 

még Reniyu. Ezt a mondatot hallva azonban Máténak hirtelen olyan tágra nyíltak a 

szemei, mintha az ötöslottó jövő heti nyerőszámait hallotta volna. Erre az új információra 

tényleg nem számított a tájékozatlan kisfiú. 

- Na. Most már semmi baj sincs. Nem megyünk? - nyugtalankodott Lejla. 

- De. Menjünk! - mondta fellelkesülve Máté, aki miután az egy kupacban álló barátai 

között gyorsan helyet csinált magának a kezeivel, nyomban el is indult a szoba végében 

lévő folyosó felé, ahogy ezt ő már korábban többször is csinálta.  

 A többiek, akik már szintén ismerték Máténak eme szokását, nyomban Máté után 

eredtek, sorrend nélkül, de ugyanolyan kíváncsian és izgatottan, mint ahogy az előttük 

két méterre járó barátjuk ment előre afelé a folyosó felé, ahonnan a stadionhang jött. 

 

 

 

 

 

 

LII. fejezet 

 

A legrosszabb rémálom 

 

 

 

 

 

 Így indult el és folytatta Máté és a többiek az útjukat az információs gépektől a 

folyosóról jövő stadionhang felé, és miután ezeket gépeket négy méterrel elhagyva 

átléptek az egy kupacban haladó csapattagok a nyitott kapuajtón keresztül a folyosóra, 

az előresietett Máté is - egyik pillanatról a másikra - visszazárkózott a többiekhez, de 

csak azért, mert félt attól, hogy történni fog valami ebben az eszeveszetten nagy 

toronyban, és akkor ő lenne az első, aki ezt átélné.  



 Ezalatt a séta alatt nem nagyon társalogtak a csapattagok egymással. Mindenki 

túl izgatott volt ahhoz, hogy a másikhoz szóljon, és a folyosó végéről jövő szurkolói hang 

is egyre csak erősödött. Amikor odaértek Mátéék a folyosó hirtelen jobbra vágó 

kanyarjához, követték az utat és ők is elkanyarodtak jobbra, mielőtt továbbmentek volna 

ezen a folyosón, ami még harminc méteren keresztül ugyanúgy ment előre, mint eddig. 

A gyerekek és Gábor nagy bánatára. Miután azonban majdnem fél perccel később így, 

csendesen sétálva elérték az egyre türelmetlenebb csapattagok a kanyar utáni 

huszonötödik métert, már feltűnt valami figyelemre való az itt először járó gyerekek és 

Gábor számára.  

 A folyosó végénél, ami jóllehet csak öt méterre volt a csapattól, és a végét már 

hátrábbról is lehetett látni (és ezt látta is Máté és a többiek már korábban is), ám valami 

lényegeset mégis csak innen vettek észre a csapattagok: a folyosó kijárata után ugyanis 

volt a földön jobb-és baloldalt három, közvetlenül egymás után elhelyezkedő, biciklikerék 

méretű lyuk, amiket ellenben semmi se vett körbe, és ez Mátéékat egy kis időre 

gondolkodóba ejtette.  

 Három másodperccel később, miközben még mindig közeledtek a csapattagok 

ezekhez a különös lyukakhoz, hosszú hallgatás után megszólalt a csapat legkisebb és 

legkevésbé várt tagja, Yiinlu, méghozzá így:  

- Reniyu, vagy Sueniz! Mik azok a lyukak az út mellett, nem tudod? 

- Hogyne tudnám! Azok a kukák - felelte egyszerűen Sueniz. Ezt a választ hallva viszont 

a Sueniz mellett sétáló Lejla, Noémi, illetve az előttük gyalogló Máté hirtelen olyan 

bonyolultan bámultak rá, hogy Sueniz kezdett zavarba jönni attól, amit mondott.  

- És mire jó, hogy egy jó nehezen kiásható gödör lesz a kuka? Nem lenne egyszerűbb, 

ha egy kukásvödör lenne mindenhová kitéve? - kérdezősködött értetlenül Lejla. 

- Igen! Én is ástam már gödröt, és tudom, milyen nehéz csak fél méterig leásni az ásóval 

- kapcsolódott be a szemetesgödör elleni értetlenkedésbe Máté is. 

- És még körbe sincsenek véve ezek a gödrök - folytatta Noémi. - Így bárki beléjük 

léphet, aki nem figyel oda. 

- Óvatosan kell sétálni - mondta erre Sueniz, aki olyan furcsán bámult ekkor a 

nefernioországi barátaira, mint aki soha nem gondolt volna ezekre a problémákra (bár 

ebben volt is igazság). 

 Időközben Máté és a többiek odaértek a folyosó végéhez, akik miközben még 

mindig a szemetesgödrökön vitatkoztak, nyugodtan átsétáltak azon a kapun, ami a 

várva várt csarnokba vezetett.  

 A zaj itt már olyan nagy volt, hogy normális beszédhangerőn már nem is lehetett 

egymást megérteni, a három kisgyereket és Suenizt azonban ez se zavarta. Már 

majdnem öt métert meg is tettek az egy kupacba gyűlt csapattagok ebben a csarnokban, 

amikor a Yiinlu mellett kullogó kis Halkamma váratlanul hozzáért a hatéves kisgyerek 

lábához az orrával, és elkezdte azt így finoman cirógatni. Yiinlu erre aztán rögtön 



felfigyelt, és amikor ránézett a lábai mellett gyalogló Halkammára, rögtön kivette a 

tekintetéből, hogy mit akart ő neki mondani. Yiinlu ezután gyorsan felnézett, és ahogy 

Halkamma tekintetéről leolvasta, körbeforgatta a tekintetét azon a csarnokon, ahová ő 

és a többiek annyira vágytak már lenni, és volt is ezen a helyen látnivaló bőven.  

 Amire Yiinlu elsőnek ebben a csarnokban felfigyelt, az a világítás volt. A plafon, 

ami ebben a helyiségben úgy harminc méterre lehetett a padlótól, több helyen tele volt 

zsúfolva hat-nyolc egy kupacban lévő hatalmas teljesítményű reflektorral, amik mind egy 

pontra irányították a fényüket. Ez a pont pedig nem volt más, mint a csarnok 

"küzdőtere", ahol most is volt éppen valami, csak ezt Yiinlu nem igazán látta jól a 

nézőtér miatt, ami az egész küzdőteret körbevette. Az itteni nézőtér azonban annyira 

nem is látszott nagynak. Alig nézett ki az egész nézőtér tizenöt sorosnál nagyobbnak, 

jóllehet ezt Yiinlu nem tudhatta még, mert a nézőtér mögül, ahol Mátéék ekkor még 

voltak, nem látszottak a szintek. Egy nem túl meredek lépcső azonban - ezt már innen is 

lehetett látni - a fal mentén közvetlenül felvezetett a nézőtér tetejére, egy aluljáró pedig a 

lépcső és a nézőtér alatt vezetett át a legalsó sorba. Mind a két műtárgy csak tíz méterre 

volt Yiinlu, Máté, Noémi és a többiek előtt.  

 A legkülönösebb dolog azonban, amit Yiinlu a nézelődés közepette ebben a 

csarnokban észrevett, az a padló volt. Ennek a csarnoknak a talaja - ahogy azt Yiinlu 

látta - megint csak a szokásos, simára csiszolt márvánnyal volt mindenütt lerakva, 

méghozzá a vörös fajtából, ám Yiilnu lábai körül, aminek a közepén ő ránehezedett a 

padlóra, olyan fehér volt a márványpadló, mint a hó. Amikor azonban felemelte Yiinlu a 

lábát erről a más színű padlórészről, úgy visszavörösödött annak a színe, méghozzá 

villámgyorsan, mintha az egy kisebb LCD tévé lett volna, amikor pedig ezután lépett 

egyet és letette a lábát a hatéves kisfiú fél méterrel előrébb, ott újra visszafehéredett a 

padló. Ebből pedig arra következtetett a csapat legkisebb tagja, hogy a vörös 

márványpadló nyomásra fehéredik ki, és ez a többieknél se volt másképp, csak ők 

éppen még mindig egymással voltak elfoglalva. Yiinlu épp idejének érezte, hogy 

közbeszóljon: 

- Lejla, Máté! - hallatszott Yiinlu kiáltása. - Nem nézitek meg, hogy mi minden van itt? 

- De! Pont most akartuk - mondta a csapatban legelöl lévő Máté, jóllehet ha Yiinlu nem 

figyelmezteti őt és a többieket, még egy darabig nem vette volna észre Máté az ittlévő 

látványt, ahogy Yiinlu se vette volna észre Halkamma nélkül. 

- Most viszont el kéne döntenünk, hogy lent vagy fent legyünk a nézőtéren - szólalt meg 

Gábor, miután észrevette, hogy öt méterrel ő- és a csapat előtt elágazik az út, amelyből 

az elágazás egy lépcsőn vitt fel a lelátó tetejére, az útfolytatás pedig egy aluljárón 

keresztül vitt a nézőtér aljára. Ahogy ezt Yiinlu is látta. 

- Szerintem menjünk a legalsó szintre! - javasolta nagy határozottsággal Máté. 

- És miért pont oda? - kérdezte nem egyetértve a barátjával Lejla. - Lentről lehet látni a 

legkevesebbet. 

- Igen, de ha egy bunyós műsor megy majd, és valakit kilöknek a pálya szélére, akkor mi 

foghatjuk meg őt. Tudjátok, mekkora dicsőség az ilyen? 



- Nekem nem hiányzik, hogy bárki belém repüljön - tiltakozott Noémi. 

- Velem is történt egyszer egy hasonló - szólalt meg újból Lejla. - Amikor egyszer a 

kosárcsapatommal elmentünk Malátára (*városnév*) játszani, akkor játék közben, 

amikor én még a cserepadon voltam, úgy nekem jött az egyik ellenféljátékos, hogy 

hátraestem a paddal együtt. 

 Miután ez a mondat elhallatszott, megállt a nyolctagú csapat, mivel ekkor értek 

oda Mátéék ahhoz a helyhez, ahol az út kettéágazott, és még mindig nem sikerült 

eldönteniük a gyereknek egymás között, hogy merre menjenek tovább. 

- És nem toroltad meg meccs után, amiért fellökött a kispadról - faggatta Lejlát a 

kosárlabdázással kapcsolatban Máté. 

- Dehogyis! Semmi bajom nem lett attól hogy hátraestem - nyugtatta Mátét Lejla. E 

mondat után azonban Noéminek is eszébe jutott egy pihent észrevétel, amivel mindjárt 

oda is szólt Lejlához, méghozzá így: 

- Mi az, Lejla? Kezded átvenni Máté és Reniyu szokását.   

- Miért? - kérdezte Lejla. 

- Máté és Reniyu szokta mindig azt mondani, hogy dehogyis. Tőled még nem nagyon 

hallottam. Mi lesz így veled! 

- Jól van. Hagyjatok már! - szólt rá Mátéra és Noémire kínjában nevetve Lejla, aki 

miután öt másodperccel később abba tudta hagyta a nevetést, odafordult a többiekhez, 

hogy lehetőleg mindenkit lásson, és így szólt hozzájuk: 

- Menjünk a legfelső szintre. 

- Rendben - mondta Reniyu és Sueniz egyszerre. 

- Menjünk! - mondta Noémi is. 

 A nagy csapat így aztán habozás nélkül megindult a csapat mellett közvetlenül 

balra lévő lépcsőn felfelé. Ezen a lépcsőn azonban egyszerre csak egyvalaki fért el, így 

aztán - ahogy az Tilassaun általában volt - előreküldték a többiek Reniyut, hogy ő 

mutassa a csapatnak, hogy hova és hogy hogyan kell menni, és ezt Reniyu örömmel 

meg is tette. Reniyu után ment Yiinlu és Halkamma, utánuk pedig Lejla, Noémi, Máté, 

Gábor és végül Sueniz mászott fel a lépcsőn, ahol pillanatnyilag nem volt forgalom. 

Ebben a sorrendben haladva - Reniyuval az élen - pillanatok alatt feljutottak Mátéék a tíz 

méter hosszú és szokatlanul könnyen mászható lépcső tetejére, ahol végre Máté, Lejla, 

Noémi és Yiinlu szemei elé tárult az a látvány, amit ők négyen már oly régóta vártak, és 

amiről Reniyu is mesélt már nekik egyet s mást. Ez volt a tulunuvu torony-i játék. 

Kizárólag ezért építették fel ezt a hatalmas tornyot. Semmi másért. 

 Onnan, ahol ekkor Máté, Lejla, Noémi és Yiinlu állt, az egyik legjobban lehetett 

látni, hogy mi történik lenn a küzdőtéren. Ott ekkor éppen egy jéghokihoz hasonló 

játékot játszottak ketten, a közönség pedig a lelátókban mindeközben olyan hangosan 



üvöltött vegyesen, összevissza mindenfélét, mintha ez egy zártkörű pankráció lett volna. 

A most itt először járó négy kisgyerek és Gábor tartott is tőle, hogy a mérkőzés után itt 

háború lesz. Az elől lévő Reniyu eközben talált a legfelső sorban egy olyan részt, ahol 

egymás mellett nyolc ülőhely üresen állt, és miután ezt elmondta a többieknek is, rögtön 

el is indultak mindnyájan ehhez az üres részhez, ami a következő szektorban volt. 

Ahogy a legtöbb sportcsarnokban, itt is volt a nézőtér tetején (és alján is) egy út, ami 

körbement az egész nézőtéren, és összekötötte egymással az összes szektort. 

Reniyuék is ezt az utat használták.  

 Miután pedig Máté és a többiek alig fél perc alatt odaértek a következő 

szektorban lévő fehér színű, üres székekhez, nyomban mindenki helyet foglalt rajtuk. 

Már mindnyájuknak hiányzott egy kis pihenés. 

- De jó, hogy valaki végre ránk is gondolt - szólalt meg elégedetten Noémi, miután a 

többiekkel együtt ő is leült az egyik kényelmes, bőrhöz hasonlító anyagból készült 

székre. Mellesleg Noémi ült jobboldalt a sorban a legszélső széken.  

- Hogy pont ránk gondoltak volna, az azért túlzás - szállt vitába Noémivel a tőle kettő 

székkel balra ülő Máté. - A Gábor például alig fér el a székén. Igaz, Gábor? 

- Semmi baj! Elférek, de ha zavarok, szívesen elmegyek és körülnézek. 

- Nehogy elmenj! - szólta le Gábort agresszívan Noémi. - Még csak az hiányozna. A 

Dávid és az Anita ugyanezt tette, és azóta se láttuk őket. Nem akarunk téged is 

elveszíteni. Nélküled biztos itt ragadunk. 

 Ezt követően újból csend ülte meg a csapatot, ám furcsa módon ekkor nemcsak 

Mátéék, hanem a nézőközönség és a szurkolók is elcsendesültek. Lenn a küzdőtéren 

ugyanis időközben véget ért a játék, és most egy tetőtől talpig sárgába öltözött, nagyfülű 

alak jelent meg a pályán, aki egy olyan fürdőköpenyszerű köntöst viselt, mint ami sok 

családnál szokott otthon is lenni. Csak azt nem értették Mátéék, hogy ezen a valakin 

miért van rajta pont most egy ilyen ruha, és hogy miért jó ilyen ruhában a közönség elé 

állni. Ez az alak mindenesetre nem szemérmeskedett. Egyszerűen előrelépett egyet, és 

az őt a lelátóban körbeülő közönség felé fordulva így szólt: 

- Scevernu nuffa eli izeri mika vala. Gov erijelo ne valo heimec... 

- Mit mond ez a furcsaság? - fordult jobbra Reniyu felé a Reniyu mellett helyet foglaló 

Máté. 

- Csak a szokásos befejező szöveget, hogy köszöni a játékosoknak, hogy részt vettek 

ezen a versenyen, és hogy mondja el a nyertes, hogy mit akar a másiktól. 

- És? 

- Úgy hallom - hallgatózott Reniyu, akinek sokkal jobb volt a hallása, mint a csapat 

bármelyik más tagjának -, hogy az, aki nyert, egy csapágyat akar a másiktól. 

- Egy csapágyat?! - csodálkozott el Máté. - Minek akar valaki egy egyszerű csapágyat, 

ha akármit kérhet? Ilyesmit bárhonnan be lehet szerezni. 



- De nem az a célja ennek az épületnek, hogy kifosszák egymást az idejárók, hanem 

hogy minél jobb barátok legyenek azok, akik egymással összekerülnek. Az a nyertes 

például, aki most egy csapágyat kért, lehet, hogy gépek összeszerelésén dolgozik, az 

ellenfele pedig amilyen kíváncsi ("főleg mert neki kell beszereznie ezt a bizonyos 

csapágyat"), nagy valószínűséggel megkérdezi a nyertes ellenfelétől, hogy mire kell neki 

a csapágy, ő pedig valószínűleg szívesen elmondja neki, és innen már magától megy 

minden. Így tudnak itt jó barátságok születni. 

- Értem - bólogatott csalódottan Máté. Közben a két játékos a dolguk végeztével 

diadalmasan, a közönségnek integetve lesétáltak a pályáról, a fürdőköpenyes alak pedig 

tovább folytatta a beszédét. Reniyu mindezalatt folyamatosan kommentált az itt először 

járó, nefernioországból jött gyerekeknek, illetve Gábornak. 

- Figyeljetek! Most sorsolnak újra - mondta teljesen bezsongva Reniyu. Lejla, Noémi, 

Máté és a többiek persze csak értetlenül nézték, hogy mi történik a pályán.  

 A pálya szélén, ráadásul ott, ahol nemrég Mátéék voltak is, váratlanul megjelent 

egy szintén sárga köpenyt viselő, ám a másiknál egy kicsit alacsonyabb alak, aki miután 

besétált a küzdőtérre és odament az ott lévő sárga fürdőköpenyes alakhoz, elővett a 

fürdőköpenyének a zsebéből egy fehér borítékot, átadta a nála magasabb személynek, 

majd villámgyorsan távozott a pályáról. Kábé amilyen gyorsan megjelent. A pályán 

maradt nagyobbik alak ezután izgatottan kinyitotta a borítékot, majd kivett belőle egy 

összehajtogatott fehér papírt és elkezdte olvasni azt, ami rá volt írva, de nem 

akárhogyan: nefernioul.  

 Lejla, Máté, Noémi, Yiinlu és Gábor azonban elsősorban nem emiatt lepődtek 

meg nagyon, hanem azért, mert ez a fürdőköpenyes alak pont az egyik olyan szöveget 

tartotta a kezében és olvasta, amit Máté Lejlának még a Tulunuvu torony előtt lediktált, 

és ebből hét példány készült. Pár másodpercig, miközben a pálya közepén álló alak 

folyamatosan olvasta Máté és Lejla szövegét, szóhoz se jutottak a nyolctagú csapat 

tagjai, annyira meglepődött mindenki. Az első, aki öt másodperccel később megszólalt, 

az ezúttal a Noémi és Máté között ülő Lejla volt.  

 Az a Lejla, aki Máté ötletét leírta, és azt ezután hat papírra átmásolta, és 

ahogyan lenn a pályán ez a fürdőköpenyes valaki felolvasta az egyik ilyen általa írt 

szöveget több száz idegennek, akik a lelátókban ültek, kicsit zavarta őt. 

- Muszáj felolvasni azt, amit leírtam? - nyafogta Lejla. 

- Ne félj! Tudod, milyen jó annak, akinek kisorsolják az ötletét? - bátorította Reniyu 

Lejlát. 

- Miért? - kérdezte kíváncsian Lejla. 

- Mert aki kitalált egy számot, és pont az övét sorsolják itt ki, akkor az alapból a 

résztvevője annak a számnak, amit itt kihúztak. 

- Akkor ezek szerint Máté játszani fog? 
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Máténak mennie kell 

 

 

 

 

 

 

   

- Ne! Engem felejtsetek el! Nem fogok kimenni! - ellenkezett erőteljesen Máté.  

- Naa! Menj már ki, Máté! - duruzsolta erre Reniyu a félénk kisfiút. - Óriási 

megtiszteltetés, hogy te lehetsz az egyik játékos. 

- Elhiszem - mondta nem túl meggyőzően Máté -, csak én nem akarom azt, hogy ha 

esetleg veszítenék, akkor az ellenfelem valami megalázót műveljen velem és veletek, 

mert éppen olyan kedve van. 

- Ne félj ettől! - nyugtatta Sueniz az egyre jobban rettegő barátját. - Itt nem akar senki se 

lejáratni senkit. 

- Honnan tudod? 

- Miért, te le akarsz? 

- Én?! Minek? 

- Na látod. Egyszerűen csak menj ki, és közben higgy abban, hogy meg tudod nyerni ezt 

a játékot, amit nem utolsósorban te találtál ki. A játéknál majd figyelj oda, és meglátod, 

meg fogod tudni csinálni. Most pedig menj! 

- Mi mindnyájan szurkolunk neked! - bátorította Mátét Lejla. Ezen a ponton pedig úgy 



érezte Máté, hogy nem tud mit tenni a szabályok ellen. Ki kell mennie a küzdőtérre, 

bármennyire is azt szerette volna, hogy ez vele ne történjen meg. A Máté alatt lévő 

sorokban, ami a középen lévő pályát körbevette, mindenki elkezdett hangosan 

beszélgetni egymással, és jóllehet Máté nem értette, hogy ezek az ircounwoi nézők mit 

mondanak, ám azt érezte, hogy mindenhol róla beszélgetnek, és hogy mindenki arra 

számít, hogy ő most kimenjen. Máté így aztán végül belátta, hogy nincs más választása: 

ki kell mennie, végig kell játszania a játékát, és lesz, ami lesz.  

- "Reniyu nem aggódott, amikor rájött, hogy engem húztak ki" - bátorította magát Máté. - 

"És Reniyu több mindent tud erről a helyről, mint én vagy a többiek. Biztos igaza van. 

Eddig ő egyszer se hazudott. Reniyunak hála találtuk meg Gábort is.  

 És ekkor Máté - meggyőződve arról, hogy valóban nem rossz dolog a küzdőtérre 

kimenni - felállt a helyéről, majd mindenki szeme láttára elindult a pálya felé. Útja közben 

egyre többen figyeltek fel rá a nézőtérből, és nem csak azért, mert ő egy kisfiú volt, aki 

teljesen máshogyan nézett ki, mint ők, hanem azért is, mert olyan komoly tekintettel 

sétált a tizenkét éves kisfiú a pálya felé, mintha most élet-halál harcot menne vívni, 

pedig erről szó se volt.  

 Miután kiért Máté a szektorából a szektorokat elválasztó lépcsőre, elindult azon 

lefelé, egészen ameddig le nem ért a pálya kezdetéhez (amire a lépcsőről közvetlenül rá 

lehetett menni). Itt ezután az amőbapárbaj előtt álló kisfiú vett egy nagy levegőt, még 

mielőtt ráment volna a stadion pályájára, átgondolta a legfontosabbakat, amiket Reniyu 

az előbb mondott neki. A lufiszántódi fiú eddig még sose volt ilyen stadionban, és éppen 

ezért össze kellett neki szednie minden gondolatát, hogy majd hogyan viselkedjen a 

közönség előtt, amikor kimegy. Ezeket a gondolatokat pár másodperc alatt 

végigpörgette Máté a fejében, majd miután ez megvolt, gondolt egy nagyot a néha 

aggodalmaskodó, de mindig céltudatos kisfiú, és elindult a lelátó legeslegaljáról a pálya 

közepén álló fürdőköpenyes alak felé.  

 Amikor ráment Máté ennek a stadionnak a pályájára, a közönség hirtelen úgy 

elkezdett tapsolni, mintha egy sztár jelent volna meg váratlanul, és ez Mátét egy kicsit 

zavarba is hozta. Ennek ellenére tíz másodperccel később már oda is ért a kisfiú ehhez 

a sárga fürdőköpenyes alakhoz, aki így közelről talán még különösebben nézett ki, mint 

amilyennek nézőtér tetejéről látszott. A közönség itt egyre jobban tapsolt, de Máté ekkor 

már csak egy dologra koncentrált: hogy hozzászóljon az előtte álló alakhoz, és ezt ő 

nem is halogatta tovább: 

- Bocsánat! Remélem nem zavarok, de én vagyok, aki ezt a játékot írta. 

 A sárga köpenyes alak ezt hallva rögtön odafordította a fejét Mátéhoz, és ahogy 

azt már messziről is lehetett látni, tényleg nagy, pennetészta alakú fülei és tömzsi arca 

volt ennek a szónoknak, ám erre rácáfolt az, amilyen barátságosan nézett ez az alak 

Mátéra, mielőtt a következő pillanatban hozzászólt volna, így:  

- Te vagy az? Remek! Akarsz te választani magadnak ellenfelet? 

- Inkább kihagyom, de kösz! 



- Akkor - és ekkor ez az alak elfordult Mátétól és ismét szembeállt a közönséggel - aki ki 

akar állni az "amőba" kitalálója ellen, az nyomja meg a széke mellett jobbra lévő 

gombot. 

- "Az azért túlzás, hogy én találtam ki az amőbát" - gondolkodott magában szerénykedve 

Máté. - "Kíváncsi vagyok, hogy a Reniyuék is megnyomják-e a gombot" - és ennek a 

gondolatnak a hatására Máté is a közönség felé fordult, ugyanúgy, mint a mellette álló 

köpenyes alak, és elkezdte keresni a kisfiú a csapat többi tagját abban a szektorban, 

amelyikből ő idejött, és szokatlanul hamar meg is találta őket a legfelső sorban. Máté 

azonban - nagy csodálkozására - úgy látta, hogy közülük senki se nyúlt a székétől 

jobbra lévő gombhoz, amit jóllehet Lejla, Noémi, Yiinlu és valószínűleg Gábor se ismert, 

de ahogy Máté Reniyut és Suenizt megismerte, tudta, hogyha Lejláék akarnák, akkor 

Reniyu vagy Sueniz biztos megmutatná nekik, hogy hol van az a gomb, amit meg kell 

nyomni ahhoz, hogy ellene játszhassanak. 

- Ha valaki még nem döntött és gondolkodni szeretne, nyomja meg kétszer egymás után 

ugyanazt a gombot, amin jelentkezni lehet - szólt a fürdőköpenyes alak ismét a 

közönséghez. A nézőtéren azonban - ennek a lehetőségnek a dacára - senki se nyomta 

meg az ülése mellett jobbra lévő gombot, és ezt Máté furcsállta is egy kicsit. Ő biztosan 

megnyomta volna ezt a gombot, ha még fent lett volna a nézőtéren - gondolkodott Máté. 

- Ha nincs senki - folytatta tovább a lufiszántódi kisfiú mellett álló, és a közönséggel 

szembenéző alak -, akkor kisorsoljuk a játék másik résztvevőjét. 

 És ekkor ez a sárga fürdőköpenyes alak elővett a fürdőköpenye nehezen 

észrevehető bal oldalzsebéből egy detonátortávirányítóra rémisztően hasonlító kütyüt, 

amin miután ezt követően megnyomta az egyetlen rajtalévő, hatalmas, piros gombot, 

megjelent a stadion pályája felett egy hatalmas vetítőképernyő, ami egy hipermodern, 

még Máté által se nagyon látott módon úgy nézett ki, mint egy óriási, háromdimenziós 

gömb. Ebben a gömbben ráadásul volt egy szám is, nevezetes a 69-es, ami úgy forgott 

ebben a gömbben körbe-körbe, hogy azt a stadion nézőteréről mindenhonnan látni 

lehetett.  

 Máté, aki mindezt lentről, a pályáról figyelte, kezdte egyre nyugtalanabban érezni 

magát emiatt a gömbben forgó 69-es szám miatt. Érezte, hogy ez a szám valahogy 

kapcsolatban van azzal, hogy ki lesz az ő ellenfele, mert a fürdőköpenyes alak, aki 

létrehozta ezt a gömböt, egészen eddig azzal foglalkozott, hogy kisorsolja Máté 

ellenfelét. Ezen filozofálva eltöltött a tizenkét éves kisfiú fél percet egy helyben, és 

valószínűleg még több időt is eltöltött volna Máté a gömb és a köpenyes szónok 

összefüggésének a megértésén, közben mindenfelé nézelődve, ha a pálya legszélén, 

tőle alig húsz méterre hirtelen meg nem pillant a kisfiú egy szó szerint tetőtől talpig 

fehérbe beöltözött idegent, akit eddig még nem látott Máté.  

 Ez a valaki, bár húsz méterről nem látszott túl jól, de egy olyan idegen volt, aki a 

fürdőköpenyes szónokot is túlszárnyalva még csuklyát és kesztyűt is viselt, és Máté 

megérzése szerint ez a sejtelmes idegen azért jött ide, hogy megmérkőzzön a játék 

készítőjével, Sodrony Mátéval (és ez így is volt).  



 Öt másodperc múlva ez az alak aztán el is indult Máté felé a pálya széléről, a 

felkészült kisfiú a pálya közepén pedig bátran várta, hogy ez az idegen odaérjen hozzá. 

Tíz másodperc telt el ezután, és ez a túlöltözött alak, aki kinézetre is tényleg úgy nézett 

ki, mint egy ellenfél, már ott is volt a kisfiú előtt (jóllehet még így se lehetett belőle több 

mindent látni, mint messziről). Odaérvén Mátéhoz azonban egy váratlan dolgot művelt 

ez a fehér alak, aki egy fél deciméterrel magasabb volt Máténál: hozzászólt a kisfiúhoz, 

méghozzá így: 

- Miért vagy ennyire alul öltözve? Így mindenki lát. 

- És miért baj az? - kérdezte csodálkozva Máté, akit meglepett, hogy ennek az 

idegennek teljesen olyan a hangja, mint egy felnőttnek.  

- Most derült ki, hogy már itt se vagyunk biztonságban. Nagy Taranovék már ide is 

bejönnek. 

- Miről beszélsz? Most mondta nekem nemrég az egyik barátom, hogy ide nem mer 

bejönni senki se Nagy Taranovék közül. 

- Akkor ő valószínűleg nem hallotta a legfrissebb híreket. Most, vagyis pont két 

előadással ezelőtt az egyik barátom észrevett valakit itt, akit ismert, és az nem 

emlékezett semmire. Ilyet csak Nagy Taranovék csinálnak. 

- Ki vagy te, hogy ennyi mindent tudsz? - nézett rá Máté csodálkozva erre a csuklyás 

alakra. 

- Na? Készen álltok? - szakította félbe váratlanul Máté és ennek az idegennek a 

társalgását a fürdőköpenyes szónok. Erre viszont mind Máté, mind pedig az ő ellenfele 

bólintott egyet. Ez a fürdőköpenyes alak ezután megmutatta mindkettőjüknek a 

mögöttük három méterre lévő ebédlőasztalszerű padot, aminek csak két, egymással 

szembe elhelyezkedő bárszéke volt, közöttük meg egy asztal, és ezek mind össze 

voltak hegesztve. Ez a szék-asztal összeállítás leginkább a gyorséttermekben látható 

padokra hasonlított. Máté nem is ezen csodálkozott el a legjobban, hanem inkább azon, 

hogy hogyan tudtak mögötte úgy felállítani egy ilyen padot, hogy ő azt nem vette észre. 

Szó, mi szó, Máté és ez a fehérbe öltözött idegen odamentek ehhez a padhoz, felültek a 

szemben lévő székekre, és Máté máris elkezdte tovább faggatni ezt az alakot. 

- Na! Mondd meg, hogy ki vagy! Én is megmondom az én nevem. Engem például 

Máténak hívnak. 

- Máténak?! - nézett erre nagyot a kisfiú fehérbe öltözött ellenfele. - Csak nem te is 

Nefernioországból való vagy? 

- M, mi?! - szólt értetlenül a lufiszántódi kisfiú. - Azt mondod, hogy te is nefernio vagy? 

 És ekkor a mindkettőjük előtt lévő négyszögletes plázaasztal hirtelen magától 

benégyzetrácsozódott fél deciméter oldalú négyzetekké. Máté még emlékezett a 

szónoknak a szövegére, amikor fent volt a lelátón, aki azt mondta, hogy ez az asztal 

érintésre befeketedik. Az ilyesmit nem szokta elfelejteni Máté. A csuklyás alak kezdte a 



játékot. Ő volt a körrel. 

- Igen. Én is nefernio vagyok - magyarázta közben ez az alak. - Engem Juniornak 

hívnak. Máté még megrajzolta az ujjával az első ikszet az asztalra (jó messze az 

ellenfele körétől), mielőtt még így szólt volna: 

- Akkor te... minek jársz ilyen csuklyában? Előttem tényleg nincs mit szégyellned. 

- Nem erről van szó - magyarázta újból Máténak Junior. - Nagy Taranovék köztünk 

járnak, és nem lehetünk elég óvatosak - ekkor Junior beírt egy újabb kört a régi mellé, 

de igazából nem figyelt már rá, hogy mit csinál. - Rajtad látom, hogy te nem tartozol 

közéjük. Nem nehéz felismerni, ha valaki Nagy Taranov szolgája, ám annál nehezebb 

neki ellenállni, ha kiszemel téged. Nagyon veszélyesek, de ami mindennél rosszabb, az 

az, amit művelnek. 

- Tudom. Sok mindent hallottam már az itteni veszélyekről annak ellenére, hogy először 

vagyok itt - és ekkor beikszelt Máté egy kockát, ami balra-lefelé átlósan két mezővel 

arrébb volt, mint az előző -, de jólesik tudni, hogy jártak itt előttünk emberek, akik tudják, 

hogy mire kell itt nekünk, embereknek a legjobban vigyázni. 

- Ez így van - bólogatott gondolkodva Junior, és bekarikázott még egy mezőt a másik 

kettő felett, hogy ne nyerjen olyan gyorsan -, de te nem egyedül vagy, ugye? 

- Nem hát! - harsogta Máté. - Fent van a legfelső sorban mind a hét barátom, akik velem 

tartottak az utam kezdete óta, vagy útközben hozzánk csapódtak. Miért kérded? - És 

ekkor beikszelte Máté azt a mezőt, ami a legelső alatt volt kettővel, a másodiktól pedig 

kettővel jobbra. 

- Csak azért, mert ahogy emlékszek rá, még előttünk is, legeslegelsőnek hat gyerek és 

egy felnőtt jött el ide, Ircounwoba. 

- "Hat gyerek?: Noémi, Lejla, Yiinlu, Dávid, Anita és én, az hat gyerek, plusz Gábor" - 

ebből pedig egy dologra tudott csak következtetni Máté, és ezt meg is kérdezte 

Juniortól: 

- Te valahol elbújtál egy szigeten elrejtett vonatalagútban, ugye? Onnan tudsz rólunk, és 

te is onnan kerültél ide. 

- Dehogyis! - ellenkezett Junior, aki ezzel egy időben bekarikázta Máténál a vízszintesen 

kettővel egymás mellett lévő iksz közötti részt. - Én egy busszal jöttem ide három évvel 

azután, hogy az első hét ember idejött, vonattal. Miért? Ugye nem azt akarod mondani, 

hogy te vagy közülük az egyik? 

- Nem, mert te megelőztél, és ne mondd nekem, hogy három évvel később jöttél ide, 

mint mi, mert ahogy én számoltam magamban, még egy hét se telt el azóta, hogy 

idekerültünk, nemhogy három év. 

- Na látod! 

- Mit látok? 



- Azt, hogy itt csak te érzed úgy, hogy múlik az idő. Ez egy tipikus emberi tulajdonság, 

és ezt nehéz elfelejteni. Valójában azonban itt egyáltalán nincs idő. Az égbolt is mindig 

ugyanolyan itt, és ha van digitális órád, az se működik itt. A másik furcsa dolog pedig az, 

hogy itt minden egyszerre jelen van, ami egyszer a Földről ide átkerült, ám itt se történik 

meg kétszer ugyanaz. Amit pedig itt megélsz, azt te számodra egymást követő 

sorrendben éled meg. Látszik, hogy te vagy tényleg az első, aki itt jár. 

- És akkor te is ezért vagy itt, és találkoztam veled, ugye? - puhatolózott Máté, miközben 

gyorsan beikszelte a két egymás felett lévő iksz közötti üres mezőt. 

- Így van - bólogatott Junior, aki ezután bekarikázta a függőlegesen lévő, szám szerint 

három iksz feletti mezőt. - Van viszont még pár dolog, amit tudnod kell, de előbb 

biztonságba kell jutnunk. 

- Mit félsz? Így is elmondtál már majdnem mindent magadról - unszolta Juniort Máté. 

- Csak ikszeld be a hiányzó mezőt. Már úgyis nyertél - terelte másra a szót Junior. Máté 

pedig erre az utasításra hallgatott is, és nyomban beikszelte a három már meglévő, 

függőlegesen egymást követő ikszek alatti mezőt, és ezzel  megnyerte a játékot. A 

közönség ujjongott. A sárga fürdőköpenyes alak, akit Máté és Junior a játék kezdete óta 

nem nagyon láttak, megjelent az asztaluk mellett, majd így szólt hozzájuk: 

- Köszönjük mindkettőtöknek, hogy részt vettetek ezen a játékon. Te - és ekkor ez az 

alak Mátéra nézett. - mit kívánsz az ellenfeledtől? 

- "Csak hülyeséget ne mondj!" - bizakodott magában Junior. 

- Ööö... Én azt szeretném Juniortól... - szólt Máté a közönség felé, és közben azt is 

átgondolta a tizenkét éves kisfiú, hogy mi is tenné őt boldoggá. A családja, a lufiszántódi 

barátai, az otthona. Rögtön ezek a dolgok jutottak neki eszébe, és valóban ez volt az, 

amit a tizenkét éves kisfiú itt, Tilassaun a leginkább hiányolt. Máté ennek megfelelően 

pedig így folytatta kívánságát: -, ...hogy mondja el, hogyan juthatok haza. 

- Rendben van. Köszönjük még egyszer, hogy részt vettetek ebben a játékban - és 

ekkor ez az alak megint a nézőközönség felé fordult. - most pedig lássuk, mit írnak a 

következő levélben! 

 Máté és Junior eközben felálltak a székükből, és miután ezt követően Junior 

elindult a pálya másik felén lévő, sárgára festett aluljáró felé, Máté is utánaeredt. 

Nemsokára mind a ketten beértek az aluljáróba, és amikor Máté itt felzárkózott Junior 

mellé, bátorkodva meg is kérdezte tőle a következőt: 

- Hová megyünk most? 

- Biztonságos helyre, ahol mindent el tudok mondani neked - és ekkor Junior 

megragadta a bal kezével a baloldalt mellette lévő Máté karját, és ezután gyorsabb 

tempóval elindult ő Mátéval együtt az aluljárón keresztül a csarnok egy másik kijárata 

felé. 

- Hé! Mit csinálsz? - szólt rá Juniorra értetlenül Máté, aki győzte tartani a lépést a 



felgyorsult Juniorral. 

- Először is kimegyünk ebből az épületből - monda Junior. 

- És a barátaimmal mi lesz? 

- Van itt térerő. Nálam otthon fel tudod hívni őket - mondta nyugodtan Junior (közben 

mindketten kiértek a sárga aluljáróból). Máté erre már nem akart semmit se mondani, 

jóllehet tudta ő, hogy nincs meg neki senkinek a t.y.-száma Lejláék közül. Ekkor 

azonban mégis eszébe jutott Máténak egy jó ötlet, és ezt rögtön szóvá is tette Junior 

előtt: 

- És Reniyut ismered? - kérdezte Máté lihegve. 

- Reniyut? Hogyne! Meg is van az ő száma. 

- Akkor jó - nyugodott meg a tizenkét éves kisfiú. 

- Látod azt a kicsi vasajtót az út végén? - kérdte meg Mátét Junior, aki az ujjával is 

illusztrálta ez az ajtót. 

- Aha. 

- Azon fogunk kimenni. Nem pont nekünk szánták ezt az ajtót, de ez itt, Ircounwon nem 

számít.  

 Tíz másodperccel később aztán Máté és az őt vonszoló Junior oda is értek 

ehhez a vasajtóhoz, amit miután kinyitott Junior, mind a ketten átmentek rajta. Ezután 

mindketten egy olyan szobában találták magukat, mint amilyenben nem olyan rég Máté 

a csapatával az információs gépeket csodálta meg. Itt azonban ilyen információs gépből 

csak egy darab volt, és az egész szoba feleannyira volt széles, mint az információgépes 

szoba. Ezen a helyiségen is gyorsan átmentek Mátéék, és miután odaértek ennek a 

végére, ahol megint egy tömör vasajtó állt, Junior azt is kinyitotta. Ezután pedig már a 

liftakna következett. Furcsa módon azonban nem volt itt se lift, se senki rajtuk kívül, és 

ez Mátét igencsak meglepte.  

 Miután Junior becsukta maga mögött a vasajtót, elengedte Máté karját, majd 

megint megfordult és megnyomta a mögötte lévő lifthívó gombot. Máténak (főleg az ő 

karjának) nagy megkönnyebbülés volt ez. Máté megpróbálta a sajogó bal karját ezután 

dörzsöléssel nyugtatni. 

- Ez itt egy teljesen másik liftakna, mint amin idejöttetek - szólalt meg váratlanul újból 

Junior. 

- De jó - szólt erre nyűgösen Máté, aki még mindig a karját fogta. 

- Tényleg bocs azért, hogy elvittelek a csarnokból - tért át más témára Junior, amikor 

látta Máté arcán, hogy mennyire aggódik a barátai miatt. - Nem az én ötletem volt, hogy 

el kelljen menekítenem téged a csarnokból. 

- Nekem se az én ötletem volt, hogy idekerüljek erre a világra. 



- Hanem kié? 

- Istené. De hiszek benne, hogy van valami célja annak, hogy én és a többiek itt 

vagyunk. - És ezt Máté már teljesen fellelkesülve mondta. - Az Efézusbeliek 1.-ben is 

erről írnak. 

- Jó könyv a Biblia. Főleg, mert az életre tanít - szólt hozzá a témához Junior. 

- Az. Csak felfogni nehéz néha, hogy mit írnak benne. Te is látom sokat jársz 

templomba. 

- Nem én. Itt nincsenek templomok. 

- Hogyhogy Nincsenek? - csodálkozott el Máté. 

- Itt nincs szükség rájuk - magyarázta Junior. - Nézz csak körül! Itt, Ircounwon, akárhol 

jársz, mindenhol csak az életet találod. Sehol egy sír. A Földön ezzel szemben mindenre 

rányomta a halál a bélyegét. Senkiről se hallottam a mi világunkból, aki nem halt volna 

meg egy bizonyos időn belül. 

- Én viszont láttam is olyat itt, Ircounwon, hogy valaki meghalt - mesélte elszontyolodva 

Máté, akinek még mindig fájt visszaemlékeznie arra, hogy Zepca a kezeiben halt bele a 

vallatásba, nem is olyan régen. 

- Biztos ő is Nagy Taranovhoz tartozott - szólt vissza határozottan Junior. 

 Máté ezt hallva pedig hirtelen gondolkodóba esett, mert ez a Nagy Taranovos 

téma eszébe juttatta Máténak azt, amikor a Tilassaui aluljáróban Reniyu és Sueniz 

elmeséltek neki mindent Nagy Taranovról és az ő szolgáiról, és ez alapján úgy tűnt, 

tényleg van hasonlóság Zepca akkori viselkedése és Nagy Taranovék viselkedése 

között, és ez mindent megmagyarázna. (Bezzeg ha mindazt tudta volna Máté, amit 

Sueniz Lejlának elmesélt, amikor ő a többiekkel együtt el volt ájulva, biztos máshogy 

vélekedett volna erről a témáról a lufiszántódi kisfiú!) 

 Időközben a lift is megérkezett Mátéékhoz, szinte teljesen észrevétlenül és 

hangtalanul, de ez Mátét és Juniort nem ijesztette meg. Mindketten tudták, hogy a 

Tulunuvu-tornyi liftek mind megbízhatóak. Miután ez a lift megállt előttük, Junior 

kinyitotta az ajtaját, ezután pedig mind a ketten beszálltak ebbe a járműbe. Ezután újabb 

három másodperccel, miután Junior gyorsan bepötyögte a kezelőpulton a földszintet, 

majd megnyomta az "OK" gombot, már be is záródott a kicsi üvegliftnek az ajtaja, a falai 

elsötétedtek, a lift meg lassan elindult a kötélpályán lefelé a földszint felé, Máté pedig így 

olyan útra keveredett, amiről nemrég még messze nem gondolta volna, hogy majd járnia 

kell, főleg nem egy ugyanolyan nefernioországból jött személlyel, mint ő, itt, Tilassaun, 

amiről a világ se hallott.  

 

 

 



 

 

 

 

LIV. fejezet 

 

Az igazság itt van, Ircounwon. 

 

 

 

 

 

 

 

 Miután leért Mátéék liftje a földszintre, majd megállt, nyomban kipattant belőle 

Junior és Máté is. Egy kicsi, hűvös, raktárszerű helyen találták ekkor magukat Mátéék, 

ahová fény is csak egy kicsi ablakon át sütött be. Junior ennek ellenére tudta, hogy mi a 

teendő, és így aztán ő - nem habozva - váratlanul el is indult előre. Máté ezt látva szó 

nélkül követte őt. Pár lépés múlva már szembe is találta Máté és Junior magát a kicsi 

raktárhelyiség falával, amibe azonban egy helyen bele volt építve egy embernagyságú 

vasajtó is, ami általában a raktárakban lenni szokott. Junior rögtön neki is esett ennek a 

vasajtónak, aminek szintén olyan rejtett kilincse volt, mint amilyennel Mátéék 

Danrugánál és a Tilassaui aluljáró toronybejáratánál is találkoztak. Junior ezt az ajtót 

gyorsan és ügyesen kinyitotta, de csak résnyire, és amikor ezzel ő megvolt, hátraszólt 

Máténak, hogy menjen eléje.  

 Az izgatott kisfiú ezen a parancsán Juniornak igencsak meglepődött, mert Máté 

már azt hitte, hogy a liftaknában eléggé összebarátkozott ő Juniorral ahhoz, hogy az 

megbízzon benne. Máté mindenesetre nem vette ezt a bizalmatlanságot zokon, és 

szófogadóan Junior elé ment (és bízott abban, hogy Junior nem hiába küldte őt maga 

elé). Ezután Mátén volt a sor, hogy tágra nyissa és elsőként ő menjen ki a tömör 

vasajtón, de ő már tudta ekkor, hogy az ajtó mögött már a város van, és nem tévedett.  

 Ez a kijárat viszont pont az ellenkező oldalon volt, mint ahol Máté és a csapata 

bementek a Tulunuvu toronyba, de ezt is csak onnan tudta Máté, hogy a legelőhöz 

hasonlító, befüvesített lejtő után rögtön ott volt az a két irodaház, amit Máté már nagyon 

messziről észrevett, plusz még ott volt a magasházak mellett még egy tucat 



négyemeletes panelház, és mindez nem volt azon a részen, ahonnan Máté és a többiek 

jöttek. Junior ekkor, ennyi nézelődés után megbökte hátulról Mátét, hogy induljon már el, 

mert sietniük kell. Máté értett a bökdösésből és szó nélkül kiment a vasajtón keresztül a 

szabadba, Junior pedig szorosan mögötte volt. Amikor pedig már mindketten kint voltak 

a szabadban, Junior becsukta maga mögött az ajtót, majd elmagyarázta Máténak azt, 

hogy az ő lakása tőlük jobbra található.  

 Máté így aztán - bízva Juniorban - jobbra fordult, majd ebben az irányban 

habozás nélkül el is indult előre, le a dombon, egészen ameddig fél kilométerrel később 

rá nem tért egy szűk, macskakővel kirakott utcára, ami mentén a házak úgy néztek ki, 

mint egy olasz tengerparti falucskában. Máté itt még nem járt, és ezt az újfajta házaknak 

köszönhetően ő látta is rögtön. Junior, aki mindvégig Máté háta mögött volt, hosszú idő 

után most ismét hozzászólt az előtte sétáló kisfiúhoz, mégpedig így: 

- Itt balra menjünk tovább! Ebben az utcában van különben az én házam is. 

- És milyen házszám alatt? - érdeklődött Máté, miután Junior utasítása szerint elfordult 

balra ezen az utcán, és így ment rajta Juniorral együtt tovább. 

- Itt nincsenek házszámok - szólt előre Máténak közben Junior. - Ha valakinek el akarod 

mondani, hogy hol laksz, akkor el kell vinned őt a lakásodra. Itt nincs rohanás, mint a mi 

világunkban, de ezt is majd elmagyarázom, ha nálam leszünk. 

 Máté és Junior ezután egy jó darabig nem szóltak egymáshoz semmit, és így 

mentek ők ketten előre ezen az üres, ám annál hangulatosabb utcán, ahol Máté az egyik 

házról a másikra vitte a tekintetét.  

 Két perc telhetett el így, amikor Junior hosszú hallgatást követően hirtelen 

előreszólt Máténak, hogy megérkeztek. Máté ezt hallva rögtön megállt. Junior viszont 

pont az ellenkezőjét tette ennek, vagyis kisétált Máté háta mögül, majd odament ahhoz 

a házhoz, ami mindkettőjükhöz a legközelebb volt, és - Máté legnagyobb 

meghökkenésére - kulcs nélkül kinyitotta a bejárati ajtaját.  

 Ez a ház, amiről most már biztosan lehetett tudni, hogy Junior háza, egy 

egyemelet magas családi házra emlékeztetett a legjobban. Ennek a háznak a teteje 

piros cserepekkel volt lefedve mindenhol, a falat pedig szabálytalan alakú, szürke 

terméskövek borították kívülről, ami megadta a hangulatát a lakásnak. Az út mellett lévő 

házak közül ebben az utcában mindenhol szembetűnő volt az a hasonlóság, hogy egyik 

háznak se volt előkertje, és Junior lakása se volt ez alól kivétel. Csupán az egyes házak 

között volt egy kétméteres rész, ami be volt ültetve növényekkel, és itt még kerítés se 

volt. Talán pont az előudvar ellensúlyozására nem húztak fel a házak közé kerítést - 

gondolta magában Máté, aki a háznak ezt a részét se hagyta a figyelmén kívül 

nézelődés közben. Más figyelemreméltó dolog azonban már nem nagyon volt ezen a 

házon első pillantásra, és mivel Junior, aki időközben már be is ment a házába, és 

onnan kiáltozott ki Mátéhoz, hogy jöjjön be, érezte a tizenkét éves kisfiú, hogy nincs 

vesztegetni való ideje, s így Junior után ő is bement ebbe a takarosnak kinéző lakásba.  

 Junior - Miután Máté bent volt nála - becsukta utána az ajtót, és még arra se 

hagyva időt, hogy Máté körbetekintsen ebben a lakásban, a következőt mondta neki 



Junior: 

- Még egyszer bocsáss meg, hogy iderángattalak, de néhány dolgot meg kell, hogy tudj 

tőlem - junior ezután nagyot sóhajtott és folytatta mondandóját - Ahogy észrevettem, és 

ahogy az a ruházatodon is látszik, te először vagy itt, ugye? 

- Igen, de miért nem akarod levenni ezt a vastag göncöt? Én még így pólóban és 

rövidnadrágban se fázom, és itt tényleg nincs senki rajtunk kívül. 

 Junior belátta, hogy Máténak igaza van, és így aztán ő rögtön le is húzta magáról 

a kétrészes ruhájának a felső részét, a sokat látott kisfiú szemei láttára. Máté most látta 

meg először ennek az érdekes embernek az arcát, és nagyot csalódott, ugyanis ennek 

az alaknak az arca teljesen más volt, mint amit Máté Juniorról elképzelt magában. Junior 

egy szeplős, szőke hajú férfi volt, zöld szemekkel és pisze orral. Junior arca az alakját 

nézve hosszúkás alakú volt, és mindezt egybevetve Junior leginkább egy olyan 

huszonöt-harminc éves férfira hasonlított, aki most várja az első gyermekét. Máté, 

miután látta, hogy hogy is néz ki Junior valójában, céltudatosan visszatért az eredeti 

témához és így szólt Juniorhoz, aki immár ugyanúgy trikóban állt vele szembe, mint 

maga Máté: 

- Először is azt szeretném kérdezni, ha már itt vagy, és tényleg igazat mondasz, hogy 

hogyan kerültél ide, hogy miért vagy itt, hogy csak te vagy-e itt vagy az összes ember 

idejön majd, és hogy hogy lehet visszajutni innen a mi világunkba. 

- Az első kérdésre szerintem te is tudod a választ - kezdett bele a mesélésbe Junior. - 

Amióta itt vagy, bizonyára sok mindent láttál, hallottál és átéltél az itteni eseményekkel, 

az itt élők szokásaival és a szabadsággal kapcsolatban. Ezt is csak onnan tudom, hogy 

te mesélted ezt nekem a Tulunuvu Toronyban, amikor egymás ellen játszottunk.  Az 

ittenieknek amellett, hogy nagyon különösen néznek ki és nem hasonlítanak igazából 

semmire, módfelett kedvesek, és ezt a kedvességet csak annál jobban elhiszed róluk, 

minél többet vagy velük együtt. Ők egyszerűen a természetüktől fogva ilyenek. 

 Máténak - ezeket a dolgokat hallva - önkénytelenül is eszébe jutottak Junior 

beszéde közben azok az emlékei, amiket még Noja Ozalón szerzett a Fluneillel, 

Niernivel és Danrugával együtt töltött időben, és hármójuk közül akkor senki se vezette 

félre őt, Noémit, Lejlát és Yiinlut, de még a szándékuk is hiányzott hozzá, hogy bármi 

hasonlót tegyenek. Erre Máté nagyon jól emlékezett. Talán jobban minden másnál. 

- Az ember természete azonban teljesen más téma - folytatta közben a mondókáját 

Junior. - Akármerre nézel a mi világunkban, mindenhol csak azt látod, hogy bűn van bűn 

hátán. Elég, ha csak megnézed a híreket: autólopás, bankrablás, adócsalás, erőszak. 

Ilyenekről lehet hallani és olvasni mindenütt, és éppen ezért kezdjük is azt elhinni, hogy 

mindez normális, és hogy ezzel minden el van intézve, mert úgyse lehetünk mások, mint 

aminek születtünk. Bűnt mindnyájan elkövetünk, és ez a képesség a születésünktől 

kezdve bennünk van, sajnos. Nincs egy olyan ember se, aki ne hordozná ezt a 

képességet magában. A bűn következménye pedig a halál. Nem valamilyen természeti 

törvényszerűségből van a Földön halál, hanem az emberek miatt, akik azt "elhozták" a 

Földre. És még ha te nem is érzed úgy, hogy bűnös lennél, a bűnös világ kiváltja belőled 



azt, és teneked is ugyanolyan lesz az életed és a sorsod, mint a bűnös embereké, holott 

te nem azt akartad.  

 A bűnnek viszont van egy nagy ellentéte, és ez a hit - folytatta nyugodtabb 

hangon Junior. - Ha hitből cselekszel, a jövőnek cselekszel, és ennek meglesz a maga 

gyümölcse mindenki számára. De hittel még a bűnöket is meg lehet bocsátani, de ez 

már nem a mi dolgunk, hanem Istené. Isten viszont nem igazságtalan, sőt! Szeret 

mindenkit kivétel nélkül. Még téged is! Jobban is, mint azt te gondolnád, és nem akarja, 

hogy az önhibádon kívül elvesszél. És éppen ezért tette ő meg azt a nagy eseményt, 

hogy elküldte ő az egyszülött fiát, Jézus Krisztust erre a világra, hogy a bűneinket 

átvegye magára és meghaljon értünk, pedig mi, emberek feszítettük kereszre és öltük 

meg így őt. Ezt már biztos sok mindenhonnan hallottad te is, és sok műsorban szoktak 

is beszélni erről, mint egy történelmi eseményről. Azt viszont, hogy a halála utáni 

harmadik napon mi történt Jézussal, már kevesebb helyen emlegetik, pedig ez a 

legeslegfontosabb: feltámadt! Feltámadt, ahogy azt ő már korábban is megjósolta, csak 

akkor még senki se értette ezt, mert addig nem láttak az emberek ilyesmit. Így tudta meg 

mindenki, aki ezután találkozott utána vele, hogy tényleg Isten küldte őt erre a világra. 

Isten ezután - befejezésképp - elküldte a Szent Lelket a Földre a tanítványoknak, hogy 

ők is olyan csodálatos dolgokat műveljenek az emberek előtt, amire csak a Biblia ad 

magyarázatot. Ezért is terjedt el az Ige ilyen gyorsan a régi világban, a 

keresztényüldöztetések ellenére, és ez hatással volt az egész történelem folytatására. 

Ezóta az esemény óta eltelt kétezer év, azok viszont, amiket Jézus mondott, nem 

változtak meg mind a mai napig. Ma is ugyanúgy vannak csodák, és ha jó helyen jársz, 

láthatsz is ilyesmit olyanok által, akik hisznek Jézus feltámadásában, mert tudta Jézus, 

hogy az embereknek mire van szükségük. Ha bizonyítékot akarsz, keresd, és 

megtalálod. Ha pedig örök és szabad életet, akkor az íme, itt van előtted. //Az Írás is azt 

mondja, hogy aki Jézusban hisz, annak örök élete van (Jn 6:47).// Jézus szerette az 

embereket, annak ellenére, hogy tudta, hogy meg fogják őt ölni. Jót akart nekünk, mert ő 

vállalta, hogy segít rajtunk, és nekünk utána jó legyen. Ebben már csak hinni kell. És 

innen lettünk mi, keresztény emberek, akik hisznek és jó úton járnak, de még harcolniuk 

kell a világunkban lévő bűnökkel is, ám ezeket le tudják győzni. Az ircounwoiak éppen 

ezért hisznek abban, hogy egy nap eljönnek ide azok, akik másik világból érkeztek, és 

ők le fogják győzni Nagy Taranovékat. Azok pedig, akik ezt meg fogják tenni, mi 

vagyunk, és erre csak mi vagyunk képesek. - És ekkor Junior olyan komoly képet vágott, 

mint amilyet eddig még soha, majd folytatta a beszédét:  

- Máté! Te vagy az, akinek meg kell mutatnia az embereknek ezt a világot! Mindenkinek 

a világon az lenne a legnagyobb ajándék és öröm, ha nem kéne senkinek az életét, 

amiben annyi mindent sikerült addig megszerezni, otthagynia. Mindezt, amit most 

elmondtam, el kell mondanod az embereknek, és minél előbb vissza kell jutnod az 

emberek világába, még mielőtt valami végzetes dolog történne veled. Nagy Taranovék 

nem akarják, hogy bárki is legyőzze őket, és erre csak mi, emberek vagyunk képesek. 

- Jó. Mindez jó lenne, de még mi, hívő keresztények se tudunk megváltani egy világot. 

Te mondtad, hogy eleve bűnösek vagyunk mind, és ez a baj. Nagy baj ez. Bizony. 

- És Máté ekkor ismét lesütötte a fejét, mint akinek nincs több mondanivalója, pedig 

valójában összevissza kavarogtak ekkor Máté fejében a gondolatok. Hirtelen azonban - 



a nagy zavar közepette - egy ismerős hangot vélt meghallani a tizenkét éves kisfiú, és 

ezt Máté rögtön fel is ismerte. Ineazé volt ez a hang, aki - ezúttal vetítőképernyő nélkül - 

így szólt Mátéhoz:  

- Emlékszel, Máté?: "Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges" 

(Mát19,26). Higgyél! A többi már nem a te dolgod. 

 Ineaznak ezt a rövid mondandóját Máté szó nélkül végighallgatta, de még azután 

is szótlanul állt egy helyben a Lufiszántódi kisfiú, miután Ineaz már nem szólt semmit. A 

Mátéval szemben álló Junior viszont, aki mindazt látta, ahogyan Máté egyik pillanatról a 

másikra döbbenten bámult maga elé, feltett egy kérdést a tizenkét éves kisfiúnak. Ez a 

kérdés pedig így hangzott: 

- Ineaz mondott neked valamit? 

- Mi!?... Te honnan ismered Ineazt? - kérdezte döbbenten Máté. 

- Mindnyájunkban benne van ő, és ő tesz teljesen új emberré. Ezért lehetséges az, hogy 

mi megmentsük ezt a világot. Van, amit még meg akarsz tudni? 

 - ...Aha. Azokkal például mi van, akiket Nagy Taranov megszerzett magának. Erről is 

meséltek nekem azok, akikkel itt összetalálkoztam, és ha lesz valami, ami miatt, nem 

fogok tudni nyugodtan aludni, ha nem tudom meg, akkor ez az - érdeklődött Máté, elég 

sajátos módon.  

  Ekkor azonban hirtelen egyre közeledő lépéshangok kezdtek el behallatszani az 

ajtó mögül, majd a következő másodpercben három kopogás verte fel a komoly 

beszélgetést Máté és Junior között, mögöttük csupán egy méterre.  

 Junior, amikor ezt észrevette, megfordult, majd anélkül, hogy kikukucskált volna 

a lyukon, bátran tágra nyitotta az ajtót. Máté éppen ezért csodálkozott is rajta egy kicsit, 

hogy aki nemrég még annyira magyarázta neki, hogy ne feltűnősködjön, és hogy 

viseljen mindig csuklyás kabátot, ha az utcán van, most nagy merészen kinyitja a lakása 

ajtaját, ki tudja, kinek. Máté - már csak kíváncsiságból is - úgy döntött, hogy megnézi, 

hogy vajon kicsoda jött Juniorhoz látogatóba. Ezt úgy csinálta a Junior mögött álló kisfiú, 

hogy nekidőlt a falnak, és amikor így meglátta, hogy kicsoda jött ide valójában hozzájuk, 

teljesen elámult.  

 Lejla, Noémi és Reniyu állt ugyanis kint az ajtó előtt, de mögöttük ott voltak a 

többiek is mind, akik legalább annyira csodálkozva nézték Juniort, mint ahogy a Junior 

háta mögött megbújó Máté nézte a rég nem látott barátait. Mielőtt még Junior és Lejláék 

bármit szóltak volna egymáshoz, az indulatokkal teli Máté egy váratlan pillanatban 

kirohant Junior mögül és az ajtóhoz ugrott, szemtől szembe Lejláékkal, majd így szólt 

hozzájuk aggódva: 

- Ugye nem haragszotok, amiért így eltűntem a rangadó után? 

- Máté?! - csodálkoztak el erre még jobban Lejláék, kórusban. - Hogy kerültél ide? 

- Segítséggel - felelte a barátainak Máté, majd hátranézett és óvatosan rámutatott 



Juniorra, hogy ő hozta el ide őt. - Őt, aki idehozott, Juniornak hívják. Ő egyébként sok 

mindent tud, amit mi nem. 

- És azt tudja, hogy hogyan juthatunk haza? - kérdezte izgatottan Noémi. 

- Tudom, persze - felelte barátságosan Junior. - Gyertek be. Itt mindent elmondok 

nektek. 

 Lejlának, Reniyunak, Noéminek, Gábornak, Yiinlunak, Halkammának és 

Sueniznek nem kellett kétszer mondani, hogy menjenek be. Rögtön bementek mind a 

heten Junior házába, ami lehet kilenc személynek egy kicsit kicsi volt, de a célra 

megfelelt: hogy megtudják Mátéék, hogy miért kerültek ide, és hogy hogyan juthatnak 

hosszú idő után végre haza. 

 

 

 

 

 

LV. fejezet 

 

A roncstelepen. 

 

 

 
 
 
 
 
-...És ez a vonat hirtelen elkezdett dülöngélni, aztán pedig belecsapódott a vízbe, 

kettészakadt és széthullott darabjaira - mesélte Lejla az idekerülésük történetét Junior 

üres nappalijában a földön ücsörögve a többiekkel együtt, akik így azonban alig fértek el 

ebben a szobában.  

- De ti mégis életben maradtatok - szólt erre Junior. 

- Igen, és ez az, amit nem értünk. 

- Sok mindent nem értek még én se, de ha már így történt, gondolom nem bánjátok. 

- Nem hát! - szólt idióta hangon Máté, amire a többiek mind elnevették magukat. 



- Már csak azt bánom, hogy Dávid és Anita nincsenek itt. Akkor lenne teljes igazán a 

csapatunk - szólalt meg ezután vágyakozva Noémi. Ez azonban az összes többi 

barátjára hatással volt, akik ezt hallva kicsit magukba néztek. Három másodperc eltelt 

így ezután, amikor a Juniorral eddig legtöbb időt eltöltött személy, Máté, ezt a kérdést 

tette fel: 

- Mi kell ahhoz, hogy hazajussunk? 

- Mi már nem szoktunk visszamenni a Földre - mesélte Junior -, de elvileg még vannak 

olyan járművek itt, mint amik hasonlóan működnek, mint a ti vonatotok, csak sokkal 

praktikusabbak. Mindenképpen nézzétek meg a Tilassaui roncstelepet, ami csak pár 

kilométerre van innen. Ott mindig szoktak lenni ilyen különleges járművek, és a legtöbb 

közülük működik is. Egyszer azt is hallottam, hogy valaki egy olyan kamiont rakott le 

oda, aminek semmi baja se volt. 

- ...Csak az a probléma, hogy közülünk senki se ért az autókhoz és a teherautókhoz. 

- Én értek - szólalt fel a többiek között jól megbúvó Gábor, akire ekkor azonban mindenki 

felfigyelt. - Tavaly egy használtautókereskedésnél dolgoztam, azelőtt pedig autókat 

szereltem és buszsofőrködtem. 

- Na! Mi kell még nekünk? - kérdezte a többieket buzdítva Máté, aki mindenki közül 

elsőként állt fel a földről. Mátét követően azonban a többiek is felálltak egymás után, 

mivel ők se akartak tovább időzni Juniornál. Megköszönték a vendéglátást, majd kijöttek 

egyszerre mind a nyolcan a szobából, amiből lett is nagy nyomorgás az szobaajtónál.  

 Amikor a folyosó végén volt már a csapat, és a legelöl haladó Reniyu ki akarta 

nyitni a bejárati ajtót, Junior hangja hallatszott hirtelen, aki ezt kiabálta: 

- A leghamarabb ehhez a roncstelephez úgy juthattok el innen, ha ezen az úton 

továbbmentek száz métert, ahol lesz egy útelágazás. Itt kanyarodjatok jobbra, utána 

pedig menjetek ezen az úton tovább egy kilométert, majd amikor ez az út véget ér egy 

földútban, kanyarodjatok ezen a földúton balra és csak menjetek rajta előre. Ez 

egyenesen a roncstelepre visz. 

- Köszönjük. Majd valahogy odatalálunk - mondta Juniornak hátrafordulva Máté, mielőtt 

Reniyu kinyitotta volna a bejárati ajtót és kiözönlött volna ezen keresztül ezután az 

egész csapat. 

- Vigyázzatok magatokra mindig! - kiabálta még előre Junior. - Nem csak Nagy 

Taranovék akarnak eltenni titeket láb alól, hanem ha hazaértek, akkor ott is lesznek 

olyanok, akik majd meg akarnak szabadulni tőletek. Ettől függetlenül azonban tegyétek, 

amit tennetek kell, méghozzá hitből. Mindenkinek ez lenne az igazi boldogság! Isten 

áldjon titeket! 

 Ekkor azonban senki se volt már benn Junior lakásában. Máté és a vele tartó hét 

barátja eddigre már mind kint voltak az utcán, amin ezt követően - ahogy azt Junior 

tanácsára hallgatva - balra kanyarodva mentek tovább, és útközben számos 

megcsodálni való ház mellett elsétáltak. A csapatban ezúttal is Reniyu ment legelöl, 



utána jött Lejla, Noémi és Máté egy sorban, őket pedig Yiinlu, Halkamma, Gábor és 

Sueniz követte, még egy sorral hátrébb.  

 Ez a macskaköves utca viszonylag széles volt, így Yiinlu, Halkamma, Gábor és 

Sueniz mellett el tudott volna férni még két ember, de szerencsére egyetlen jármű se 

volt ezen az utcán, és ezért Mátéék zavartalanul mehettek rajta előre. Máté, aki Lejla 

mellett sétált a második sorban, a többiektől eltérően úgy nézett ki, mint aki valamin 

erősen gondolkodik. Ebben viszont volt is valami. Junior szavain gondolkodott Máté 

ekkor, mivel képtelen volt elfelejteni mindazt, amit ő ennek a bölcs embernek a 

lakásában hallott, amikor még csak ketten voltak. A többiek ezzel szemben jót 

csevegtek egymással.  

 Így ment előre az újra nyolc tagot számláló csapat ezen a macskaköves utcán 

előre, amin egy perc elmúltával már oda is érkeztek ahhoz az elágazáshoz, amiről 

Junior beszélt. Itt elkanyarodtak jobbra, majd ezen a mellékúton mentek a gyerekek és 

Reniyuék előre, ami mellesleg csak annyiban tért el az előző úttól, hogy nem volt olyan 

széles, de Mátéék azért még így is elfértek ezen a szintén macskaköves utcán. Ez az út 

ezután még egy kilométeren keresztül folytatódott, ahogy azt Junior megmondta.  

 Útközben Máté is bekapcsolódott a mellette sétáló két lány társalgásába, és 

most már Noémi és Lejla egyáltalán nem is zavartatták magukat emiatt. A Lejláék 

mögött gyalogló Yiinlu, Gábor, Halkamma és Sueniz is jól elvoltak egymással. És így 

aztán gyorsan telt az idő. Olyannyira, hogy tíz perccel később, amikor Mátéék, illetve 

mögöttük Gáborék még javában beszélgettek, már ott is voltak mindnyájan az útszakasz 

végénél, ami egy másik, elhagyatott földútba torkollott bele. Ez az út azonban, de főleg 

az a látvány, ami mögötte volt, hihetetlenül lenyűgözte a csapattagokat. A földút mögött 

hét méterre egy hatalmas szakadék tátongott, a szakadék mögött pedig ott volt a tenger, 

amit a régi csapattagok hosszú idő után most láttak először. Az ötletes Máté, aki ekkor is 

még Lejla mellett gyalogolt, és a többiekhez hasonlóan szintén látta ezt a meseszép 

tengerpartot, hirtelen valami olyasmit gondolt ki magában, amit mindjárt el is mondott a 

többieknek: 

- Itt álljatok meg! - mondta határozottan Máté. 

- Miért? Mit akarsz? - kérdezte meglepődve Gábor. 

- Csinálni pár fényképet! Úgyse csináltunk még itt Tilassaun fényképet, és ki tudja, hogy 

lesz-e lehetőségünk még fényképeket csinálni. Ha majd visszatérünk az otthonunkba, 

nem fog senki se hinni nekünk, ha nincsenek fényképeink arról, hogy mi van itt.  

 Gábor és a többiek erre már mind megálltak, Máté pedig, miután látta, hogy 

minden a tervei szerint halad, előrerohant öt métert, pont rá a földútra, majd itt leguggolt, 

beállította a vetítőképernyős t.y.-jén a fényképezést, aztán végül hátraszólt a 

többieknek, hogy: 

- Mosolyogjatok! 

 Klikk! Megvolt az első kép. Máté azonban intett a barátainak, hogy még 

maradjanak, és így csinált még öt képet.  



 Miután ez az öt kép megvolt, Máté leszedte a jobb csuklójáról a t.y. karkötőjét, 

beállított még pár dolgot az érintőképernyőjén, majd óvatosan lerakta a 

karkötőkészülékét a kisfiú egy buckára az út mellé, majd ezután - amilyen gyorsan csak 

tudott - odarohant Máté a barátaihoz és beállt melléjük, hogy ő is benne legyen a 

képben, mert a kisfiú t.y.-je magától működőre volt beállítva.  

 Így csinált Máté készüléke újabb három képet, amik noha nem sikerültek olyan 

jól, de legalább rajtuk volt Máté is.  

 Amikor ezt követően odament Máté a hét barátjával együtt, hogy megnézzék, 

hogy milyenek lettek a képek, egészen meg voltak elégedve önmagukkal mindnyájan. 

- Nem is csinálsz olyan rossz képeket, Máté! - jegyezte meg a képeket nézegetve 

Gábor. 

- Nem hát - mondta önelégülten Máté. - Viszont kéne még pár képet csinálni, csak most 

úgy, hogy a tenger legyen mögöttetek. 

 Gábor, Lejla, Reniyu és a többiek ezt hallván nem ellenkeztek, hanem szó nélkül 

hátramentek mind a heten négy métert, és itt guggoltak le egymás mellé a bokamagas 

fűben az alábbi sorrendben (Mátétól nézve, balról jobbra haladva): Noémi, Lejla, 

Halkamma, Yiinlu, Gábor, Reniyu és Sueniz. Máté mindjárt el is kezdte gyártani róluk a 

képeket a t.y.-jével. Csinált is rögtön ötöt, amikor hirtelen a Lejla mellett guggoló Noémi - 

úgy, mint egy bábú - előrebukott, fejjel a fűbe, a kezeivel megkapaszkodott a talajba, és 

itt erősen elkezdett zokogni. 

- Mi van veled, Noé? - kérdte meg Lejla óvatosan a mellette fekvő barátnőjét, aki már 

első ránézésre úgy tűnt, mint aki sokkot kapott. 

- Itt van a hátam mögött három méterre a szakadék. Egy rossz mozdulat, és lezuhanok - 

mondta Lejlának sírva Noémi. 

 Máté mindezt természetesen látta, de nem szólt semmit. Csak visszaállította 

alvás módba a t.y.-jét, amivel eddig fényképezett.  

 Lejla, miután látta, hogy Máté már nem fényképezi őket, felállt és szólt a mellette 

kuporgó Noéminek hogy fogja meg a kezét. Noémi meg is fogta a barátnője kezét jó 

erősen, és ezután mindketten beljebb sétáltak pár métert, az út másik oldalára, ahol már 

Noéminek kezdett elmúlni a félelemérzete. És ha már itt voltak az út túloldalán a lányok, 

meg is nézték, hogy hogy sikerültek a képek. Máté ezt meg is mutatta mindkettőjüknek. 

- Na! Ezeken egész jól nézek ki - mondta a képeket látva elégedetten Lejla. 

- Majd elküldöm az e-mail címetekre az összeset - mondta Máté. 

- Az nem lenne rossz - mondta gondolkodva Noémi -, csak nem tudom, hogy ki hinné el 

nekünk, hogy itt voltunk, Ircounwon. 

- Mindenki! Junior is a jövőből került ide és elmondott nekem mindent, amit még nem 

tudtam erről a világról. Azt is mondta ő nekem, hogy a jövőben mindenki ide fog költözni, 



Ircounwora. 

- Meg is értem - szólt elgondolkodva Lejla. - Egy csomó olyat láttunk itt már eddig is, 

amiről a Földön álmodni se mertünk. Meg a környék is ritka jó itt, és az itteni lények is 

kedvesek.  

- És még iskolába se kell járni - fűzte még hozzá Máté. Erre aztán mind a hárman 

elnevették magukat. 

 Gábor és a többiek az út másik felén - látván, hogy ebből már nem lesz több 

fényképezés - felálltak guggolóhelyzetből, majd határozottan odamentek hozzájuk és 

közülük Gábor ezt kérdezte Mátééktól: 

- Milyenek lettek a képek? 

- Nagyon jók. Még a szüleim is elhinnék, hogy itt jártam - és ekkor Máté úgy próbálta 

fordítani a bal csuklóján lévő t.y.-karkötő vetítőképernyőjét, hogy azt Gábor, Reniyu, 

Sueniz, Yiinlu és Halkamma is lássa egyszerre. A vetítés elindult, Gáborék pedig 

csodálkozva nézték, hogy tényleg milyen profi, jó felbontású képeket készített Máté a 

kütyüjével. 

 Miután ez a rövid diavetítés véget ért, visszahívta Máté a t.y.-je 

vetítőképernyőjét, majd ezután - ismét céltudatoskodva - így szólt a barátainak, akik őt 

félkörben körbeállták: 

- Na induljunk tovább! Biztos hosszú még az út a roncstelepig, és még Dávidékat is meg 

kell találnunk. Akármennyire is összevesztem vele, nem hagyhatom, hogy itt 

maradjanak, amikor Nagy Taranovék elsődlegesen ránk pályáznak. Mert csak mi 

vagyunk azok, ahogy ezt nekem Junior elmesélte, akik meg tudják menteni az 

Ircounwoiakat és a mi világunkban élő, kiszolgáltatott embereket. Menjünk hát! Ircounwo 

a miénk is!  

 És miután Máté ezt kimondta, nyomban el is indult a tizenkét éves kisfiú a széles, 

mégis végeláthatatlanul hosszúnak látszó földúton előre, maga mellett Noémivel és 

Reniyuval, akik egyik-másik oldalon sétáltak Máté mellett, vele egy tempóban. A csapat 

többi tagja közvetlenül Mátéék mögött voltak, jobbról balra nézve a következő 

sorrendben: Lejla, Yiinlu, Halkamma, Gábor és Sueniz (bár az út során Lejla és Yiinlu 

többször is ide-oda váltogatta a helyét).  

 Így haladt előre Mátéék csapata a földúton 2 m/s-os sebességgel előre, ami 

egész jónak volt mondható, főleg hogy már mindenkit környékezett a sok gyaloglástól 

való fáradság, és mert nem evett a csapat egyik tagja se semmi laktatót már nagyon 

régóta. 

 Gyaloglás közben viszont nem csak ezért nem unatkozott a csapat. A Máté 

mellett gyalogló Noéminek például megjött a nagy menetelésben a kedve a 

szájharmonikázáshoz, amibe bele is fogott ő, miután előkotorászta ezt az apró 

hangszert a bal nadrágzsebéből. Ez is sokat javított a közhangulaton, a menetelés 

közben. 



 Az út két oldalán is volt azonban számos látnivaló. Ezeket pedig elsősorban az 

elől haladó Máté, Noémi és Reniyu vették alaposan szemügyre, mivel ők hárman - 

Noémi szájharmonikázása miatt - nem igazán tudtak beszélgetni egymással, és ezért 

jobban ráértek a nézelődésre.  

 Az úttól jobbra, ahogy ezt Mátéék már a földútra kiérve is észrevették, a tenger 

terült el, ameddig csak a szem ellátott. Balra pedig Tilassau városa volt a maga családi 

házaival, magasházaival és felhőkarcolóival a háttérben. Máté és a szájharmonikázó 

Noémi azonban ezúttal mégse azért nézték a várost és a tengert, hogy 

elcsodálkozzanak rajtuk, hanem inkább hogy még jobban megjegyezzék őket, és az 

azzal kapcsolatos jó és rossz élményeiket. Máté, Noémi és a többiek ugyanis tudták, 

hogy ha odaérnek a roncstelephez, találnak egy megfelelő járművet, és Dávidékat is 

előkerítik, itt fogják hagyni ezt a csodákkal teli, veszélyben forgó világot, amitől annyi 

mindent tanultak, és fogalmuk se volt a gyerekeknek, se ekkor, se később, hogy mikor 

térhetnek újból vissza erre a helyre. 

 Ilyen gondolatokkal haladtak Mátéék a földúton előre, miközben azt is folyton 

figyelték a gyerekek, illetve Gábor, hogy vajon mikor ér véget ez a nyílegyenes, 

kitaposott út, amin már öt perce mentek. Ez a földút azonban úgy tűnt, azért sem akar 

végetérni.  

 Még tíz percig kellett Mátééknak baktatniuk, amíg végre mindnyájan 

megpillantották a távolban azt a bizonyos roncstelepet, amiről Junior, Reniyu és Sueniz 

is beszélt. Ezen a részén a városnak, ha balra nézett az ember, mindenhol 

félgömbalakú fehér sátrakat láthatott, úgy tíz méterre egymástól. Mátéék is észrevették 

ezt a furcsaságot, ám ezúttal mégse kérdezték meg Suenizékat, hogy mik ezek. Inkább 

csak továbbmentek csendben a roncstelep felé, mert egyikük se akarta leállítani a 

menetet. Mindenki haza szeretett volna már jutni.  

 Két perccel később így aztán már oda is ért a nagy csapat ehhez a városi 

roncstelephez. Ez a roncstelep innen, közelről nézve sokkal nagyobbnak tűnt, mint 

távolról, de ez elsősorban azért volt, mert hosszában terjedt ki ez a hely, nem pedig 

keresztben. Ahogy a roncstelepeken általában, itt is dombokba voltak összegyűjtve a 

kiselejtezett kacatok, ám ami mégis meglepte a gyerekeket a roncstelep láttán, az az 

volt, hogy ezt a helyet semmiféle komoly kerítés nem vette körbe. Egyedül egy derékig 

érő betonfal vette körbe ezt a telepet. Máté, Lejla, Noémi és Yiinlu, akik már rengeteg 

helyen jártak itt, Ircounwon, tudták, hogy itt semmi se úgy működik, mint otthon, amiről 

egyébként azt gondolnánk, hogy mégis úgy van. Az ifjú csapattagok éppen ezért csak 

sejteni tudták, hogy mire lehet jó egy ilyen alacsony fal, merthogy lopásgátlónak nem 

volt jó, azt mindenki látta. 

- Na, srácok, bemegyünk megnézni, hogy mi minden van itt? - szólt hátra a többieknek 

Máté. 

- H, hogy kerülök ide?... És ti kik vagytok? - szólalt meg a Máté mellett sétáló Reniyu.  

 A csapattagok ezt meghallva rögtön megálltak és mindnyájan olyan tágra nyílt 

szemekkel bámultak rá az első sorban lévő Reniyura, mintha tényleg most látták volna 



őt először. 

- Te miről beszélsz, Reniyu? - kérdezte Reniyut értetlenül Noémi, aki - a többiekhez 

hasonlóan - nem tudta mire vélni azt, amit Reniyu az imént kérdezett. 

- Jaj ne! Nehogy itt kezdje már el! - akadt ki Sueniz. 

- Miért? Mi a baj? - érdeklődött Lejla. 

- Nem tudom, tudjátok-e, de ebben a világban sokan, nagyon sokan tudathasadásban 

szenvednek. És mindez akkor következik be, amikor valaki átlép egy határvonalon. Ez a 

határvonal lehet egy út, egy folyó, de még az is lehet, hogy nem látod. A lényeg, hogy ez 

mindenkinél másképp van, és Reniyunál - úgy tűnik - itt van valahol ez a pont. 

- De te már több tíz kilométert velünk jöttél és semmi bajod sincs. Hogyhogy? - kérdezte 

Suenizt értetlenkedve Lejla. 

- Nem mindenki tudathasadásos - felelte Sueniz. - Egyébként ezt is Nagy Taranovnak 

köszönhetjük. Miatta lettek egy csomóan skizofrének, akik itt élnek, ahol Nagy Taranov 

hatalma nagy, és ez úgy tűnik, csak egyre rosszabb lesz. Sajnos.  

- Ne félj! Mi mindent rendbe hozunk! - nyugtatta Suenizt Máté. 

- Mert ti vagytok azok, akikről írják, hogy megmentenek minket, miközben a saját 

népüket is elhozzák ide. Már az elején sejtettem, hogy ti vagytok ezek. A ruháitok, a 

kinézetetek mind azt mutatják, hogy egy világból jöttetek. 

- Már régen meg akartam kérdezni - vágott közbe a beszélgetésbe Lejla -, de miért nem 

lázadtok fel Nagy Taranovék ellen, ha ilyen veszélyes? Ti vagytok többen, és ha nem 

állítjátok meg őket, akkor csak még rosszabb lesz a helyzet. Mi vesztenivalótok van? 

- A bűn ellen fel tudsz lázadni? 

 Ezzel a kérdéssel pedig Sueniznek sikerült megfognia Lejlát, mert a tizenkét 

éves kislány ezután nem is tudta, mit mondjon Sueniznek. Így pedig majdnem újból 

elhallgatott a nyolctagú csapat, ám a skizofrén Reniyu pont ekkor szólalt meg, és a 

következőt kérdezte: 

- Na! Tényleg nem tudom, hogy kerülök ide? Segítsetek! Nem emlékszek semmire, és 

fogalmam sincs, hogy kerülök ide, hacsak... Neem! Megint ugyanaz! Miért velem történik 

Mindez? Tiszta rossz így az életem! Haza akarok menni! 

 És ekkor Reniyu magába roskadva lekuporodott a földre. Máté és a többiek csak 

nézték tátott szájjal, hogy Reniyu hogyan zokog, mert ilyet a csapat gyerektagjai 

Reniyutól még nem láttak. 

- Ezért kell nektek visszamennetek oda, ahonnan jöttetek - vonta le a következtetést 

Sueniz, miközben ő is Reniyut nézte. - Ez így nagyon nincs jól. És ezen csak ti tudtok 

változtatni, ha valóban ti vagytok azok, akik meg fogják váltani ezt a világot. 

- Ránk számíthatsz! - mondta Máté és Lejla optimistán, egyszerre. 



- Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan fogjátok mindezt elintézni, miután 

visszatérünk - kételkedett Gábor. Reniyu eközben még mindig csak zokogott.  

- Emiatt ne aggódj! - szólt oda Gábornak hangosan Noémi. - Feltalálták már a telefont és 

az internetet. Bizonyítékunk is van, hogy meggyőzhessük a többieket. Csak hinni kell 

ebben, hogy ez sikerül. És ha így lesz, márpedig így kell, hogy legyen, mert Máté éppen 

egy másik emberrel "párbajozott" a Tulunuvu toronyban, akkor vége lesz a világunkban 

a történelemnek és mindennek, amit ember talált ki, és végre tényleg élni fogunk 

mindnyájan úgy, ahogy még soha. Mert csak az örök élet az élet, és ez az, ami 

mindannyiunknak hiányzik. 

- Ugyanezt mondta el nekem Junior is. 

- Egy kicsit én is késhetek, nemde? - kérdezte vidáman Noémi. 

- Na! Nem megyünk be? - kérdte meg a többieket már türelmetlenkedve Lejla. Ezt hallva 

a csapat többi tétlen tagja is bólintott egyet, mivel ők is tudták, hogy mi is a céljuk ezen a 

helyen.  

 És miután Máté odalépve a még mindig a földön gubbasztó Reniyuhoz felhúzta 

őt, végre elindulhatott a csapat be a roncstelepre, ahol Máté, Lejla, Noémi, Yiinlu és 

Gábor bíztak abban, hogy tényleg találnak itt egy olyan járművet, amivel hazajuthatnak. 

És a csapat nem is habozott. Elindult befelé. 

 

 

 

 

 

 

LV. fejezet 

 

A hazaút megvan, de... 

 

 

 

 

 



 Miután Máté és a többiek (sorrend nélkül) bementek erre a hatalmas telepre, 

rögtön szembetűnt mindenkinek, hogy itt, közvetlenül a bejárat mellett pár méterrel van 

egy bunkerszerű épület, ami kintről csak azért nem látszott, mert a teteje alacsonyabb 

volt a falnál. Ezért is nézett ki ez az épület úgy, mint egy bunker. Meg még azért, mert 

első ránézésre normális ablakai se voltak, és mert ez az építmény betonból volt. 

Ugyanúgy, mint a fal.  

- Először be kell ide mennünk és el kell kérnünk a tulajtól a hulladéktérképet - 

magyarázta a teendőket Sueniz. 

- Mit kell elkérnünk? - kérdezett vissza értetlenül Gábor. 

- A hulladéktérképet. Anélkül biztos, hogy nem találnánk meg itt semmit, mert akkora ez 

a telep, mint a fél város. 

 Gábor most már értette, hogy miért kell bemenniük ebbe az épületbe. 

 Minekutána pedig ezt követően odament, majd lement a csapat a föld alá a 

betonépület sarkánál lévő föld alá vezető lépcsőn, rögtön ott találták Magukat mind a 

nyolcan egy jókora, sötét teremben, amiben úgy tűnt, nincs senki.  

 Sueniz és a többiek ezután óvatosan bementek ebbe a terembe, körbenéztek, 

ám még így se találtak senkit ebben a tágas, ámde sötét teremben. Ennek a teremnek 

egyébként a berendezése is egészen sajátos volt. Ezt látták is Mátéék.  

 Az ajtótól balra, amerre a terem kisebbik része volt, egy csomó fémkacat volt 

szétdobálva a földön, akárcsak egy kisgyermek szobájában rendrakás előtt. Az egyetlen 

dolog, ami itt rendben volt tartva, az egy fiókos asztal volt, ami a sarokba volt betolva és 

keresztbe a terem egyik végétől a másikig tartott. Volt ezen az asztalon még egy 

kislámpa, de az se égett. Teljesen elhagyatott volt ez a hely, és ez Mátét, Lejlát, Noémit 

és Yiinlut nagyon frusztrálta. 

- Úgy néz ki, nincs itt senki - jegyezte meg Yiinlu. 

- Ne parázz! Biztos csak megint alszik a tulaj - következtetett Sueniz. 

- Alszik a tulaj? Ez a dolga neki? - kérdezte csodálkozva Noémi. 

- Nézzétek el neki. Amúgy se nagyon jár ide hozzá senki - magyarázta Sueniz. - Ha 

pedig mégis, akkor itt van az ajtó mellett balra egy gomb, amit csak meg kell nyomni, és 

garantáltan észreveszi, hogy itt vagyunk. 

 És Sueniz, miután ezt elmondta, kinyújtotta a bal karját, és egy mozdulattal 

rögtön le is nyomta azt a bizonyos ajtó mellett lévő gombot, amiről ő azt mondta, hogy 

garantáltan felébreszti a tulajdonost.  

 Az ezt követő pillanatban aztán fel is kapcsolódott itt az összes villany egyszerre, 

és egy ébresztőórához hasonló hang is elkezdett ebben a pillanatban csipogni, de olyan 

hangosan, hogy már fájt is az ittlévő csapattagoknak a füle tőle. A következő pillanatban 

azonban ez a csipogás abbamaradt, majd ezt követően a terem végében hirtelen feltűnt 



egy álmos képű alak, akiről immár mindenki tudta, hogy a roncstelep tulajdonosa.  

 Ez az alak a kinézetével még mindig meg tudta lepni Mátéékat, mert ahogy ez a 

valaki kinézett, olyat a csapat gyerektagjai, illetve Gábor még nem láttak. Ez a tulaj, aki 

kábé olyan magas lehetett, mint Reniyu vagy Yiinlu, egy zömök testű, és egy kicsit 

elhízottnak kinéző alak volt. Ennek az alaknak a feje, noha nagyon álmosnak nézett ki, 

nagy vonalakban hasonlított Suenizhez, csak az övé egy kicsit rövidebb és tömzsibb 

volt, mint Suenizé. Ennek a személynek a két, hullámos, szalagkinézetű füle felfelé 

nézett, ám a fél méteres hosszuk miatt lehajlottak a végei. A szemei - Suenizhez és 

Reniyuhoz hasonlóan - szembetűnően nagyok voltak, az orra pedig úgy nézett ki, mint 

egy "elsőbbségadás kötelező"-t jelző háromszögalakú tábla, valamint a szája is eléggé 

szélesnek látszott ennek a Mátééktól pár méterre álló tulajnak. A másik feltűnő dolog 

ezen a különösen kinéző alakon az volt, hogy a testét barna és zöld foltok borították 

mindenütt, mint egy katonai terepruhát. Pont ezek miatt a barnás-zöldes foltok miatt 

képzelődték azt a csapat gyerektagjai, amikor meglátták ezt az idegent, hogy nincs rajta 

gatya, pedig volt. A kezei, karjai ugyanúgy néztek ki, mint bárki másnak, ám a lábát 

nézve hamar észre lehetett venni, hogy a lábfejét valamilyen acélszerű anyag vonta 

körül, és emiatt a bokája utáni résztől egészen a lábujjaiig és körmeiig csak csillogott és 

villogott ez a fémszerű dolog, mindkét lábán. Mátéék is csak találgatták, hogy vajon mire 

lehet jó ez a dolog, ami ennek az ismeretlen személynek a lábán van.  

 Nagy vonalakban így nézett ki ez az idegen, aki a csapattól balra öt méterre egy 

ajtóban állt, amely ajtót csak most, a lámpák felkapcsolódása után vették észre a 

gyerekek. 

- Yawn - ásított még egy nagyot ez az ajtóban álló alak, mielőtt végre megkérdezte 

volna Mátéékat, hogy... 

- ...a térkép miatt jöttetek? 

- Igen. Amiatt - felelte határozott hangon Sueniz. 

 Ez az alak ezután nem mondott semmit Sueniznek. Csak odament a szoba 

végében lévő hosszú munkaasztalhoz, kihúzta a jobb szélső fiókját, majd kivett belőle 

egy összecsavart papírlapot. Ezután becsukta a szekrényt, visszament Mátéékhoz, majd 

miután ezt követően ügyesen kigörgette a papírt, odaadta azt Sueniz kezébe, ahonnan a 

többiek is jól látták, hogy mi minden van is ezen a papíron rajta.  

 Ez a papír nem volt más, mint maga a térkép. Ez a térkép azonban már első 

ránézésre nevetségesen egyszerűnek nézett ki. Néhány jelölés volt csak rajta, az utak, 

a hulladékblokkok, meg az az épület, ahol Mátéék épp most voltak. És mindez egy 

szürke, tintafoltos papíron volt rajta. Máté, Lejla, Noémi, Yiinlu és Gábor csodálkoztak is 

mind rajta, hogy ebből vajon hogyan fogják megtalálni azt, amit keresnek. Ezt a 

problémát végül - pár másodperces térképnézegetést követően - megintcsak Máté tette 

szóvá, aki a következőt kérdezte ettől az idegentől értetlenkedve: 

- Ebből a térképből meg fogjuk találni, hogy hová kell mennünk? Én ezen nem látok 

semmit. 



- Pedig minden rajta van - magyarázta egyszerűen ez az idegen. 

- Máté erre még közelebb hajolt ehhez a térképhez, hátha tényleg ő nem vett észre 

valamit az egyszerűnek tűnő térképen, ám akármennyire erőltette a szemeit a kitartó 

kisfiú, most se vett észre a térképen semmi különöset. 

- Ti láttok valamit, srácok? - kérdte meg Máté a nefernio barátait, akik azonban szintén 

csak a fejüket rázták. 

- Pedig ebben semmi bonyolult nincs - vette át a magyarázatot Sueniz, aki a kezében 

lévő térképen rögtön rá is mutatott a fekete tintapacnikra. - Ezek a nagyobb tárgyak, 

amiket nem biztos, hogy kézben elbírtok. Csak ezeket a dolgokat jelezni kell a papíron, 

ha elviszed innen a telepről. 

- De mi már nem használunk ceruzát, vagy tollat. Nem a kőkorban élünk! - ellenkezett 

Lejla. 

- Nekem itt van a ceruzám a t.y.m-hez, de azzal nem lehet írni - szólt hozzá a témához 

Máté, és rámutatott a bal csuklóján lévő készülékére. - Pedig majdnem elraktam egy 

tollat, mielőtt elindultam. 

- Én már a nyári szünet óta nem láttam rendes tollat, pedig van otthon nálunk egy 

csomó. 

- Jah! - sóhajtott fel hangosan Máté. - Nekünk is van otthon rengeteg tollunk, de amióta 

van t.y.-m, mindig abba írok, és sose szokott kelleni toll. Én is csak vizsgákra szoktam 

magammal vinni tollat, meg ha tudom, hogy használom kell, de a nyári szünet óta én se 

találkoztam vele. 

- Nekem asszem van egy tollam - szólt közbe váratlanul Noémi. - A nagymamám adta 

nekem ajándékba, amikor ötödikes lettem. 

- Neked mindened van, Noémi! Hogy csinálod ezt? - kérdezte csodálkozva Lejla. 

- Nem tudom, de mindenesetre jó, hogy összekerültem veletek. Az én hobbim csak, 

hogy ha elutazok, még ha egy négycsillagos szállodába is, mindenféle vadkemping 

felszerelést magammal vigyek, és ez a szerencsénk most is, hisz így kiegészítjük 

egymást. Amitek nektek nincs, az nekem biztos van. 

- Ilyen egy jó csapat! - szólt még Máté. 

- Na! Akkor most hová is kell mennünk? - tért vissza a főtémára Gábor. 

- Nem ide ehhez a nagy, fekete ponthoz? - kérdezte Sueniztől Yiinlu, aki a térkép 

közepén lévő nagy tintapacnira mutatott. 

- De. Lehetséges, hogy ott van valami - esett gondolkodóba Sueniz. - Minél nagyobb a 

folt, annál nagyobb tárgy van ott. 

- Na! Mire várunk akkor még? Menjünk! - (Máté) 



- Várjál már, Máté! Ne pörögj már úgy, mintha energiaitalt tízóraiztál volna! - szólta le a 

kisfiút Noémi. 

- Jó, jó - nyugodott le a kisfiú. - Csak... biztos jó sok idő eltelt azóta, amióta lezuhant a 

repülőnk, otthon a szüleink pedig halálra aggódhatják magukat, hogy vajon mi van 

velünk.  

- Nekem még egy bátyám is van - mondta elérzékenyülve Lejla. - Három évvel öregebb 

nálam, de már úgy bánik velem, mintha a legféltettebb kincse lennék. De egyébként 

mindenkivel ezt csinálja. Egy szent ő, esküszöm, és biztosan hiányzok már neki. 

- Mi az a bátyja? - kérdezte zavarodottan Sueniz, ám senki se figyelt rá. 

- Nekem is haza kéne mennem - szólt közben Gábor. - A barátaimnak és a főnökömnek 

biztos már nagyon hiányzok. 

- Nekünk van egy nagyon ősi családi vállalkozásunk - szólt hozzá még a témához 

Noémi. - Lekvárt főzünk és azt adjuk el, és én állítólag nagy tehetség vagyok a témában. 

- És a te szüleid is már biztosan előkerültek - szólt hozzá Lejla biztatóan Yiinluhoz, aki - 

érthető módon - nem nézett rá a többiekre.  

- Valahol biztos vannak a szüleim - szólalt meg szorult hangon Yiinlu. - De ők még sose 

hagytak engem ilyen sokáig egyedül. 

- Nem vagy te egyedül! Mi is itt vagyunk veled! - bíztatta Noémi is Yiinlut. 

- És amíg hiszel, nem is leszel egyedül. Több mindened van már, mint ami sokaknak 

valaha lesz - mondta Máté is.  

- Mi is szeretünk legalább annyira, mint a szüleid. Bízhatsz bennünk. Nem különbözöl te 

se tőlünk, különben hogyan jutottunk volna el közösen idáig? - öntött lelket Yiinluba Lejla 

is. 

 Yiinlu, mindezt végighallgatva, rövid ideig mozdulatlanul állt egy helyben, és csak 

nézte a barátait csodálkozva, ám miután megértette, hogy mit is akartak neki mondani a 

barátai, bólintott egyet, majd mosolyogva így szólt a többiekhez: 

- Igazatok van. Rengeteg sok mindent megtanultam tőletek. Olyanokat láttam és 

olyanokkal ismerkedtem meg itt, hogy ilyen máshol csak a mesékben van - és ekkor 

Yiinlu ránézett Suenizre, aki ugyanolyan jámboran visszanézett Yiinlura. - Ilyen sokat 

pedig még életemben nem sétáltam. Csak jussunk gyorsan haza! 

- Na! Látjátok, nem vagyok egyedül, aki haza akar menni! - büszkélkedett Máté. 

- Oké, de előbb találjunk itt egy járművet, amivel hazajuthatunk - mondta bizonytalanul 

Noémi. - Oda tudsz vinni az egyik járműhöz, Sueniz, vagy Reniyu? 

- Naná! - kiáltotta Sueniz. Reniyu azonban még mindig nem akart semmit se szólni. 

Csak a falnak háttal támaszkodva állt kellő távolságban a barátaitól, miközben a földet 

bámulta nagy búsan. 



- Király! Akkor menjünk! - kiáltott fel ismét Máté, és a kisfiú nagy örömére ezúttal nem is 

volt ellenkezés.  

 Miután Sueniz - akinél a térkép volt - kiment a műhely ajtaján, a két lány, majd 

utánuk Máté, Yiinlu, Halkamma, Gábor, és végül Reniyu is kisétált az ajtón keresztül a 

szabadba. Miután mind a nyolcan kiértek a telepre és felmentek a lépcsőn, Sueniz maga 

mellé hívott mindenkit, hogy eldöntsék, hová is menjenek. 

- Menjünk a legnagyobb folthoz, ahogy Yiinlu is mondta! - javasolta Sueniz. 

- Térkép nélkül eltévednénk? - szólt erre kételkedve Gábor. 

- Nem, de jó, ha van, mert vannak olyan hatalmas gépek, amiket magadtól nem veszel 

észre, mert be vannak temetve a szemétdombok alá. A térképen viszont ezek is rajta 

vannak. 

- Ja, jó! Akkor nem szóltam semmit - vonta vissza az iménti kérdését Gábor.  

- Nem az lenne a legegyszerűbb, tényleg, ha felmásznánk az egyik szemétdomb 

tetejére és körbenéznénk, hogy hol van egy nagyobb dolog? A járműveket úgyse 

szokták a roncstelepeken elrejteni - magyarázta el a legújabb ötletét Lejla, noha ezt 

általában Máté szokta. 

- Valahogy repülőt találni nincs kedvem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele - mondta 

savanyú tekintettel Máté. 

- Menjünk az úton! Sueniz biztos jobban tudja, hogy merre kell mennünk, mint mi. 

Hallgassunk rá! 

 A többiek Noéminek a javaslatát végighallgatva egyöntetűen bólintottak egyet, 

ezután pedig Sueniz el is indult először jobbra, hogy a telep szélén sétálva megtalálja 

azt a sort, amiben a térkép szerint a hatalmas tárgy van.  

 Miután ez két perc gyaloglást követően sikerült neki és a többieknek, befordultak 

mindnyájan ebbe a sorba, ahonnan nagyon jól látni lehetett az egyre magasabb és 

magasabb hulladékdombokat, ameddig csak a szem ellátott. Lejla, Máté, Noémi és 

Yiinlu pont ezért kezdtek egyre jobban félni attól, hogy vajon hogyan fogják tudni 

kiszedni a keresett dolgot egy ilyen domb alól, ha az netalán több méternyi fémhulladék 

alatt van. Mindeközben egyre csak haladt előre a nyolctagú csapat az úton, amitől 

jobbra-balra egyaránt ilyen rozoga hulladékdombok hevertek, amik folyamatosan 

magasodtak. Suenizzel az élen azonban mégis könnyen vette a csapat az akadályt. 

Sueniz maga is hátraszólt séta közben a gyerekeknek, hogy nincs okuk félni a 

fémhulladékdomboktól, mert egy mágnes belül összetartja a dombot, és ez például 

mindenkinek megnövelte a biztonságérzetét. Senki se gondolta eddig, hogy Sueniz ilyen 

jól érti mások érzéseit, de senki se bánta, hogy Sueniz ehhez is értett.  

 Három perccel később aztán végre megérkeztek a roncstelep központjához, és 

ezt egy útbaigazító tábla bizonyította a legjobban, ami az út jobb szélén volt leszúrva.  

- Elvileg itt kell lennie a dolognak - szólalt meg itt bizonytalanul Sueniz. 



- Hol itt? - kérdezte Noémi. 

- Itt, jobbra - hebegte Sueniz, az egyik pillanatban a térképet, a másikban a csapattól 

jobbra található dombot nézve. Fél percen keresztül ezt csinálta, és közben jól látszott a 

tekintetén, hogy ő se tudja, hogy most mi van, és ez kezdte nyugtalanítani a többieket is. 

- Minden rendben van? - kérdte meg Gábor egyre jobban aggódva Suenizt. 

- Majdnem - mondta hangosan, ámde bizonytalanul Sueniz. - Lehet, hogy ki kell 

bányászni a járművet az alkatrészhulladékok alól, mert én innen nem látok semmit. 

- Én hozzá nem érek a rozsdás fémcuccokhoz! - finnyáskodott Noémi. 

- Mi majd megcsináljuk helyetted is a pakolást! - mondta humorosan Máté. - A csónakot 

is hogy elbírtuk hárman. Ez is menni fog. 

- A csónak azért más volt. 

- Miért? - kérdezte érdeklődve Máté. 

- Azon látszott, hogy használják, ide viszont csak azokat a kacatokat hozzák, amik nem 

kellenek senkinek. 

- Éppen ezért kárt nem tehetsz bennük - mondta optimistán Lejla, aki rá is kacsintott az 

egyre jobban zavarban lévő barátnőjére. 

 A következő másodpercben, mindenki szeme láttára kiment a nyolcasból Gábor, 

aki ezután - példamutató módon - odament a csapattól jobbra púposodó 

hulladékkupachoz, és elkezdte mindkét kezével lehajigálni róla a kisebb-nagyobb bontott 

járműalkatrészeket. 

 Gábor rendkívül szorgosan tudott dolgozni, ám Mátééknak, akik még nem látták 

őt így gürcölni, kicsit szokatlan látvány volt, ahogy Gábor dolgozott, és közben zavarban 

is érezték magukat a gyerekek illetve Reniyu és Sueniz, mivel tudták, hogy ez a feladat 

részben az övék is, és nekik is be kéne segíteniük a munkába. 

 Tizenöt másodpercig ácsorogtak így a többiek, mozdulatlanul, tétovázva hogy 

most mit tegyenek, amikor váratlanul Máté mégis kilépett a többiek közül és csatlakozott 

Gáborhoz a pakolásban. Máté után pedig - dominóeffektusszerűen - a többiek is 

felbátorodtak, és követték Máté példáját, Gábor nagy örömére és megelégedésére. 

 A munka így aztán teljes létszámmal folytatódott. Yiinlutól kezdve Suenizig 

mindenki keményen dolgozott, de olyannyira, hogy a földre érkező fémkacatok 

csörömpöléséből akár zeneszámot is lehetett volna csinálni. A szemétdomb így pedig 

gyorsan fogyott, és alig fél perccel azután, hogy odamentek a többiek Gáborhoz, Yiinlu 

véletlenül fel is fedezett a fémkacatok alatt egy üveglapot, amiről mindjárt észrevette a 

kisfiú, hogy több annál, mint aminek látszik. Az üveg alatt ugyanis egy zárt tér volt 

látható, aminek az alját csillámfényű padló borította, és ezen a padlón, a két egymással 

szemben lévő oldalon buszokra jellemző csavarozott székek sorakoztak fel. Yiinlu pedig 

ebből már tudta, hogy ez lesz az a jármű, amit keresnek, és ezt rögtön jelentette is a 



hatéves kisfiú a többieknek.  

 A következő pillanatban Noémitól kezdve Suenizig mindenki ott termett Yiinlu 

mellett, és miután mind a heten látták a gyanús üveglapot, habozás nélkül neki is álltak 

(Halkammát leszámítva) mindannyian annak, hogy lepakolják a fémdarabokat az 

üveglap körül. Ez a munka, mivel most egy helyen összpontosult mindenki, sokkal 

tempósabban haladt, mint eddig. Így pedig hamarosan a jármű teteje is láthatóvá vált a 

csapat számára, amit Gáborék - ha már előkerült - megnéztek. 

 Ennek a járműnek több, majd tíz méter hosszú, zafírkékre festett teteje volt, és a 

szélei mindenhol le voltak kerekítve. Az egész tető tele volt barna és szürke foltokkal, 

illetve karcolásokkal mindenütt,  de amennyi időt ez a jármű itt tölthetett a sok bontott 

alkatrész alatt, nem volt ezen mit csodálkozni. A meglepő sokkal inkább az volt, hogy 

első ránézésre úgy tűnt, sehol sincs a tetőn rozsdafolt vagy horpadás, és ez jó jel volt. 

Ezenkívül még volt a tetőn az üveglap előtt egy alig észrevehető, lapos légkondi is, ami 

arra mindenképp jó volt, hogy a csapat így biztosan meg tudta állapítani, hogy az az 

üveg, amit Yiinlu az előbb felfedezett, a jármű szélvédője volt. 

 A nyolctagú csapat lassan újra nekiállt a munkának. A járművet körülvevő 

alkatrészek egyre csak fogytak, és alig fél perc múlva már a jármű oldalfalai is láthatóvá 

váltak, és a csapat ebből már biztosan el tudta dönteni, hogy mi is ez a járgány: egy 

busz. 

 Egy távolsági szóló-autóbusz, ami a körülményekhez képest nagyon jó 

állapotban fennmaradt, ugyanakkor úgy nézett ki, mintha nem Mátéék idejéből 

származott volna, hanem a jövőből. Ennek a busznak úgy tűnt, nincsenek oldalt ablakai, 

és jóllehet oldalt még mocskosabbnak nézett ki a busz, mint felül, de mégis látszott, 

hogy végigfut a busz oldalán két szürkésfehér csík (az egyik a busz teteje alatt fél 

méterre, a másik három méterrel alatta), amikről sejteni lehetett, hogy az ablakot 

szegélyezik.  

 Ezután pedig már nem volt sok hátra a munkából, és ezt Mátéék is tudták: még 

jobban belehúztak, és alig két perccel később már el is dobálták az összes hulladékot, 

ami még a busz alját körbevette. Miután pedig ezzel is megvolt a fiúkból, lányokból és 

Ircounwoiakból álló csapat, lemásztak mindnyájan a dombról és azt kezdték el nézni, 

hogy vajon hogyan lehetne lehozni ezt a járművet a szemétdombról. A legnagyobb 

probléma pillanatnyilag az volt, hogy nem volt ennek a busznak "hagyományos" 

gumikereke, és még a szemfüles Máté se látott a busz oldalán kerekeket, csak a 

lökhárítót. Ezért is nézett ki ez az autóbusz többek között olyan modernnek. 

- Na Máté, neked úgyis mindig olyan ötleteid vannak! Szerinted hogy hozzuk le a buszt? 

- kérdezte Mátétól Noémi. 

- Szerintem először be kéne indítani a motort - mondta viccelődve Máté, aki még magát 

is kiröhögte csendben, miután átgondolta, hogy mit is mondott. Lejla is kuncogott. Noémi 

már annál kevésbé. 

 Gábor azonban egész végig rezzenéstelen arccal nézte a járművet, de ez 

senkinek se tűnt fel. Mintha csak egy bizonyos részletet szeretett volna megtalálni rajta. 



De miután pár másodperces szemlélést követően nem találta meg rajta, amit akart, 

megkérdte a mellette álló Suenizt, így: 

- Te... Hogy hívnak? 

- Sueniznek. 

- Sueniz! Van ehhez a buszhoz kulcs? 

- Kulcs?! Nem tudom, mi az, de kérdezd meg Reniyut, hátha ő tud segíteni. 

 Reniyu ott állt Sueniztől egyel, Gábortól kettővel balra, és időközben lenyugodott. 

Ezt Gábor is jól látta. 

 Gábor azonban mégse kérdezte meg Reniyut. Ehelyett inkább felmászott a 

csúszós szemétkupacon és átvizsgálta tüzetesen a buszt, ő maga. 

 A nefernioországon közlekedő buszok ajtaját kétféleképpen is ki lehetett nyitni: 

vagy a szélvédője alatt elrejtett gombot kellett megnyomni, vagy az ajtó mellett lévő 

"zárat" kellett elfordítani egy hozzávaló kulccsal. Gábor, amikor elkezdte átvizsgálni ezt 

a járművet, hamar észrevette, hogy az első megoldás nem fog működni. Ezután oldalt 

kezdte vizsgálgatni a buszt, de itt se sok eredménnyel. Zár ugyan volt az első ajtó 

mellett, ám ezzel Gábor - kulcs híján - nem tudott sok mindent kezdeni. Máté, Yiinlu, 

Lejla és a többiek a domb aljában eközben egyre türelmetlenebbül figyelték Gábort, és 

mindenfélét kitaláltak egymás között, hogy vajon miért nem tudja a felnőtt barátjuk 

kinyitni a busz ajtaját. 

 További egy percig csak fel-alá járkált Gábor az ablakok nélküli busz mellett, 

amikor felfigyelt a busz ajtaja mellett egy apró, fekete fogantyúra, amiről hirtelen eszébe 

jutott valami, amire eddig ő - különös módon - még nem gondolt: a csomagtartó. 

 Ennek a busznak volt az első ajtaja mellett alul egy alig észrevehető fogantyúja, 

amitől balra és ami felett egy méterrel végigfutott egy-egy mélyedés.  

- "Semmi kétség, ez a busz csomagtartója" - elmélkedett magában Gábor, miközben a 

domb aljában álló csapattagok egyre furcsábban néztek a harmincas éveiben járó 

férfira.  

 Aztán egyszer csak elkezdte Gábor teljes erejéből rángatni a selejtezett busz 

csomagtartóját. Egy, kettő, majd a harmadik rántásnál hirtelen kinyílt a jármű 

csomagtartója. Gábor rögtön hátraesett, de fent maradt a dombon. Így ülve ráadásul 

legalább jobban látta, hogy milyen is a csomagtartó belseje.  

 Elég tágasnak tűnt ahhoz, hogy egy felnőtt ember beleférjen. - Gondolta 

magában Gábor, aki már nem szemezett sokáig a csomagtartóval. Két másodperccel 

később felállt, odament a csapat egyetlen felnőtt tagja a csomagtartóhoz, belemászott, 

majd elkezdte erőből rugdosni annak a tetejét. Ezt az erőszakos műveletet négyszer 

ismételte meg, amikor is hirtelen egy olyan hangos reccsenés hallatszott ki a buszból, 

mintha egy tölgyfaszekrénybe vágtak volna bele egy baltát teljes erőből. 



 Máté és a többiek jól látták mindezt, és tűrték is, hogy csináljon Gábor azt, amit 

akar. Mindeddig. 

 Miután viszont Gábor kirúgta a csomagtartó tetejét, odasereglettek a busz miatt 

egyre jobban aggódó barátai, hogy megkérdezzék Gábortól, hogy mégis mit csinál. 

Gábor azonban erre csak ennyit mondott: 

- Máshogy nem lehetett bejutni ide. 

- Nem baj! Előfordul az ilyesmi az itteni járműveknél - szólalt meg váratlanul és 

optimistán Reniyu. 

- Tudsz te valamit az idehozott járművekről, Reniyu? - kérdezte meglepődve Lejla. 

- Persze! Ez a munkám! Csak néha rám szoktak jönni a rohamok, emiatt kérlek 

bocsássatok meg! 

- Semmi baj! Noémire is rá szokott néha jönni a kaka, amikor át kell menni egy híd felett 

- humorizált Máté, és ezt Noémi ezúttal nem is hagyta. Adott Máté vállába egy olyan 

erős öklöst, hogy alig érezte a kisfiú, hogy megütötték. 

- De neked hogyhogy ez a munkád? Nem értelek. Nemrég még azt mondtad, hogy 

mentőszolgálatos vagy. 

- Azt csak álmodni szoktam. Itt dolgozok, nem máshol. 

- Látod Lejla? - hajolt oda ekkor a kislány mellett álló Sueniz Lejla füléhez és súgta: - 

Reniyu, de még rengetegen skizofrének. Ezért kell visszajutnotok a világotokba és 

megmentenetek minket. 

- Visszajutunk - szólt vissza Sueniznek halkan Lejla. - Amúgy lehet még egy kérdésem? 

Valami már régóta foglalkoztat. 

- Mondd! - bíztatta Sueniz Lejlát. 

- Ti hogyan hívjátok itt magatokat? 

- Hát... sejtem, mire gondolsz - szólt sejtelmesen Sueniz. - Valaki egyszer kategorizált 

minket. Úgy hívott: szkarunzok 

- És ez a jármű szerintetek száz százalék, hogy működik? - kiabált ki a csomagtartóból 

Gábor, aki ezalatt tovább tágította a repedést a csomagtartó felett. 

- Mindjárt meglátjuk - mondta Reniyu. 

- Igaz! Mindjárt meglátjuk - igenezett magában Gábor, aki a következő pillanatban egy 

akkorát rúgott a csomagtartóba, hogy a teteje félig feltört, és egy keréknagyságú lyuk 

keletkezett, amin már egy ember is átfért volna. 

 



 

 

 

 

 

LVI. fejezet 

 

A világ legjobb busza 

 

 

 

 

 

 

 Maga Gábor is meglepődött azon, hogy mekkora lyukat csinált a csomagtartó 

tetejébe. A buszt körülálló gyerekek pedig szintén jól látták a lyukat, amin a csapatból 

mindenki átfért volna. 

- Nem próbálsz meg átmászni a lyukon? - kérdte meg Gábort gátlások nélkül Sueniz. 

 Gábor erre ahelyett, hogy szólt volna, fogta magát, megfordult, hogy a feje 

nézzen a lyuk felé, majd a két kezével az őáltala keletkezett lyuk széleibe kapaszkodva 

átnyomta óvatosan a fejét és a derekát a résen, ezután pedig a lábait már könnyedén 

átemelte a lyukon. Gábor azonban nem kiabált ki a többieknek rögtön ezután, vagyis 

miután bemászott a járműbe. Előbb meg szerette volna nézni, hogy belülről nincs-e 

nagyon lerúgott állapotban a busz, mert akkor nem is érdemes tovább pazarolni rá az 

időt. 

  Ez a busz azonban belül is meglepően jó állapotúnak nézett ki. 

 A busz eleje, amit Gábor a csomagtartón való bemászást követően elsőként 

észrevett; a vezetőülés, a műszerfal, illetve a tőle balra lévő ajtó; mind olyan rendben 

tartottnak tűntek, mintha csak két évig tárolták volna ezt a buszt egy garázsban: a poron 

kívül semmi baja nem volt a busz elejének. Amikor ezután jobbra-balra is elnézett 

Gábor, látta, hogy ott is ugyanez a helyzet: csak a por áll az üléseken és a földön. 

- "Tehát nincs nagy baj!" - vonta le a végkövetkeztetést Gábor, aki a következő 

másodpercben ki is kiabált a buszból a többieknek, hogy másszanak be a buszba.  



 Nem kellett Mátééknak kétszer szólni. Két másodperccel később ugyanis már 

hallani lehetett, amint valaki bemászik a csomagtartóba, majd az ezt követő 

másodpercben - megszokott módon - Máté feje bukkant fel először, majd a kezei, amivel 

kitolta ő magát a lyukon. Máté ezután rögtön félregurult, mert hallotta, hogy már jön a 

következő. Ez Yiinlu volt, majd Yiinlu kimászta után jött Halkamma, majd Lejla, Noémi, 

Reniyu, és végül Sueniz. Amikor pedig végre ismét egy helyen volt a csapat, Lejla 

megkérdezte: 

- Ez a lyuk így nem baj, hogy itt van? 

- ...Ha ilyen gyenge anyagból volt a padló, a vonat viszont sokkal masszívabbnak nézett 

ki, akkor talán ez a busz más technológiát használ, mint a vonat, amivel idejöttünk - 

találgatott rövid gondolkodást követően Gábor. 

- És akkor nem kell annyira felgyorsítania, hogy megint darabokra törjön a jármű - 

vezette tovább a gondolatot Máté. 

- Végre! Nem hiszem el, hogy végre hazamegyünk! - kiabált örömében Noémi. - Pedig 

már úgy kezdtem megszokni ezt a csodálatos helyet, és milyen hirtelen vége lett. Mint 

egy álom. 

- Ez nem álom! - szólt hirtelen ellenkezve Yiinlu, és felhúzta a rövidnadrágját, ami alatt 

egy csúnya seb tátongott. - Ezt mi éltük meg! És ezt meg fogjuk mutatni másoknak is! 

- És elhozzuk őket ide! - folytatta Máté. - Az ember boldogságra és örök életre 

teremtetett! 

- És legyőzzük Nagy Taranovot! - kiáltotta Lejla. 

- Igen! - kiáltották valamennyien egyszerre a csapatból. A kiáltást követően pedig pár 

másodpercre csend támadt a buszban, jóllehet már mindenki tudta, hogy most mi fog 

következni. Az első, aki ezután megszólalt, Reniyu volt, aki ezt mondta: 

- Nem megyünk oda a busz műszerfalához? Lehet, hogy tudok segíteni. 

- De! Menjünk! - mondták egyhangúlag a többiek, akik szinte még ki se mondták ezt, de 

már elindultak a busz elejébe. Olyan kíváncsiak voltak rá, hogy egy ilyen busz vezetői 

része vajon hogy nézhet ki. 

 Nem is kellett a csapatnak négy lépésnél többet megtennie, máris ott voltak 

mindnyájan a busz elejében. A sofőrülést hátulról azonban vastag, áttetsző plexiüveg 

védte, ami miatt az egész csapatnak az ajtó mellett kellett összetömörülnie a sofőrfülke 

körül félkörben, és ez természetesen nem volt senkinek se az ínyére. 

 De végül ez mégis így lett, és így is maradt, azonban az intelligens és béketűrő 

Máté, Yiinlu, Lejla, Noémi, és Gábor is, ismerve azt a közmondást, hogy "sok jó ember 

kis helyen is elfér", nem is zavartatták magukat emiatt sokáig.  

 Öt másodperccel később Gábor, aki már eddig is olyan kíváncsian méregette 

szemeivel a műszerfalat, kilépett a többiek közül, beült a sofőrülésbe, megmarkolta a 



kormányt, majd eltekerte azt jobbra, utána pedig balra. A többiek természetesen csak 

nézték, mit csinál a csapat egyetlen felnőtt tagja, ám ezt meg is kérdezni hirtelen csak 

Máté tudta, aki így szólt Gáborhoz: 

- Miért forgatod a kormányt, amikor nem is megyünk? Ez nem szimulátor. 

- Tudom - mondta hátranézve Gábor. - Fél évig vezettem buszt. 

- Hol? - kérdte fellelkesülve Lejla 

- Egy utazási irodánál. Az Idefut kft.-nél. Nem hiszem, hogy ismered. 

- Ja! Akkor nem téged láttalak. 

- Miért? Láttad Gábort? - nézett rá Lejlára hitetlenkedve Noémi.  

- Csak egy hozzá hasonló férfit láttam a négyes buszon, Megradón, még mielőtt a nyári 

szünet elkezdődött volna. 

- Szerintem akkor az ikertestvéremet láttad. 

- Igen?! 

- De ez amúgy egy családi vonás nálunk. Apám is buszsofőr volt, az ő apja is az volt, és 

pont emiatt rengeteg helyre eljutottam... - Gábor sóhajtott egy nagyot, majd folytatta. - 

Az apám a távolsági busztársaságnál dolgozott, és ezért mi a családból évente 

háromszor ingyen utazhattunk bárhova. Szinte mindenhol voltunk már az országban. 

Akkor még nagyon tetszett ez a munka. Végül aztán mégis szakács lett belőlem, és 

rájöttem, hogy ez a munka se rosszabb semmivel, mint a sofőrködés. 

- És miért hagytad abba? - kérdezte nem értve a dolgot Yiinlu. 

- Túl nagy felelősség, és minden pillanatra oda kell figyelni az útra, és ha véletlenül 

valamiért mégis félrenézel, és történik valami, akkor már mindennek te vagy az oka. 

Nekem ez nem hiányzott. Mindkét szülőm szerint nem az lettem, aminek lennem kellett 

volna, de ez szerintem egyáltalán nem ezen múlik. 

- Hanem min? - kérdezte a többiekhez hasonlóan egyre kíváncsibbá váló Yiinlu. 

- Azon, hogy te mit akarsz. Ha valami nem érdekel téged, azzal ne is próbálj foglalkozni, 

mert úgyse mész azzal semmire. 

- És a buszvezetést azért is hagytad abba, mert nem érdekelt? 

- Nem. Egyszerűen csak nem nekem találták ki ezt a foglalkozást. Na de mindegy! 

Beszéljünk inkább másról. Például arról - és ekkor Gábor ismét előrefordult, hogy rá 

tudjon mutatni a kezével a kormánytól közvetlenül jobbra, a fedélzeti számítógép 

található nagy, sárga gombra, amit egy átlátszó műanyag félgömb takart le, 

nyilvánvalóan azért, hogy nehogy véletlenül megnyomják -, hogy ez mi. 

- Nincs mellette semmi szöveg? - kérdezte értetlenül Máté. 



- De. Van valami fölötte. 

Azt mondja... Tömeg visszaállítás. 

- Nyomd meg, hátha lesz valami jó! - javasolta Gábornak Máté. 

Gábor nem is teketóriázott. Megnyomta a sárga gombot, ám mégse történt semmi. 

- Ez nem működik - állapította meg Lejla. 

- Lehet csak azért, mert nem jár a motor - gondolkodott hangosan Gábor, aki egy 

pillanattal korábban, amikor véletlenül odapillantott a kormánytól balra eső részre, 

észrevette a slusszkulcsot az indítókapcsolóban.  

 Gábor - a busz slusszkulcsát megpillantva - nem is tétovázott. A többiek szeme 

láttára odanyúlt a slusszkulcshoz, elforgatta, ám a gyertya mégse adott ekkor gyújtást, 

és ezt hallani is lehetett. 

- Mi az? Nem működik? - kérdezte aggódva Noémi. 

- Nagyon úgy néz ki hogy nem lesz ez ilyen egyszerű - magyarázta a helyzetet Gábor, 

aki rögtön ezután maga mögé nézett, majd így szólt. 

- Meg kell néznünk a busz motorját. Lehet hogy csak az aksija rossz. 

- És csak egy ilyenért kidobna valaki ide egy ekkora járművet? - kérdte meg Gábort 

értetlen hangon Lejla. 

-  sok minden érdekesről hallottam már itt. Csak vannak csodák itt is, nem? - 

gondolkodott el ezen bizakodva Gábor. - Mindenesetre érdemes lenne megnézni a 

motorteret, hátha csak az akkumulátor merült le. 

- Ha ezen múlik, hogy hazajussunk, menjünk! Itt vagyunk még? - szólt türelmetlenkedve 

Noémi. 

- Nem. Menjünk! - helyeselte Noémi ötletét Gábor. 

 

 

 

 

 

LVII. fejezet 

 

Az alkatrész, ami hiányzik 



 

 

 

 

 

 

 

 Miután Gábor és a többiek a lyukon visszamászva kijutottak a járműből (mivel a 

busz ajtajait akkumulátor híján nem lehetett kinyitni), rögtön a busz elejéhez mentek. 

Gábor, aki már egyszer körbejárta ezt a modern buszt, emlékezett rá, hogy a busz 

elején, közvetlenül a légbeömlő és a rajta lévő márkajel felett van egy kar, ami - 

akárhogy is nézte azt Gábor - csak a motorháztető fogantyúja lehetett. 

 Gábor így hát nem is habozott: megmarkolta két kézzel a kart, megrántotta, a 

motorháztető pedig ettől magától elkezdett kinyílni zsaluajtóhoz hasonlóan. 

 Gábor gyorsan hátrébb is lépett egyet-kettőt, hogy nehogy megüsse őt a nyíló 

motorháztető. A többiek mögötte pedig csodálkozva nézték, hogyan bukkan elő a 

motorháztető alól a motorblokk, a hűtőcsövek, a víztartály és a megannyi elektromos 

vezeték. 

 Öt másodperccel a nyitás után aztán végül megállt a motorháztető, Gábor pedig 

újból közelebb lépett a gépjárműhöz, hogy megvizsgálja, vajon mi is lehet a baja. 

 Nem is kellett Gábornak sokáig fürkésznie a motort. Tíz másodperc után ugyanis 

már észre is vette, hogy a bal felső sarokban van egy köralakú fémkeret, ami mögött 

több érintkező, illetve ebből a szerkezetből több kifutó vezeték is volt. 

 A gond csak az volt, hogy Gábornak fogalma se volt, mi ez a berendezés (annak 

ellenére, hogy ő a csapatból mindenkinél jobban ismerte a buszokat). Éppen ezért meg 

is kérdezte a pont balra mellette álldogáló Suenizt, méghozzá így: 

- Mi az a csatlakozó ott bent a bal felső sarokban? - és Gábor rá is mutatott. 

- Nem tudom. Talán az önjavító helye - találgatott a csatlakozó láttán Sueniz.  

- Jól mondod! Ez az önjavító, csak a tápkocka nincs benne - egészítette ki Suenizt 

Reniyu. 

- Mi az a tápkocka? - kérdezte Reniyutól kórusban Lejla, Noémi, Máté és Yiinlu. 

- Én se értem teljesen,...yawn... de arra jó, hogy ne kelljen külön javítanod a járműved, 

ha megrongálódik - hallatszott Gáborék mögül egy közeli, és legalább annyira ismerős 

hang, akinek az álmos hanglejtéséről már rögtön tudta az egész csapat, hogy kicsoda: a 



roncstelep tulajdonosa.  Ez száz százalékig be is bizonyosodott, miután a csapattagok 

hátrafordulva meglátták őt. Eközben ő, ez a tulaj folyamatosan jött kényelmes tempóban 

a csapattagok és a busz felé, és alig húsz másodperccel később már oda is ért a busz 

előtt félkörbe beállt csapat elé. 

- A legtöbb itteni járműbe kell tápkocka, hogy újra működjenek. Sajna nekem csak 

korlátozott számú kockám van, így csak ha külön kérik, adok ilyet. Rajtatok viszont 

látszik, hogy nem idevalósiak vagytok, nem igaz? 

- De! Igaz - szólalt meg a többiek nevében is Máté. - Idekerültünk, de nem tudunk 

visszajutni. Azt mondta az egyik barátunk, hogy itt vannak olyan, még működőképes 

járművek, amikkel hazajuthatunk. 

- És mellesleg ők azok közül az elsők, akik meg fogják menteni ezt a világot - fűzte 

hozzá még Sueniz. - Mindenképp haza kell juttatnunk őket, és minél hamarabb! 

- ...Tényleg ti vagytok azok?! - nézett rá Mátéékra döbbent tekintettel ez az alak. 

- Már többen azt mondták... - válaszolta szemléletesen Lejla. 

- És én meg pont hoztam magammal egy tápkockát! - mondta fellelkesülve a 

roncsteleptulaj, amivel egy időben bele is nyúlt ő a bal zsebébe, és elővett onnan egy 

négyzetalakú, fehér, 10x10x10 centiméter nagyságú dobozt. - Ha ti tényleg azok 

vagytok, akikre gondolok, akkor odaadom, rakjátok be nagyon gyorsan ezt a tápkockát a 

buszba és húzzatok el innen! 

 És ezzel a szóval oda is nyomta a tulaj Lejla kezébe a kockát, amire a kislány 

először csak nézett, mint tapétázó a celluxragasztóra, ám pár másodperc múlva, miután 

ő is észrevette, hogy a kocka mind a négy oldalán ugyanolyanok az érintkezők, nem 

vacakolt, hanem egyszerűen csak belenyomta ezt az eszközt a bal felső sarokban lévő 

foglalatba, majd hátralépett, és a többiekkel együtt várta, hogy mi fog most vajon 

történni. 

 Történni azonban meglepő módon semmi se történt. A doboz be volt nyomva 

rendesen a helyére, ám a jármű erre - kívülről nézve - úgy tűnt, nem reagál. Máté 

azonban ekkor már pontosan ennek az ellentétén mélázott, és ezt mindjárt szóvá is tette 

a többiek előtt, ezt kérdezve: 

- Nem mászunk vissza a buszba? Hátha történt bent valami. 

 A többiek erre mind igenlően bólogattak, majd Máté után mindannyian 

visszasiettek a busz belsejébe. 

 Egy perccel később már mindnyájan bent voltak a buszban, legelöl, és ismét a 

vezetőfülke mellett. Annyival viszont most mégis rosszabb volt a helyzet, hogy a 

roncstelep tulaja is itt volt a csapattal, és ezért még annyira se fért el a csapat, mint a 

múltkor.  

 Emellett azonban nagyon úgy tűnt, hiába jött el ide a csapat. A fedélzeti 

számítógépen ugyanis csak egy búzamezős háttérkép volt látható, de ezenkívül semmi 



se jelezte, hogy bármilyen új alkatrész hozzá lett volna csatlakoztatva a buszhoz. Senki 

se tudta, hogy most mit kéne csinálni. 

 Nagy volt a levertség és a csalódottság a csapatban, de csak egy másodpercig. 

Mielőtt bárki bármit szólhatott volna, hirtelen megjelent a fedélzeti számítógép 

képernyőjén egy ablak, amire a következő üzenet volt ráírva: Új alkatrészt észlelt a 

számítógép: NK2377i önjavítódoboz. Szeretnéd aktiválni ezt az alkatrészt? - és utána a 

két választási lehetőség: - Igen, nem. 

 Ezt a szöveget látva mindenki, de elsősorban a középen, a műszerfalhoz és a 

képernyőhöz egyaránt a legközelebb álló fiú, Máté esett gondolkodóba, hogy most mit 

tegyen, mivel ő még sose látott ilyen kockát, és túl nagy volt a kockázat, ha valami 

váratlan történik, ami Lejlát, Noémit, Yiinlut és Gábort is érintette. 

 Máté éppen ezért, mielőtt még megnyomta volna a számítógép képernyőjét, 

ránézett a mellette rögtön jobbra álló Suenizre, majd nagyon tapintatosan ezt kérdezte 

tőle: 

- Nem lenne semmi gond, ha rányomnék az igen-re? 

- Nyugodtan - mondta egyszerűen Sueniz, akin látszott, hogy egyáltalán nem izgatja fel 

magát ezen a kérdésen. Máté is látta rajta ezt a nyugodtságot, és ezért hitt is neki. 

Ezután visszatekintett a Sueniz ellenére még mindig ideges kisfiú a képernyőre, majd a 

következő másodpercben, bízva Suenizben, megnyomta az igen-t. 

 

 

 

 

 

 

LVIII. fejezet 

 

Pont az utolsó pillanatban történik 
minden rossz. 

 

 

 

 



 

 

 

 Azt követően, hogy Máté rábökött a mutatóujjával az "igen" fülre, öt másodpercig 

nem történt a képernyőn semmi. Ezután azonban nemvárt módon megjelent a teljes 

képernyőn a busz keresztmetszeti rajza felülről, ezzel együtt pedig egy újabb üzenet is 

megjelent, megintcsak a képernyő közepén, ami a következőt mondta: "a jármű 

átvizsgálása és javítása folyamatban...(erre az időre ne tartózkodjon senki se a 

járműben!)" 

- És miért szálljunk le? - kérdezte meglepődve Noémi. - Biztos meg akar szökni. 

- Dehogy! Csak összpontosítani akar a busz - folytatta a hülyéskedést Lejla. 

- Na. Lassan menjünk akkor ki a buszból, mert annál hamarabb kész lesz. 

- Ööö... nem tudom, mit szóltok hozzá, de ha már ennyit mászkálunk, miért nem nyitjuk 

ki az ajtót? - tette fel kérdését - jogosan - Máté. 

- És azt te hogy akarod? Nincsenek a műszerfalon azok a kapcsolók, amik az ajtót 

nyitják - szólta le az ötletes kisfiút Noémi, miközben a műszerfal kormánytól jobbra eső 

részére mutatott, ahol egy iránytűn, egy dokkolós autórádión, valamint a fedélzeti 

számítógépen és a sárga gombon kívül nem volt semmi más. 

- Tudom, viszont minden buszon szokott lenni vésznyitó - szólt vissza erre ravaszul 

Máté. 

 És a kisfiú ugyan még nem nézte meg konkrétan, de ezen a buszon is volt egy 

vésznyitó az ajtó felett, aminek a fedele egy az egyben ugyanúgy nézett ki, mint a 

műszerfalon lévő sárga gombé. A különbség csak annyi volt, hogy itt a félgömbalakú 

fedő alatt egy függőleges, pirosra festett kar volt látható, ami az ajtó nyitására szolgált. 

 Máté, aki eddigre már - a többiekhez hasonlóan - szintén észrevette, hogy hol 

van a vésznyitó, tudta, hogy ez - mivel ő adta az ötletet - megint az ő feladata lesz. Máté 

pedig nem is habozott: szó nélkül előrelépett egyet, majd a maga száznegyven 

centiméteres magasságával lábujjhegyre állt, amivel épphogy elérte a vésznyitó buráját. 

A kisfiú szerencséjére a búra lentről felfelé nyílt, ezért Máténak ezt még sikerült önállóan 

megoldania. A nyitókarral viszont már voltak gondok: egy műanyag huzallal oda volt 

erősítve a kar vége a vésznyitó keretéhez, hogy az még véletlenül se nyílhasson ki 

magától. Ezt a magasságot pedig Máté már végképp nem érte - nem is próbálkozott 

vele - de szerencséjére ezt a mögötte álló barátai is észrevették.  

 Gábor pedig, aki vagy másfél fejjel magasabb volt, mint Máté, már a következő 

pillanatban - megelőzve így a többieket - odalépett az alacsony kisfiú mellé, felnyúlt a 

karért, kibogozta a műanyag huzalt, ami a kart a helyén tartotta, majd miután ezzel 

megvolt Gábor, elfordította nagy erőlködések közepette a függőlegesen álló piros kart 

vízszintes állásba, végül pedig, miután ezen a többek számára magas feladaton túl volt, 



fogta az ajtót, és a kereténél fogva betolta a busz oldalába, mint ahogyan a fotocellás 

ajtók is nyílnak. Gábor ezután elsőként le is szállt a buszról; a többiek követték őt. 

 Kinnt a szemétdomb alján ezután újból összegyűlt a nyolctagú csapat, hogy 

megtárgyalják, mi legyen ezután. Épkézláb ötlete arra, hogy mitévők legyenek, azonban 

senkinek se volt. Mindenki csak a földet bámulta. 

 Ez a feszült helyzet nagyjából fél percig tartott, amikor is Máténak ismét eszébe 

jutott valami, amit rögtön meg is kérdezett a többiektől: 

- Van itt valahol a közelben kávéautomata? 

- Minek az neked? Elfáradtál? - nézett rá Mátéra csodálkozva Lejla. 

- Tudod milyen fárasztó lábujjhegyen állva kinyitni egy vésznyitót? - vitte fel a hangját 

Máté. 

 Több főzeléket kéne enned! Nammon a nagymamám még termeszt a kertjében 

mindenféle zöldségeket. Ha gondolod, hozhatok neked. Hol laksz amúgy? lehet, hogy 

már kérdeztem. 

- Lufiszántódon - felelte Máté. - De ha már hozol, akkor ipari mennyiség kéne! Van a 

szüleimnek panziójuk ott, és ha jól tud főzni, akár fel is vehetjük. 

- Azt már nem! - ellenkezett mosolyogva Lejla. - Az én nagymamámat nem kapod meg! 

Nem fogja őt már senki se ugráltatni, és ezt ő mondta nekem személyesen. 

- Akkor legalább bemutathatnál neki - erősködött még egy kicsit Máté. 

- Na! Tényleg találjuk ki, hogy mit akarunk csinálni, amíg a busz javítja önmagát. - 

sürgette a társaságot eközben Noémi. - Én biztos, hogy nem fogok itt ácsorogni. 

- Egy kis ideig el fog tartani a javítás, de szerintem ne menjünk messzire! - javasolta a 

roncstelep tulajdonosa. 

- Kereshetnénk mikrohullámú sütőt, ha már ilyen jó cuccok vannak itt. A miénk pont 

most romlott el - szólalt meg Noémi. 

- Vagy még egy tartalékizzószettet a kocsinkba - folytatta Máté. 

- Vagy akkor már egy autót - fantáziált tovább Yiinlu. - Ha buszt találtunk, autó is lesz itt. 

- Nem akartok inkább ti is lejönni a tengerpartra? - kérdte meg a többieket bizakodva 

Máté. - Útközben tudjátok nézegetni, hogy vannak-e olyan dolgok, amik nektek kellenek. 

- Végül is - egyezett bele az ötletbe Noémi. 

- Ha ti elmentek, én itt maradok, hogy majd tudjak szólni, ha a busz megjavult - mondta 

a tulaj. 

- Jó! ...vagy várjál csak! Hogyan fogsz tudni minket elérni? - kérdezte elgondolkodva 



Máté 

- Nekem is van t.y.-m, csak nem szeretem a karomon hordani. - Magyarázta a 

csapatnak a roncstelep tulaja, aki a következő pillanatban már nyúlt is a zsebébe, hogy 

előhúzza onnan a saját készülékét. Amikor kihúzta a tulaj a t.y.-jét, látszott, hogy ő 

annyira nem ad a kinézetre: neki egyszínű, éjfekete t.y.-je volt. 

- Ööö... Tudja valaki kívülről a számát? - kérdte meg a csapatot kicsit bizonytalanul a 

tulaj. 

- Én tudom! - szólt elsőként Lejla, miközben mosolygott magában a tulajon. - 

Mondhatom? 

- Várjál! -  állította le Lejlát a roncstelep tulajdonosa, mialatt az épp most előugrott 

vetítőképernyőt nyomkodta. - Mindjárt mondhatod. 

 Ehhez képest még fél percnek el kellett telnie, amire a tulaj végre már nem 

nyomkodta tovább a képernyőt. Lejla ekkor lassan elkezdte diktálni a saját t.y.-számát: 

- 0107/6863-2012. 

- Oké. Megvan! - jelentette be a tulajdonos. Megcsörgetlek! 

 Pár pillanattal később már el is kezdett szólni Lejla t.y.-je soft rockzenés hangon. 

Ez a zene aztán hamar abbamaradt, amikor a tulaj kinyomta a t.y.-jét, és amit ezután 

Lejla látott a t.y.-je vetítőképernyőjén, bőven megmagyarázta, hogy miért kérdezte azt a 

tulaj, hogy tudja-e valaki kívülről a számát: 

090er45w3/5636e8t23sx0tth5r4kd8683. 

- Figyeljetek! Ilyen t.y.-szám lehetséges egyáltalán? - csodálkozott el a t.y.-jét nézve 

Lejla, miközben a kezével hívta Noémit, Mátét és a többieket, hogy hajoljanak közelebb 

hozzá és nézzék meg ők is személyesen azt a fura t.y.-számot, ami a vetítőképernyőn 

van. 

- Ha kijelzi, biztos lehetséges - mondta optimistán Máté, és látszott rajta, hogy ő se 

igazán konyít a dologhoz. - Mentsd el a számot, és menjünk! 

- Oké. várjatok... - nyomkodta a t.y.-jét Lejla. - Tényleg! Mit írjak be névhez? 

- Írd be csak azt, hogy Funzer - szólt a roncstelep tulajdonosa. 

- Így hívnak téged, hogy Funzer? - nézett rá tág szemekkel a tulajra Lejla (meg a többiek 

is). 

- Hívhatnátok bonyolultabban is, de minek? - magyarázta ki magát Funzer, és teljesen 

jogosan. 

 A nyolctagú csapat ezután már nem is kérdezett többet a roncstelep tulajától. 

 Elköszöntek, ezt követően pedig Lejláék elindultak vissza a roncstelep főbejárata 



felé. Ahogy megmondták, Noémi és Yiinlu árgus szemekkel figyelték, hogy látnak-e 

valahol a szemétdombokon olyan kacatokat, amik nekik kellettek, de nem láttak. 

 A nézelődés pedig a csapatot is rendesen lelassította. Több, mint nyolc percig 

tartott, amire visszaért a csapat a roncstelep kapujához, innen pedig egyenesen 

továbbment a csapat, ki a roncstelepről, majd a roncstelep mentén le az enyhén lejtő 

pusztán a tengerpart felé, ami a teleptől alig ötszáz méterre volt csak.  

 Itt már nem is volt annyira mit nézni. Házak nem voltak a közelben, úgyhogy a 

csapat egész gyorsan haladt előre. Két perc se kellett hozzá, hogy leérjenek Mátéék a 

homokos tengerpartra, ami - a hullámok nélkül - viszont inkább egy végeláthatatlan 

medencére hasonlított, csak éppen sötétkék volt. Máté és a többiek le is ültek itt, 

közvetlenül a part előtt, ahol még füves volt a talaj, és csak néztek szótlanul maguk elé. 

Mindenki azt várta, hogy vajon mikor szólal meg Lejla t.y.-je, ami azt jelezné, hogy kész 

a busz. Ez a pillanat azonban csak nem akart eljönni. 

 Lejla, aki az egy sorba leült társaságban baloldalt a legszélén ült, és még a 

többieknél is türelmetlenebb volt, elhatározta, hogy le se veszi a szemeit a t.y.-jéről amíg 

el nem kezd az csörögni. Fél perc után aztán Lejla mégis felnézett a t.y.-jéről, hogy 

megnézze, mit csinálnak a többiek, de ők is csak csendben néztek maguk elé. Ezután 

Lejla kíváncsiságból a másik irányba is elnézett, és ekkor valami olyasmit vett észre, 

amire nem számított: a parton, száz méterre Lejláéktól ott állt két ember egymás mellett 

és beszélgettek.  

 Lejla - noha alig lehetett tőle látni ezt a két személyt - rögtön észrevette, hogy 

ezek nem lehetnek akárkik. Ugyanolyan ruhákban volt ez a két ember, mint Lejla, 

Noémi, Máté, Gábor vagy Yiinlu, és ez még inkább gyanússá tette a dolgot. Lejla nem is 

várt tovább. A következő másodpercben a többiek felé fordult, és elmesélte nekik, hogy 

mit látott. A többiek reakciója erre rögtön az volt, hogy odanéztek, és utána le se Vették 

a szemüket erről a két távoli alakról. 

- Ti! - szólalt meg remegő hangon Máté. - Ezek nem lehet, hogy Dávidék? 

- Ezek? Honnan veszed? - nézett rá kételkedő tekintettel a két emberre Noémi. - Mikor 

láttál Dávidon fekete napszemüveget? 

- Pont mielőtt eltűntek volna - nézett a két ismerős felé bólogatva Máté. 

 A nyolctagú csapatban erre majdnem egyperces néma csend lett. Ebből az egy 

percből fél perc pedig azzal telt el, hogy mindenki a csapatból az egy helyben ácsorgó 

ismerősöket nézte, akik fél perc elteltével azonban szemmel láthatóan észrevették a 

földön ücsörgő csapatot, és rögtön elindultak feléjük. Máté és a többiek ennek ellenére 

nem mozdultak onnan, ahol ültek, pedig amint közeledett ez a két ember, pillanatról 

pillanatra egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ők valóban Dávid és Anita. 

 Kézen fogva jött ez a két ismerős, amit látva a földön ülő csapatban mindenkinek 

az kezdett el járni a fejében, hogy vajon mi minden történhetett velük, ameddig távol 

voltak tőlük. Noémi, aki ekkor mellesleg Lejla mellett ült, és aki pont lemaradt arról a 

civakodásról, ami miatt Dávid és Anita otthagyta a csapatot, elsőként elégelte meg azt, 



hogy csak egymást nézi mindenki.  

 Megpróbálva példát mutatni a többieknek mindenki szeme láttára felállt, majd 

nyugodt tekintettel és mosolyogva elindult Dávidék felé. 

- Sziasztok! Jó újra látni titeket! Azt hittük már sose találkozunk. Merre voltatok? 

- Szia Lejla! Mi is örülünk, hogy látunk! - mondta hasonlóan vidáman Dávid. 

- Lejla?! Az nem én vagyok. Keversz azzal a lánnyal, aki ott ül a többiekkel együtt a 

legközelebb hozzánk. Még a hajszínünk is más! - csodálkozott el kissé Noémi. 

- Ja tényleg! Te vagy akkor a Noémi! Csak már olyan rég láttunk. 

- "Azt észrevettem" - mondta magában még mindig kicsit értetlenkedve Noémi. 

 Dávid és Anita ezután odamentek az egy sorba leült csapat mellé, majd ők is 

leültek, közvetlenül Lejla mellé. Lejla szintén egy kicsit meg volt lepődve, mivel ő is 

hallotta, hogy hogy összekeverte őt és a barátnőjét Dávid, de annak azért örült, hogy 

már egyikőjük se haragudott rájuk. 

- Minden rendben van veletek? - tette fel a kérdést gyorsan Yiinlu. 

- Velünk igen - felelte Anita. - Jót tett nekünk ez a város. Bár már régóta vagyunk itt, 

még mindig van mit megnézni. 

- Látjátok, Gábor is itt van - szólt hozzá a beszélgetéshez Máté, akit Lejla eddig nagyon 

jól takart Dávidék elől. - Szóval minden megoldódott végül. Már csak haza kell jutnunk! 

- Máris?! Miért akartok már menni? Maradjunk még! - erősködött Dávid és Anita. 

- A szüleink halálra aggódhatják magukat miattunk. Amúgy mi se mennénk el, de tudjuk, 

hogy várnak ránk - magyarázta meg a helyzetet Noémi. Dávid és Anita ekkor szó nélkül 

felálltak a helyükről és elindultak a csapat tagjai mögé, amire néztek is a többiek mind 

rendesen. 

- Várjatok! Most hová mentek? - kérdte meg Máté csodálkozva Dávidékat. - Mindjárt jön 

Funzer a buszával...elvileg. 

- Mondtuk, hogy mi még nem megyünk innen sehová - ellenkezett ijesztően komoly 

hangon Dávid -, és ha rajtunk múlik, ti se fogtok! 

- Vigyázz! - kiáltott hirtelen Sueniz. 

 Máté erre a vezényszóra szó szerint megdermedt egy pillanatra (noha tudta ő is, 

hogy nem ezt kéne tennie), a következő másodpercben viszont végre vissza is tért az 

ereje, amit ő egyből arra használt fel, hogy egy nagyot szökkenjen előre. Ugrás közben 

azonban úgy érezte, mintha hirtelen valaki hátba szúrta volna, és amikor leérkezett a 

kisfiú a földre, ez a fájdalom inkább gyengeségbe ment át. Ebben a pillanatban a tőle 

balra, illetve jobbra üldögélt Lejla és Noémi is elterültek a földön, Máté pedig ugyancsak 

egyre gyengült. Annyi ereje - bármi is vette azt el - mindenesetre még maradt a 



tizenéves kisfiúnak, hogy megforduljon, és Máté így is tett. 

 A talpon maradt fiú azonban már ekkor tudta, hogy ez az elkábítás Dávidék 

műve, és tartott is tőle nagyon, hogy ezt megint megpróbálják vele.  

 Amikor Máté másodpercek árán megfordult, az első dolga volt, hogy felemelje a 

tekintetét és belenézzen az így vele szemben álló Dávid és Anita szemeibe. Rettentő 

tekintettel néztek Dávidék rá, amiből a földön elnyúló Máté nagyon jól ki tudta olvasni, 

hogy ezzel a két fiatallal valami nincs rendben.  

 Ez azonban nem tántorította el a kisfiút a céljától, ami annyi volt, hogy miután 

nyelt egy nagyot, ezt mondja Dávidéknak: 

- Ha akartok tőlünk valamit, itt vagyok én, de a barátaimat ne bántsátok! 

 Anita és Dávid erre gúnyosan mosolyogva néztek vissza az erőtlen, földön fekvő 

kisfiúra. 

- A barátaidat? Alig ismeritek egymást? - nevette ki Dávid Mátét. 

- De ez az idő pont elég volt rá, hogy rájöjjünk, hogy összetartozunk - erősködött Máté. 

- Igen! Éppen ezért nem engedjük mi se, hogy bántsátok őket! - kiáltotta Dávidék mellől 

Sueniz, aki Reniyuval együtt rögtön beállt támadóállásba és összpontosított. 

- Ti is velük együtt vagytok? - nézett rá Dávid csodálkozva a tőle három méterre lévő, 

harcállásba beállt szkarunzokra (ahogy azt Lejla Sueniztől hallotta). 

- Igen. Ők is velünk vannak már egy ideje - mondta a földön fekvő kisfiú, aki ekkor azt is 

észrevette, hogy a mellette fekvő lánybarátja, Lejla is elkezdett mocorogni. - És ti? 

Kikkel vagytok, és miért kellett megtámadnotok minket. Még mindig haragszotok amiatt, 

hogy iderángattalak titeket? 

- Dehogy! Erről szó sincs - rázta a fejét Dávid. - Csak egyszerűen nem juthattok vissza! 

Nem élnétek túl, és ezt mi Nem hagyhattuk! 

- Micsoda?! - csodálkozott el - még mindig gyengélkedve - Máté, aki ezután nyomban 

Suenizékra nézett. Amikor Sueniz, aki még mindig harcállásban figyelt Dávidra és 

Anitára, észrevette, hogy a kisfiú őrá néz, felé fordult egy pillanatra, de csak ennyit 

mondott: 

- Szerintem vissza lehet jutni – mondta. 

- "Szerinted vissza lehet jutni? Nem lenne rossz ezt biztosra tudni" - gondolkodott el 

magában Máté, aki a szeme sarkából azonban ekkor már látta, hogy Lejla is ébredezik, 

és már a kezeit is mozgatja. 

- M, mi, mi történt velem? - szólalt meg a következő pillanatban borzasztóan fáradt 

hangon Lejla, aki a kezeivel megpróbálta felnyomni magát a térdeire, de sikertelenül. 

- Tudjátok mit, Dávid és Anita! - erőlködött a szavakkal Máté. - Találkoztunk itt, a 



városban egy emberrel, aki mondta, hogy haza kell jutnunk, mert csak mi, akik ismerik 

ezt a helyet, mutathatják meg az embereknek ezt a helyet. Véletlen szerintetek, hogy 

nem tud a mi világunkban senki se róla, hogy ez a hely létezik? 

- Nem - felelte hidegen Dávid. - Ezért nem mehettek haza!  

 Azt követően, hogy Dávid ezt kimondta, Dávidéktól és Mátééktól balra, a domb 

felől hallhatóvá vált a messzeségben több lónak a dobogása, amit a földön fekvő Máté is 

jól hallott, de nem tudta mire vélni. 

- Úgy látom itt is van, aki erről többet tud - vetett egy pillantást a háta mögé Dávid. 

 A földön fekvő Máté is megpróbálta a kezeivel kicsit feljebb nyomni magát, hogy 

lássa, ki jön, és ekkor vette csak észre, hogy kezd visszatérni az ereje, mert sikerült. A 

tőle jobbra fekvő Lejla szintén megpróbálta úgy felnyomni magát, ahogy Máté, és - bár 

nagyobb erőlködéssel - de ezúttal neki is sikerült. 

- "Úgy tűnik, kezd elmúlni a gyengeségünk" - gondolta magában Máté, miután látta, 

hogy tőle jobbra Lejla is ugyanúgy kinyomva fekszik, mint ő. Mátén kívül azonban 

nemcsak Lejla, hanem már a tőlük balra fekvő csapattársaik is kezdtek ébredezni. 

 A lódobogás folyamatosan erősödött. A föld is remegett már tőle. Nem telt el 

ezután két másodperc, amikor Mátééktól húsz méterre, a dombtetőn hirtelen megjelent 

egy vágtázó, hófehér ló, egy másodperccel később pedig egy másik is mögötte. Mindkét 

lovon ült két, hasonló ruhába öltözött személy, akiken mindkettőn piros kabát volt, 

valamint zöld nadrág, csakúgy, mint Suenizen, vagy épp Reniyun. 

- Lejla! - szólt oda Máté a mellette fekvő barátjához. - Ide tudod hívni Funzert, hogy 

segítsen rajtunk? 

- Megpróbálom - Suttogta Máténak Lejla, aki - mivel háttal feküdt Dávidéknak, tudta 

észrevétlenül használni a t.y.-jét, csak karkötős módban (ami annyiban volt más, mint a 

kivetítős mód, hogy a karkötő felületén jelentek meg a szövegek, ikonok, és minden 

egyéb tartalom, ami egyébként a vetítőképernyőre került volna). 

- Jaj, csak ezt ne! - hallatszott közben Sueniz Jajveszékelése, amire Máté "mellett" már 

a többiek is felkapták a fejüket. - Végünk van! 

- Miért, mi a baj? - kérdezték értetlenül a többiek. 

- Minden, ami lovon jön - mondta elkeseredetten Sueniz.  

- Az unokatesómnak azért szoktam néha örülni, amikor kimegyünk elé a lovardába - 

jegyezte meg Máté. 

 A lovak - ha vágtatnak, gyors állatok, és ez alól ez a két, dombon lejövő ló se volt 

kivétel. Öt másodpercbe se telt bele, amire ledöngetett, majd meg is állt mindkettő a 

csapat előtt. Ezután arról a lóról - ami közelebbről nézve azért mégse tűnt úgy, hogy egy 

hagyományos háziállat (az előre néző szemei és a paták helyett karmokban végződő 

lábai miatt) - amelyik ló először felbukkant a dombtetőn, leszállt róla egy másfél méter 



magas alak, aki azonban küllemre - végre először - nem volt bizarr vagy állatszerű.  

 Ezen az alakon csak az tűnt különösnek, hogy olyan hófehér volt a feje, mint aki 

még életében nem ment volna ki a napra. Ezenkívül még a szemei voltak a szokásosnál 

kisebbek, illetve az orra is laposabb volt a kelleténél. Haja se volt neki, viszont volt a feje 

búbján egy nagy dudor, ami rögtön a szemébe ötlött volna mindenkinek, aki meglátja ezt 

az alakot. 

 Reniyu és Sueniz reszketéséből ítélve azonban nem sok jóra számítottak az 

idetévedt csapattagok, hiába az emberies kinézet.  

 A következő pillanatban - mint aki nem akarná húzni az időt - lepattant ez az 

idegen és nem túl bizalomgerjesztő alak a lováról, majd ezután nyomban Dávid és Anita 

felé fordult és így szólt hozzájuk, szokatlanul mély hangon: 

- Látom, megtettétek, amit kértem. Hálás lesz ezért mindenki. 

- "Micsoda?!" - értetlenkedett magában Máté akinek fogalma se volt, mi folyik itt, és hogy 

mi köze van mindehhez Dávidéknak, de valamiért nagyon rosszat sejtett. Máté - bár 

nem akaratosan - odafordította a fejét a tőle balra hasaló Noémihez, aki már szintén 

magához tért, és meglepő módon Noémi is Mátét nézte ekkor, de ugyanolyan éretlenül, 

mint a mellette a földön könyöklő kisfiú. 

 Máté általában nagyon türelmes kisfiú, és nagyon nehéz kihozni a sodrából, ám 

ez az előző mondat, amit ez a most érkezett alak mondott Dávidéknak, annyira 

felzaklatta őt, hogy nem bírt tovább magával: egy nemvárt pillanatban - minden erejét 

összeszedve - fogta, felnyomta magát guggolóhelyzetbe, majd innen (ahogyan 

testnevelésórán szokták) gyorsan felpattant. 

 Ezt követően pedig ezt kérdezte Dávidtól: 

- Na jó, mi folyik itt, és ki ez az alak, Dávid? 

- Ő a mi megmentőnk. Nélküle még mindig elveszettek lennénk. 

- "Elveszettek lennétek?! Miket hordtok össze?" - nézett rá Máté Dávidékra olyan 

kidüllesztett szemekkel, ahogy még nem nagyon lehetett látni az egyébként értelmes 

kisfiút. 

 Máté ezután még maga mögé is vetett egy pillantást, mert ösztönösen kíváncsi 

volt rá a Szeleslégvári kisfiú, hogy a többiek vajon mennyire értik (vagy nem értik, 

akárcsak ő) amit Dávid az előbb nekik mondott erről a furcsa alakról, és ezen belül is 

Máté főleg Gáborra volt kíváncsi, aki sokáig tőlük függetlenül járta az útját. Máté eleve 

ügyes volt abban, hogy megállapítsa az emberek tekintetéről, hogy ki mire gondolhat 

éppen.  

 A mögötte lévő barátai azonban, akik - követve a kisfiú példáját - most próbáltak 

feltápászkodni a lábaikra - a tekintetükből ítélve szintén nem nagyon értették, hogy mi 

köze van Dávidéknak ehhez az idegenhez, beleértve a Yiinlu és Noémi között lévő 

Gábort is. 



 Bár rólad nem meséltek Dávidék sokat - Szólt a zavarodott kisfiúhoz hozzá 

ezúttal ez az idegen alak - de tudom, hogy téged is sok kérdés foglalkoztat. Mindenkinek 

az életében vannak dolgok, amiket nem értenek, de tudd meg, semmi se történik 

véletlenül! 

- Ezt tudtam eddig is. Mi van akkor? - kérdezte ettől az idegen alaktól flegmán Máté. 

- Tudom, hogy tudod. Azt is tudom, hogy Sodrony Máté a teljes neved, és hogy 

Lufiszántódról jöttél, mert az egyik barátod téged választott útitársul Szeleslégvárra. 

- Te...h, honnan tudod mégis mindezt? Olvasol a gondolataimban? - kérdezett rá 

dadogva Máté.  

 A fehér fejű idegen erre kissé elmosolyodott, amiből azt olvasta le az egyre 

idegesebb kisfiú, hogy valami olyasmire kérdezett ő rá, amire nem kellett volna. 

- Nagyon agyafúrt vagy! Büszke lehetsz magadra! Ritka az ilyen - dicsérte az idegen 

Mátét. - Éppen ezért gondolhatod, hogy azt is tudom, mi az, amire szükséged van. 

- Ne hallgass rá, Máté! - ordibálta Máténak Sueniz, ám erre a kiabálásra a most érkezett 

idegen mellett álló ló hirtelen megugrott Suenizék felé, hogy elhallgattassa őket, és ezt 

Sueniz, illetve Reniyu egyből meg is értette, hátraszökkenve egyet, mert ők se voltak 

hülyék. 

- Gondolj, amit akarsz! Amit én akarok, azt meg is fogom csinálni, ahogy eddig is sikerült 

nekem minden, amit akartam! - állt ellen makacsul Máté. - Most már csak azt áruld el 

nekem, hogy ki vagy, mit tettél Dávidékkal, és tőlünk mit akarsz! 

- Tényleg! Be se mutatkoztam - kapott a fejéhez szabadkozva az idegen. - Az én nevem 

Munanso. Dávidékkal elég régen találkoztam, rengeteg mindent mutattam nekik, és 

azóta elválaszthatatlan barátok vagyunk. 

- Nekünk is itt vannak az elválaszthatatlan barátaink, akiket itt ismertünk meg - szólt erre 

Máté, tekintetével Reniyu és Sueniz felé mutatva, akiken azonban jól látszott, hogy be 

vannak rezelve, és ezt Máté se hagyta figyelmen kívül. 

- Ezek ketten - folytatta Máté. - Eddig mindig igazat mondtak nekünk, ahová kértük, oda 

elvittek bennünket, amikor kértük őket, segítettek, szóval igaz barátaink. Amióta viszont 

te megjelentél, szokatlanul óvatosak. 

 Munaso ekkor, hogy lássa, igazat mond-e Máté, vetett egy pillantást a lova 

mellett harcállásban figyelő Reniyura és Suenizre, akiknek már a szeméből látni lehetett, 

hogy milyen ellenszenvesnek is gondolják a Mátéval beszélgető alakot.  

- Mindenkinek megvan a maga útja és a maga kihívásai. Neked ugyanúgy, ahogy nekik 

kettőjüknek, de hiába próbálkozol, ők még nem tudják, hogy nem lehetsz más, mint aki 

valójában vagy! 

- Máté eme mondat hallatán, annak is elsősorban az utolsó mondatrészére, 

rendhagyóan fura képet vágott, és ez pár másodpercig, ameddig Máté gondolkozott 



ezen a mondaton, így is maradt. Mindezt azonban Munaso is látta, aki Máté 

gondolkozása közben tovább folytatta, csak még határozottabban: 

- Az embereknek alapvető igénye, hogy tartozzanak valahová. Nektek pedig az a hely, 

ahová tartoztok, ezentúl itt van, mert - amint látod - befogadtak, és hiába a hírek, nem 

tudtok innen hazamenni. 

- Ezt meg honnan veszed? Már meg is van a jármű. 

- De az akkor se fog tudni hazavinni titeket. Vajon nem ezért nem hallottál te se és senki 

más se erről a világról, amikor a földalatti vonat, ami idehozott benneteket, az engedély 

szerint már 1972-ben is állt? 

 Máté ezt a mondatot hallva azonnal ledöbbent. A gyors észjárású fiú erre az 

összefüggésre még nem is gondolt, pedig volt benne igazság. 

- És mi van, ha csak nem merték előttünk használni? - szállt szembe Munaso 

kijelentésével Noémi, aki ezzel ki is lépett Máté mellé, amin Máté roppantul el is 

csodálkozott, méghozzá azért, mert a kisfiú még mindig nagyon jól emlékezett rá, hogy 

mennyit szemétkedett ő korábban Noémivel, és nem tudta mire vélni azt, hogy pont 

Noémi áll ki mellette. 

- A másik pedig - magyarázott közben Lejla is Munasonak -, hogy itt, Tilassaun is láttunk 

fehér deltoidot, amit még nálunk, egy aknafedélen is észrevettünk. - (Noha nem volt 

Lejla száz százalékig biztos benne, hogy az aknafedél és a vonat még az ő világukban 

volt.) - Ezt a világot nem lehet felfogni józan ésszel. Itt összemosódik a múlt és a jövő, 

és nehéz eldönteni, hogy mi honnan van. Én viszont, és a többiek is - és ekkor Lejla egy 

rövid pillantást vetett balra, ahol az összes barátja volt. - hiszünk abban, hogy Sueniz 

igazat mond, mint ahogy azt többször is bebizonyította, és haza fogunk jutni. 

- Ennyi! Gyere Dávid, menjünk haza! Funzer is mindjárt itt lesz a busszal.  

- Én maradok! Otthon kevés a hely, itt viszont mindent megkapok, ami csak kell! Ez a 

lehetőségek országa, nem Nefernioország! 

- Vissza fogunk ide jönni, de előtte még dolgunk van otthon, és neked is jönnöd kell! - 

mondta elszántan Máté. 

- Nem is hiányoznak a szüleid? - kérdezte kétségbeesetten Yiinlu. 

- Ez mind igaz, de előtte itt kell maradnunk, hogy biztosítsuk a jövőnket, és majd ha csak 

minden jól áll, és Nagy Taranovtól engedélyt kapunk rá, térünk csak vissza a világunkba. 

- Nagy Taranovtól?! - harsogta Mátétól kezdve Yiinluig mindenki.  

- (csak Máté) Mi közötök van nektek Nagy Taranovhoz? 

- Látom, ti is hallottatok róla - mosolyodott el Dávid, aki a hír hallatán még jobban 

összekulcsolta a bal kezét Anitáéval. - Nektek is őt kéne követnetek, mert ő az ezen a 

világon, aki igazán hasonlít ránk, és aki meg tudja adni nekünk azt, amitől boldogok 



leszünk. Hallgassatok ide! Nem úgy nézünk ki mi ketten, mint akik boldogok? 

- Nem. És inkább ti hallgassatok ide, mert nagyon el vagytok tévedve! - szólta le 

hangosan Dávidékat Gábor, akinek az arcán látszott, hogy őszintén aggódik Dávidék 

miatt. - "Remélem az ő fejüket nem cserélték ki úgy, mint másokét, ahogy azt Avolotól 

hallottam." - Majd hangosan így folytatta:  

- Felejtsétek el Nagy Taranovot, mert ő csak át akar verni titeket. Kihasználja, hogy 

emberek vagytok, mert akkor bajba kerülne, ha a mi világunkban megtudnák az 

emberek, hogy létezik ez a hely. 

- De mi akkor is megbízunk benne, mert hasonlít ránk - makacskodott továbbra is Dávid. 

- Emberek közül nincsenek gonoszak, Dávid? - harsogta kijózanító hangnemben Máté. 

- De vannak, de ki mondta, hogy én az lennék? Én csak nem akarom feladni 

mindenemet, és ezért nem akarok elmenni innen, mert lehet nem fogok tudni 

visszatérni. 

- De higgy benne, Dávid! Mi vagyunk azok, akikre a világunknak szüksége van, és 

helyettünk nem megy vissza senki - győzködte Noémi is még Dávidot. 

- Így van! - bólogatott nagyon mélázó tekintet mellett Máté. - Ezt a világot be- és 

megmutatni a mieinknek csakis a mi feladatunk, és ennek mi fogunk a legjobban örülni. 

Se a szüleinktől, se a barátainktól, se a testvéreinktől vagy akármilyen másik 

rokonunktól nem kell többet búcsút vennünk, mert ott lesznek velünk örökkön-örökké. 

Tovább, mint amíg csillagok az égen lesznek! - Ekkor Máté ismét nagyot sóhajtott. - Az 

én szüleim arra tanítottak engem, hogy bármilyen apró lehetőséged adódik az életben 

arra, hogy csinálhass valami újat, ragadd meg, mert nincs két ugyanolyan nap. Amit ma 

megtehetnél, lehet holnapra már nem lesz, és én így is teszek, de tudom, hogy sok 

minden van, amit nem fogok tudni kipróbálni, és nem fogok minden hozzám hasonló 

embert megismerni, de ha nem muszáj, és van más út is, én mindenképp azt választom, 

mert élni akarok, hogy másoknak ezzel örömet okozzak, mert én is ember vagyok, és 

egyelőre az tesz boldoggá, ha a saját szabadságomat arra fordíthatom, hogy másoknak 

segítsek, ne hagyjam az ismerőseimet befordulni, és most, hogy már láttam, mi van itt, 

adjam meg nekik a legnagyobb ajándékot, amit csak ember kaphat. Aki pedig ebben 

akadályoz... 

- Azzal mit csinálsz? Ha? - fogta szaván Mátét Munaso, akinek a hangján most 

hallatszott először az ingerültség. - Azt hittem, együtt lehet működni veletek, mint ahogy 

az Dáviddal és Anitával is sikerült, de látom nem törődtök azzal, amiről most kéne 

dönteni. Álmodozókra pedig itt nincs szükség, és így ti rátok se, úgyhogy búcsúzzatok el 

az életetektől! 

 Erre Máté - de mellette a többiek jobbra és balra még inkább - megrettentek, 

mivel ennyire még senki se akarta eltenni őket láb alól, és hirtelen nem tudta senki, hogy 

mitévő legyen. A gyors észjárású Máté ellenben most is gyorsan kapcsolt, és három 

másodpercre rá, hogy Munaso kimondta a halálos ítéletet, így szólt Munasohoz Máté: 



- Ha annyira nagyon akarsz valakivel harcolni, kezdj ki velem, és hagyd a többieket! Én 

már megtértem, nem árthatsz nekem sokat 

- Máté, ne csináld ezt! - szólt ijedten Gábor. 

- Rendben. Te akartad. 

 Máté tudta, hogy bajban van, csak éppen azt nem tudta, hogy most pontosan mit 

is tegyen: ugorjon-e el, hátha a következő pillanatban fog rátámadni, vagy támadja-e le 

ő elsőként Munasot úgy, hogy nem tudja, milyen trükköket tartogat a számára, és hogy 

nincs is semmilyen fegyvere. E között a két lehetőség között hezitálva Máté csak várt és 

várt, miközben óvatosságból - és félelmében, ami még így is volt neki - elkezdett hátrálni 

Munasotól. 

- Vigyázz, Máté! - kiáltotta váratlanul a fiú mellől Lejla, aki a földről felállva, jobb kezében 

egy maréknyi homokkal, amit a partról szedett, kilépett Munaso felé, majd egyenesen az 

arca felé szórta. 

 Munaso ellenben - Lejla nagy meglepetésére - időben észrevette a kislány 

támadását, amit - természetfeletti módon - a karjának gyors felhúzásával nemhogy 

elhárított magáról, hanem vissza is lökte a sok-sok homokszemet Lejlára, a kislány ellen 

fordítva így a támadást.  

 Lejla arcába ugyan nem jutott túl sok homok, de mivel a nyáriasan öltözködött 

lánynak nem volt semmilyen pulóverszerű felsője, amivel védhette volna magát, még ez 

a kevés is belement a szemébe, az orrába és a szájába. Lejla így egy időre teljesen 

harcképtelenné vált.   

- Fölösleges megpróbálni legyőzni! Úgyis tudom, mit fogtok csinálni - mondta Mátééknak 

lekezelően Munaso. - De ha tapasztaltabbak lennétek harc terén, nagy ember válhatna 

belőletek, és sokra vihetnétek! 

 Munaso ekkor egy lépést hátrált, tűnődve felnézett az égre, majd így folytatta: 

- Tudjátok, mit? Megkímélem az életeteket. Az ilyen harcias emberek számára van jobb 

út is. Te meg, Máté, különösen érthetnél ehhez, mivel már van tapasztalatod az ölésben, 

nem igaz? 

- Máté ezt hallva ismét mélyen magába nézett. Ez volt az, amiről a kisfiú nem akart 

többet hallani. 

- Nincs más utad, hidd el! te ebben vagy jó... 

 Ekkor Munaso hirtelen mégis megijedt és felszisszent. Halkamma ugyanis, 

miközben magára figyelt Munaso, felugrott, majd ráharapott a sötét, gonosz alak kezére. 

Munaso ezután megpróbálta minden erejével lehámozni Halkammát magáról, ám minél 

jobban próbálta kinyitni a száját, annál jobban növelte a szorítását.  

 Egy váratlan pillanatban pedig, hogy Munasot le is döntse a lábáról, a hosszú 

farkával is arcon ütötte Munasot, amitől az abból a kezéből, amin épp Halkamma 



csimpaszkodott, kilőtt hirtelen egy strandlabdaméretű fekete gömböt, amely gömb 

rögtön lerepítette Munaso kezéről Halkammát, és utána egyenesen Máté felé tartott.  

 A meglepett kisfiú hirtelen nem tudta, mit csináljon, ám nem is volt ideje 

végiggondolni mindezt. A gömb egy pillanat alatt elérte Mátét. A kisfiú ekkor azonban 

egy erős lökést érzett a bal oldalában, ami olyan erős volt, hogy felborította Mátét, 

amikor a titokzatos fekete gömb elérte őt.  

 Máté ezután először egy tompa puffanást érzett, aztán ismét semmit. Máté előtt 

megint elsötétült minden. 

 

 

 

 

 

LIX. fejezet 

 

Máté rossz helyen van. 

 

 

 

 

 

- "Halkamma, mi van veled? Hallasz?" 

... 

- "Jaj ne, Máté, Máté! Csak ezt ne! Segítsen valaki!" 

... 

- "Nagyon furán érzem magam. Hol lehetek?" - gondolkodott magában Máté abban a 

pillanatban, amikor az ájultságából magához tért, és eltűntek a fejéből az előbbi 

aggodalmaskodó hangok. Egy fura háttérzaj zúgott folyamatosan a kisfiú fülébe, ami 

mintha egy folyamatosan lehalkuló és felhangosodó fehérzaj lett volna, "s" hangot 

kiadva, de mégse az volt. Máté emellett még szokatlanul könnyűnek is érezte magát, 

noha Ircounwoba kerülése óta érezte ő, hogy valamennyivel könnyebb a kelleténél. Ez 

azonban most teljesen más érzés volt, mint eddig. Olyan, mintha lebegett volna. 



 Az izgatott, ugyanakkor a jelenlegi dolgok előtt értetlenül álló kisfiú ismét nem 

bírta magát tovább türtőztetni: Kinyitotta a szemét, hogy lássa végre, hogy mi van 

körülötte, és ekkor jobban megdöbbent, mint azt először gondolta. 

 Egy sötét helyen feküdt Máté. Egy nagyon sötét helyen. Nem voltak a feje felett 

csillagok, de tőle se jobbra, se balra nem lehetett látni semmit. Az egyetlen dolog, ami 

ezen az ijesztően sötét helyet némileg mégis bevilágította, az egy kísérteties, 

halványlilán derengő, apró foltokká szakadozott füstfelhő volt, ami úgy siklott el pár 

méterrel Máté feje felett, több részre szakadva, mintha valaki cigarettafüstöt fújt volna a 

kisfiú felé. 

- "Hol vagyok most?" - kérdezte magától álmélkodva Máté, akinek sejtelme se volt arról, 

hogy milyen helyre kerülhetett vajon, és ez a tudat, valamint a háttérből jövő, 

egyfolytában felhangosodó és elhalkuló, sistergő zaj pillanatról pillanatra egyre jobban 

zavarta a tizenkét éves kisfiút. A hátán fekvő Máté ennek ellenére megpróbálta felidézni, 

hogy mitől kerülhetett ő vajon erre a rémisztően bizarr helyre. A kisfiú utolsó emléke az 

volt, mielőtt ezen a sötét helyen találta volna magát, hogy valaki fellökte őt, pont mielőtt 

még eltalálta volna az az energiagömb, amit Munaso lőtt rá. 

- Ki lökhetett vajon arrébb? - esett gondolkodóba Máté, ám bármennyire is próbálta 

felidézni ezeket az emlékeit, nem jutott sokra velük. Ezt Máté egyszerűen már nem látta. 

 Miközben azonban a kisfiú a hátán fekve ezen törte a fejét, hirtelen, jól 

hallhatóan egy ismerős hang a nevén szólította. Máté nem tudta megállapítani, milyen 

messziről szólhattak neki, mivel ez a sötét hely annyira visszhangzott, mint egy teljesen 

kiürített tornacsarnok. Talán még is jobban. 

 Bár emiatt a visszhangzás miatt nehéz volt megállapítani, hogy merről jöhetett a 

hang, Máté valahogy mégis úgy érezte, mintha jobbról szóltak volna neki. És Máté 

engedett is a megérzésének. Jobbra elfordítva a fejét pedig - ahogy remélte - meg is 

látta azt az valakit, aki neki szólt, és noha érezte Máté a hangból, hogy ki az, aki az 

előbb hozzá szólt, egészen addig, ameddig nem látta ezt az alakot a saját szemeivel, 

nem akarta elhinni, hogy tényleg az szólt hozzá, akire gondolt. De Máté megérzései 

nem csaltak. 

 Ez az alak, aki Mátétól jobbra állt, nem volt más, mint Ineaz, az aligátor, 

méghozzá teljes életnagyságban. Ineaz, aki a méretét tekintve alig volt nagyobb egy 

közepes méretű kutyánál, most is úgy mosolygott Mátéra, mint bármikor előtte, amikor 

Máté őt a t.y.-jén megpillantotta, és ez a magabiztosság és vidámság, amit Ineaz ekkor 

magából sugárzott, az egyre jobban kétségbeeső kisfiút is hamar megnyugtatta.  

- Nem számítottam rá, hogy ilyen hamar testközelből fogjuk látni egymást - szólalt meg 

vidáman Ineaz. - De ha már itt vagy, örülök neki, hogy találkoztunk. 

- Én is örülök - mondta Ineaznak visszamosolyogva Máté. A kisfiú ezután megpróbált 

felállni a lábaira, ám amikor megpróbálta lerakni a kezeit, hogy feltápászkodjon, azt vette 

észre Máté, hogy nincs alatta talaj. Máté a semmiben lebegett. Ez a tudat pedig még 

jobban megrémítette Mátét, aki azután, hogy pár másodperccel később túltett ezen a 

sokkján, megszólalt halkan, remegő hangon, szinte suttogva: 



- Mi folyik itt? Hová kerültem? - 

- Egy olyan helyre, ahonnan sose fogsz tudni kijutni - válaszolt Máté kérdéseire egy 

váratlanul egy idegen hang, amiről azonban ugyancsak nem lehetett tudni, hogy honnan 

jöhetett, mert az éjsötét környék most is visszhangzott. 

- Ki mondja ezt? - kiabálta komolyan Máté, aki - hogy jobban lássa mindazt, ami őt 

körülveszi - megpróbálta úgy függőlegesbe hozni magát, hogy lökött egy erőset a 

kezeivel lefelé. Ez a módszer a víz alatt ugyanis működik. Máté nagy csodálkozására 

azonban itt is ugyanígy működött ez a mozzanat, mint a vízben, és három másodperccel 

később már annyira elfordult Máté, hogy a háta már majdnem függőlegesen állt. 

 Itt rántott még egy aprót Máté a kezeivel az ellenkező irányban, hogy ne forogjon 

innen tovább, és most, hogy végre függőleges testhelyzetbe hozta magát a kisfiú, 

elkezdte minden irányban körbevinni a tekintetét, hátha megpillantja valahol ezt az 

alakot. Máté azonban hiába nézett akár jobbra, akár balra, nem látott semmit, csak 

Ineazt, illetve az összes többi irányban a halványlila füstfelhőket, amik a levegőben 

úsztak. 

- Hallgass végig, és ha ezt megteszed, azontúl, hogy kiszabadítalak innen, azt is meg 

fogod tudni, hogy ki vagy - szólalt meg ismételten ez az idegen hang. 

- Máté ezt a mondatot hallva nagyon elcsodálkozott, mivel ez a mondat nagyon úgy 

hangzott, mintha ez a valaki ismerné a sokfelé járt kisfiút. Máté - zavarában - vetett is 

egy pillantást a mellette álló Ineazra, hogy mit gondol erről. Ineaz azonban Máté 

pillantására csak összevonta a szemöldökeit, majd mindössze ennyit mondott Máténak: 

- Tudod te, Máté, hogy ki vagy. Engedd közelebb ezt a valakit! 

Máté bólintott, majd előre fordítva a tekintetét így szólt: 

- Gyere elő, akárki is vagy, és meghallgatlak! 

 Ezt a fogadtatást elmondva ezután öt másodperc se telt el, amikor Máté szemei 

láttára megjelent előtte öt méterre egy köpenyt és kalapot viselő, tetőtől talpig lilába 

öltözött személy, aki kétségkívül az a valaki volt, aki korábban már kétszer is szólt 

Mátéhoz. 

- Gondolom te vagy az, aki az előbb hozzám szólt - szólt az idegenhez Máté. 

- Te mondtad - szólalt meg az idegen újból. - És ebben az esetben jól is gondoltad, hogy 

ki vagyok. De a gondolatok mind olyanok, mint a kavicsok a tengerparton, a korallok a 

korallzátonyokon, vagy a cseppkövek a cseppkőbarlangokban. Mind-mind valami 

egyedit testesítenek meg, de együtt mégis csodákra képesek. 

- Mire akarsz ezzel kilyukadni? - kérdezte értetlenül Máté. 

- Arra csak, hogy te is milyen egyedi vagy, és hogy rájöjj arra, hogy semmit se csináltál 

feleslegesen, és bármi, ami történt veled, nem hiábavaló. Akár tudod, akár nem, régóta 

követem mindazt, ami veled történik. Láttam, amikor az óvodában hintázás közben 



kiugrottál a hintából, és véletlenül ráérkeztél hassal az egyik barátod homokvárára az 

egynapos pólóddal; láttam, amikor ötévesen karácsonyra kaptál egy legókészletet, és 

másnap építettél belőle egy gázmaszkot, mondván, hogy ez majd meg fog védeni a 

délutáni homokviharoktól, és így többet fogsz tudni játszani az utcán a többiekkel; illetve 

azt is láttam, amikor az iskolában az első tornaóra után lehúztad a Réka bugyiját. 

- Honnan tudsz te ilyeneket? - kérdezte az idegent álmélkodva Máté. 

- Azzal most ne foglalkozz! A lényeg az, hogy tudom, honnan jöttél, hogy mi a célod, és 

hogy mire vágysz. Ahhoz viszont, hogy ezeket a célokat elérd, hátra kell hagynod az 

érzelmeidet és az előítéleteidet. 

- Hogy érted ezt, és főleg - és ekkor Máté nagyot nyelt - mihez akarsz velem kezdeni? 

- Csupán ki akarom hozni belőled a maximumot, és célokat akarok adni az életednek. 

- Miért, azt hiszed, hogy nincs az életemnek célja? - háborodott fel Máté. 

- Tudom, hogy van, de azokkal csak vágyálmokat kergetsz. Mitől lennél te egyedül egy 

olyan hatalmas ember, tizenkét év tapasztalattal maga mögött, aki meg fogja váltani a 

világot? 

- Ne hallgass rá, Máté! - szólalt meg váratlanul Ineaz. - Nem hiába vagy az, aki, és ami. 

Hallgass a megérzéseidre, Máté, és ne hagyd, hogy elnyomják őket! Ez az alak is pont 

ezt akarja. Valamilyen célja van veled. 

- Van valami, amit meg szeretnék neked mutatni, Máté. 

 És ekkor ez az alak elővette a két kezét a köpenye alól, aminek köszönhetően 

azt is kiderítette Máté, hogy ez a valaki mindkét kezén kesztyűt visel, méghozzá feketét. 

A lilába öltözött idegen kezei előtt pedig ezután egy borsóméretű, fehér, világító gömb 

bukkant fel, ami ugyan alig volt látható, ám a sötét környezetében annyira fénylett, hogy 

rögtön ráirányította magára Máté figyelmét. Ez a gömb pedig másodpercről 

másodpercre egyre nagyobb lett. 

 Fél perc elteltével, amikorra focilabda méretűvé hízott az idegen kezei előtt lévő 

gömb, az ismeretlen alak visszahúzta a kezeit a köpenye alá. A gömb azonban még 

ezután is ott lebegett tovább az idegen előtt, csak éppenséggel nem nőtt már tovább. 

Máté ennek ellenére nem akarta levenni a szemét a gömbről, egyrészt azért, mert nem 

tudta mire vélni ezt a jelenséget, ami nem hasonlított semmi másra, amivel eddig 

találkozott, másrészt pedig félt attól a kisfiú, hogy ez a gömb is valami hasonló, mint amit 

Munaso uszított rá, és amitől nagy valószínűséggel erre a helyre került.  

 Ez az idegen észrevette Máté töprengését, és mielőtt még bármit kérdezett volna 

Máté ezzel a csodálni való dologgal kapcsolatban, így szólt Mátéhoz: 

- Ez a gömb a te életed. 

- Ez nem az én életem - rázta a fejét Máté. - Az élet nem egy megfogható dolog. 



- Én azzá tettem. Ha nem hiszed el, nézd meg magad! - és ezzel ez az alak hátralépett 

egyet, hogy Máté nyugodtan odamehessen a gömbhöz és megnézhesse. Máté ellenben 

egy cseppet se volt nyugodt amiatt, amit ez az ismeretlen alak mondott neki. Egy 

cseppet se értette, hogy hogyan lehet ez a gömb az ő élete.  

- "Hogy csinálhatta?" - kérdezte magában értetlenül Máté, aki azonban úgy érezte, hogy 

minden egyes pillanattal egyre kevésbé érti ezt az idegent, és hogy mi történik itt most 

vele. A kisfiú egyre nyugtalanabb volt, de egy váratlan pillanatban mégis erőt vett magán 

Máté, aki úgy határozott, azért is megnézi ezt a gömböt, mivel tudta, hogy csak így fog 

világossá válni számára, hogy hová került, és hogy miért. Máté pedig ezúttal se 

habozott. 

 Alig négy méterre volt Máté előtt a fehér, focilabda nagyságú gömb, de ennek a 

négy méternek a megtétele egy örökkévalóságnak tűnt Máté számára. Amikor azonban 

a mindenféle gondolatokkal teli kisfiú odaért a levegőn lépkedve közvetlenül a gömb elé, 

olyasmit látott meg benne, ami végképp meggyőzte arról, hogy ennek az alaknak igaza 

van. 

 A többiek voltak benne. A többi csapattag, akikkel oly sok kilométert tett meg 

együtt Ircounwon. És ráadásul ez a gömb mozgófelvételt vetített Máténak, és így 

folyamatában látta a tizenkét éves kisfiú, hogy mi történik a többiekkel, akik ekkor - úgy 

tűnt - mind a buszon vannak.  

- Nem lehet igaz! - rázta a fejét kétkedve Máté. 

- És ez még nem minden - szólalt meg az idegen. - Érj hozzá, és meglátod, mi lesz! 

 Máténak nem kellett kétszer mondani. Hozzáért nyomban a fehér gömbhöz, 

amitől eltűnt az előző jelenet a csapattagokkal. Helyette azonban egy másik felvétel 

bukkant elő a gömbben, amiben éppen Máté egyik barátja volt látható, amint egy 

kémcsőben valamilyen kotyvalékot vitt be egy családi házba, a következő pillanatban 

pedig megjelent a képben Máté is. 

- Erre emlékszek - mondta meghökkenve Máté. - Ez volt az, amikor leöntötte a Bálint 

valamilyen interneten látott recept alapján előállítható szuper erős ragasztóval a 

vécéülőkét, hogy megviccelje a nővérét. Mindjárt ki is fog szaladni, hogy odamenjünk a 

fürdőszoba ablakához és hallgassuk, hogy működik-e. 

 És a következő pillanatban a Máté előtt lévő fehér gömbben valóban az történt, 

amit Máté megjósolt. Bálint kiszaladt a lakásból, majd szólt Máténak, hogy kövesse, ami 

után aztán mindketten odaosontak Bálinték lakásának a fürdőszobaablakához. 

- Nem is tudod, milyen mókás ezt visszanézni - mondta ennek az idegennek 

elmosolyodva Máté. 

- Tudom - mondta az idegen. - De ezzel csak az volt a célom, hogy lásd, hogy nem csak 

a levegőbe beszélek.  

 Ezután az idegen sóhajtott egy nagyot, majd folytatta, amit elkezdett. 



- Bizonyára azt gondolod, hogy Nagy Taranovékhoz tartozok. De ez nem igaz. 

Szakítottam Nagy Taranov elképzeléseivel, miután megtudtam, hogy mi is a célja 

valójában. Nem tudta a fejemet kimosni teljesen, mert nem csak a fejünkben vannak 

emlékeink, hanem a szívünkben is. 

- Értem - mondta Máté. - Akkor ezek szerint nem reménytelen harcolni Nagy Taranov 

ellen. 

- Nem bizony - mondta bizakodó hangon ez az alak. - És neked is ezért szóltam. Azt 

szeretném, ha csatlakoznál hozzám, hogy szembeszálljunk vele, mert láttam rajtad, 

olyasmiket tudsz, amiket senki más. Ahhoz viszont, hogy csatlakozz, el kell felejtened a 

múltadat, a kapcsolataidat és minden érzésedet, amik bárkihez kötnek. Ki kell hoznunk 

magunkból a maximumot, hogy legyőzzük Nagy Taranovot, a szeretet pedig csak 

visszafogja a teljesítményt. Csakis így győzhetünk ellene. 

- Örülök, hogy te is így gondolkodsz - szólt az idegenhez Máté. - De nekem már megvan 

a saját utam, amit járni fogok. Lejlával, Noémivel, Gáborral és Yiinluval. 

- Értem - szólt megértően az idegen. - Ha így van, akkor sok sikert az utadhoz. - És 

ekkor az idegen egy pillantást vetett az égre, ahol azonban csak a lila ködfelhőt lehetett 

látni. - Ez az átmeneti világ tökéletes arra, hogy elmondj mindent a másiknak anélkül, 

hogy megfigyeljenek. Ráadásul van is innen visszaút a saját világodba. 

- Tényleg? Hogyan? - kérdezte meglepetten Máté. 

- Nem tudom, észrevetted-e, de most nem testben vagy itt. Azért tudsz egy helyben 

lebegni. A lelkünknek, tudod, nincs tömege, csak energiája. Ahhoz pedig, hogy 

visszajuss a többiekhez, csak annyi a dolgod, hogy belenyúlj ebbe a gömbbe, és ott 

ökölbe szorítod a kezed. 

- Rendben - bólintott egyet Máté, aki ezután még vetett egy pillantást Ineazra is. 

- Menj! A többiek már aggódnak miattad - ösztönözte Ineaz Mátét, és ezt a kisfiú meg is 

értette. Mielőtt azonban Máté benyúlt volna a gömbbe, hogy visszatérjen a többiekhez, 

még egyszer utoljára odafordította a tekintetét az idegen felé, és megkérdezett tőle még 

valamit:  

- Te hiszel a véletlenekben? 

- Nem hiszek - felelte egyszerűen az idegen. - Mindennek megvan az oka, hogy miért 

történik. Az se véletlen, hogy itt találkoztunk. És biztos vagyok benne, hogy fogunk még 

találkozni. 

- Úgy legyen! - mosolyodott el Máté. - Hogy hívnak amúgy? 

- Hívj csak Daze-nek - mondta az idegen. 

- "Daze. Nem foglak elfelejteni" - mondta magában határozottan Máté, aki a következő 

pillanatban már ki is nyújtotta a bal kezét, amivel ezután be is nyúlt a kisfiú az előtte lévő 

gömbbe. Ahogy Daze mondta, ezután ökölbe szorította a gömbben lévő kezét, amitől 



hirtelen minden vakítóan fehér lett körülötte, alig telt el egy fél pillanat ezután, amikor az 

állandóan változó sistergés is megszűnt, és helyette ismerős hangok kezdték el 

megtölteni a környéket. Máté hirtelen újra nehéznek érezte magát, és egy nagy 

puffanást is hallott, az ezt követő pillanatban pedig úgy, ahogy volt, kikapcsolt a kisfiú 

tudata.  

 A következő, amit Máté érzett, az az volt, hogy csukott szemmel fekszik egy 

pokrócon, illetve a feje alatt is van egy párna. Mindemellett pedig a mellkasa is fájt a 

kisfiúnak egy kicsit. Máté mindebből pedig már tudta, hogy magához tért. 
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Sose lesz már minden ugyanaz 

 

 

 

 

 

 Máté - azután, hogy visszanyerte az eszméletét - másodpercekig nagyon 

különösen érezte magát. Úgy érezte, több minden történt vele a köztes világban, mint 

amit fel tud fogni ésszel. Mindaz, amit Daze elmondott neki, hogy ő is Nagy Taranovval 

volt, de elpártolt tőle, hogy szemtől szembe láthatta Ineazt, olyan felfoghatatlannak 

tűntek számára, és ráadásul mindezek az élmények olyan aktívan éltek a kisfiúban, 

mintha egy teljesen valóságos helyen történt volna mindez vele. 

- "Talán tényleg valóságos volt mindez" - látta be Máté, aki képtelen volt megszabadulni 

azoktól a gondolatoktól, amik arra emlékeztették őt, hogy mi történt vele nemrég. 

- Valóságos volt, de jól tetted, hogy visszatértél - szólalt meg váratlanul egy ismerős 

hang, akit azonban Máté már annyiszor hallott, hogy egyből felismert. Ineaz volt az. Ő 

szólt hozzá Mátéhoz, és ezúttal is úgy, hogy csak Máté hallhatta. - Mondd el a 



többieknek, hogy mi történt veled. 

- Rendben - mondta Ineaznak beleegyezően Máté, aki azt követően, hogy ezt kimondta, 

elhatározta, hogy felkel a helyéről és megnézi, hol is van éppen. Nyugtalanítóan nagy 

csend volt ekkor Máté körül. Mátét azonban ez annál inkább arra ösztönözte, hogy 

keljen fel és nézzen körül. A kisfiú pedig most sem várt tovább: az ébredésekhez 

hasonlóan kicsit lassan ugyan, de kinyitotta Máté a szemeit, amikor pedig ezzel megvolt, 

felült Máté, hogy lássa, hol is van most. 

 Körbenézve nagyon úgy tűnt, hogy abba a buszba került Máté, amit a tilassaui 

szeméttelepen a többiekkel együtt talált. 

- Gyertek gyorsan! Máté felébredt! - hallatszott Noémi hangja, akit időközben Máté is 

észrevett. Noémi ott ült Lejlával együtt a kisfiú lábai mellett, és amint Máté rájuk nézett, 

ők olyan csillogó szemekkel néztek vissza rá, hogy a kisfiú zavarba is jött egy kicsit. 

Időközben Gábor, Yiinlu és Halkamma is berohantak a buszba, hogy lássák Mátét, aki 

végre magához tért a hosszú eszméletlenségéből. 

- Ugye nem fáj semmid, Máté? - kérdezte aggódva Lejla. 

- Azt hiszem, nem - válaszolta Máté. - Maximum a mellkasom egy kicsit. 

- Akkor hadd öleljelek meg! 

 És ezzel Lejla oda is ugrott a most felkelt kisfiúhoz, majd mielőtt még Máté bármit 

szólhatott volna neki, átkarolta őt. 

- Annyira örülök, hogy visszatértél! Azt hittük, már sosem fogsz felébredni Munaso 

támadása után. 

- De látod, itt vagyok. Nem hagyok ott senkit, és köszönöm, hogy drukkoltál értem - 

mondta meghatódva Máté, aki ekkor viszontmegölelte Lejlát, akit másodpercekig el se 

engedett. 

 Legalább öt másodperc eltelt ezután, amikor Máté és Lejla végül kölcsönösen 

elengedték egymást, és ekkor Máté - hogy a többieket se hagyja ki - odafordult a többi 

csapattaghoz, majd így szólt hozzájuk mosolyogva: 

- És persze nektek is legalább ennyire köszönöm. Sokat tettetek értem mind. De... - 

jutott eszébe Máténak hirtelen egy fontos gondolat. - hol vagyunk most, és hol vannak 

Dávidék, illetve Reniyu és Sueniz? 

- Úgy tűnik, végre hazajutottunk - közölte a jó hírt a Máté lábánál ülő Noémi -, viszont 

Dávid és Lejla nem jöttek velünk, ahogy Reniyu és Sueniz se. 

- És mi hogy jutottunk haza? - érdeklődött tovább Máté. 

- Nem volt egyszerű - kezdett a mesébe ezúttal Gábor. - Egy hajszálon múlt csak, hogy 

megmenekültünk. Téged is - úgy tűnik - Halkamma mentett meg. 

- Halkamma? - csodálkozott el ezen Máté. - Szóval Halkamma volt az, aki nekem ugorva 



ellökött a gömb útjából? 

- Így van - felelte Gábor. 

 Máté ezt a hírt hallva vetett egy pillantást a Yiinlu mellett ülő Halkammára, akinek 

- Máté örömére - úgy tűnt, kutya baja. 

- És ezután mi történt? 

- Ezután mind a ketten kidőltetek - folytatta az elbeszélést Gábor. - Utánatok pedig 

velünk is ugyanúgy végezni akart Munaso, ám nagy szerencsénkre a legjobbkor 

érkezett Funzer, aki elénk befarolva el akarta kaszálni Munasot és a követőjét, illetve a 

lovaikat, de azok az utolsó pillanatban szőrén-szálán eltűntek, és velük együtt Dávid és 

Anita is. 

- Az hogy lehet? - csodálkozott el ezen Máté. 

- Azt mi se tudjuk - mondta tanácstalanul Gábor. - Mindenesetre ezután már nem 

bukkantak fel többet, így mindenkit a buszokra tereltünk, kivéve Reniyut, Suenizt és 

Funzert. Ők azt mondták, nem mehetnek el, mert szükség van rájuk. 

- Nem is baj, hogy nem jöttek el ide - mosolyodott el Máté. - Úgyis csak szörnyűségeket 

látnának csak itt. 

- A szörnyűségről jut eszembe! - kiáltott fel hirtelen Gábor a többiek felé fordulva. - a 

legjobb lenne, ha mindnyájan kiszállnátok a buszból, mert ahogy látom, - És ekkor 

Gábor hátrafordulva vetett egy pillantást a szélvédőn át a külvilágra. - egyre több ember 

gyűlik össze a buszunk körül. Nem szeretném, ha itt lennétek még, amikor ideérnek a 

tévériporterek és a rendőrség. Hadd magyarázzam meg én ezt az ügyet egyedül! Az 

igazságot úgyse hinnék el. 

- Ne csináld ezt, Gábor! Azok után, amiken keresztülmentünk, el akarsz küldeni minket? 

- kérdezte kiakadva Máté. 

- Igazad van - sóhajtott fel Gábor -, csak sajnos itt semmi se jár következmények nélkül. 

Ez nem a megfelelő alkalom arra, hogy elmondjuk az embereknek az igazságot. Ezt 

alulról kell elkezdeni, a barátokkal, ismerősökkel és családtagokkal, és rájuk bízni, hogy 

ezt továbbadják másoknak. Noéminek és Lejlának megvan az e-mail címem és a t.y.-

számom. Tőle elkérhetitek. Most pedig, ha jót akartok nekem, menjetek! 

- Gábor - szólalt meg elszontyolodva az összes csapattag egyszerre. 

- Ne aggódjatok! Úgyis találkozunk még, hiszen egy a célunk - mondta a többieknek 

biztatóan Gábor. - Innen, a Tila Park szökőkútjától száz méterre van egy buszmegálló, 

ahonnan... 

- Tila Parkot mondtál, Gábor? - szakította félbe Gábort meglepődve Máté. 

- Igen. Ide kerültünk, amikor visszatértünk a világunkba. 

- Akkor ezek szerint Megradón vagyunk - örült meg a hír hallatán Máté. - Ezt a várost 



nagyjából ismerem. Bízzátok csak rám magatokat! - és ezzel Máté - kisebb nehézségek 

árán - de felállt a helyéről, majd ezután nekilátott a pokróca összehajtogatásának. 

- Hagyd csak! - állította le Mátét Gábor. - Én rendet rakok itt. Ti csak menjetek! 

- Rendben - bólintott egyet Máté. -  Akkor egyszer még találkozunk. 

- Úgy lesz - bólintott Gábor is. - Vigyázzatok magatokra hazafelé! 

- Vigyázunk majd mindenkire - mondta mosolyogva Máté. - Minden jót! 

 És miután a többiek is mind elköszöntek Gábortól, egymás után kiszállt az 

összes csapattag a futurisztikus buszból.  

 Ahogy azt Gábor megjósolta, tényleg ott ácsorgott a busz körül egy tucat 

kíváncsi járókelő, és látni lehetett, hogy egyfolytában jönnek újabb nézelődők is a 

buszhoz. Máté és a többiek, miután lejutottak a buszról, kicsit zavarban is voltak miattuk, 

és azon kezdték el törni mind a fejüket, hogy hogyan tudnának vajon elsomfordálni a 

nézelődők orra előtt anélkül, hogy azok megállítanák és kifaggatnák őket. 

 Fél perces tanakodás után aztán végül úgy döntöttek, hogy - mintha mi se történt 

volna, és mintha a legtermészetesebb dolog lenne, hogy egy jövőbeli jármű egy park 

közepén álljon - egyszerűen elsétálnak a járókelők mellett. És ezzel az elhatározással el 

is indult az öttagú csapat a busz mellől, de úgy, hogy Lejla, Máté, Noémi és Yiinlu egy 

bumeránghoz hasonlító alakzatot vettek fel, amivel a mögöttük sétáló Halkammát egész 

jól el tudták rejteni a gyalogosok elől. Akkor ugyanis, ha meglátta volna a nézelődők 

közül valaki, hogy milyen furcsa egy szerzet tart Mátéékkal, biztosan megállítják őket. 

Nagy volt a feszültség, és mindegyik csapattagnak nehezére esett megállni, hogy séta 

közben ne nézzen a járókelőkre. Tíz másodperccel később, amikorra a csapattagok 

kiértek a macskaköves térre, aminek a közepén egy csodaszép, halszobros szökőkút 

állt, Máté duruzsolására elkanyarodott a csapat jobbra.  

 Ezen a helyen már nem voltak járókelők, de a biztonság kedvéért, mielőtt 

fellazult volna a csapat formációja, mindenki vetett a szeme sarkából egy pillantást a 

tőlük jobbra lévő, buszt körülálló tömegre. Úgy tűnt azonban, hogy a nézelődőket csak a 

busz érdekli, velük pedig egyáltalán nem foglalkoznak. Miután pedig meggyőződtek erről 

a csapattagok, odaengedték mögülük Halkammát Yiinlu mellé, akik - úgy tűnt - 

mindketten örülnek neki, hogy elmúlt a veszély, és végre újra egymás mellett lehetnek. 

- Na, és most merre megyünk? - kérdezte Mátétól kíváncsian Lejla. 

- Nem tudjátok, milyen nap van ma? - kérdezett vissza Máté. 

- Fogalmam sincs - mondta tanácstalanul Lejla. - Azok után, hogy a t.y.-nk leállt, én már 

nem bízok benne. 

- Odanézzetek, srácok! - kiáltott fel hirtelen Noémi, aki az ujjával rá is mutatott egy ötven 

méterrel a csapat előtt lévő, út mellé telepített újságosbódéra. - Ott majd megkérdezzük 

az eladót, hogy van-e mai újságja, amiből kideríthetjük, hogy milyen nap van, és még 

hülyének se fognak nézni. 



- Noémi, te zseni vagy - mondta Noéminek hízelgően Máté. 

- Talán nem - szerénykedett erre Noémi. - Akkor odamegyünk? 

- Oda hát! - mondta egyetértve Máté és Lejla egyszerre, és Yiinlun is látszott, hogy 

tetszik neki az ötlet. 

 Fél perc múlva a kényelmes tempóban sétáló csapat már ott is volt az 

újságosbódénál, ami egy egyszerű, hatszög alapú, fából készült stand volt, ami ráadásul 

- a gyerekek nagy örömére - nyitva is volt. Ezt jelezte az is, hogy a bódé elé ki voltak 

rakva egy, a legkelendőbb újságokat és magazinokat tartó forgóállvány, illetve egy italos 

hűtő, ami csak a bódéval párhuzamosan volt nyitva. 

 Mátéék rögtön oda is sereglettek mindnyájan ehhez az állványhoz, ám mielőtt 

még az újságos szeme láttára kivették volna az egyik újságot, odaszólt udvariasan Máté 

a bódé mögött álló, ötvenes éveiben járó férfi eladónak: 

- Kivehetjük és megnézhetjük a Mai Naplót? 

- Persze, csak utána tegyétek majd vissza! - szólt vissza barátságosan az eladó.  

- Rendes egy fickó - jegyezték meg halkan a csapattagok, majd már nyúltak is az egyik 

napilapért, hogy megtudják, mi minden történt azalatt, ameddig Ircounwon voltak. 

Amikor azonban - közösen elkapva egy újságot - kiemelte Lejla, Noémi és Máté a 

legfrissebb Mai Naplót, Yiinluval együtt mindnyájan elképedtek. 

- Ez nem lehet igaz! - szólalt meg halkan, ám annál jobban meghökkenve Máté, és nem 

véletlenül. Az újság címlapján lévő hír ugyanis róluk szólt. Pontosabban arról a 

repülőgép szerencsétlenségről, amit ők is átéltek, és ami miatt el is indult a régi csapat 

Yiinlu szüleinek a keresésére. 

- Mit írnak? - kérdezte izgatottan Yiinlu, aki az alacsony termete miatt nem látta, hogy mi 

áll az újságban. 

- Mindjárt... - mondta Yiinlunak Lejla, aki közben megpróbálta kibogarászni a cikkből a 

lényeget. - Azt, hogy tegnap lezuhant a repülőgép egy volt katonai támaszponton... 

- Akkor eszerint még ugyanaz a nap van ma, amikor a vonatbaleset történt velünk - jött 

rá az igazságra döbbenten Yiinlu. 

- Így van - bólogatott Lejla. - Azt is írja még, hogy a balesetet csak szemtanúk 

beszámolói alapján tudják majd elemezni, mivel a fekete doboz, rejtélyes módon, eltűnt 

a repülőgép padlója alól. 

 Máté magára ismert ezt a hírt hallva, ám nem merte elmondani a többieknek, 

hogy ezt valójában ő tette. 

- Valamint itt a végén azt mondják - folytatta Lejla, aki ekkor még közelebb emelte az 

arcához az újságot -, hogy mindenki túlélte a zuhanást, és hat utas kivételével mindenki 

előkerült. 



- Máté, Lejla, Dávid, Anita, Yiinlu és én. Az pont hat - számolta össze Noémi. - Vagyis 

csak minket nem találtak még meg. 

- És ezek szerint Yiinlu szülei is megvannak -  közölte vidáman Lejla, aki rögtön ezután 

Yiinluhoz fordult, és ezt kérdezte tőle: 

- Tudod a szüleid t.y.-számát, Yiinlu? 

- A,a - felelte tanácstalanul Yiinlu. - De az egyik unokatestvérem itt lakik. Ha elmegyünk 

a kettes metróig, onnan már eltalálok hozzá. 

- Az is jó - felelte mosolyogva Lejla. - De akkor elkísérünk. 

- Gyertek! Nem bánom - egyezett bele az ötletbe mosolyogva Yiinlu. 

- Te tudod, Máté, hogy merre jutunk el leghamarabb a metróhoz? - fordult Lejla ezúttal 

Mátéhoz, aki elvileg a legtájékozottabb volt a csapattagok közül a város dolgaiban. 

- Erre, amerre elkezdtünk menni, kell még sétálnunk száz métert, és akkor elvileg ki is 

érünk arra az útra, ahol az 5-ös, 6-os és 7-es buszok járnak. Ezek közül bármelyik jó 

nekünk. 

- Remek! Akkor menjünk! Minél hamarabb meg kell tudniuk Yiinlu szüleinek, hogy élünk 

- buzdította a csapatot ezúttal Lejla, amin Máté meg is lepődött kicsit. 

 Miután ezt követően visszarakták Mátéék az újságot a helyére, majd 

megköszönték az eladónak a kölcsönvett újságot, továbbindult az öttagú csapat a 

különféle fákkal bővelkedő, gondozott Tila Parkon keresztül előre, a buszmegálló felé. 

Szokatlanul kihalt volt ekkor a parkon keresztülvezető sétány, amit azonban az öttagú 

csapat kihasznált arra, hogy egymás mellé beállva kényelmesen sétálhassanak rajta. 

 Fél perc se telt el ezután, amikor a láthatáron végre felbukkant az a várva várt út, 

amiről Máté beszélt, és ezt a távolról jövő, egyre hangosodó forgalomzaj is igazolta. A 

járókelők is kezdtek a sétányon lassan megsokasodni, így Mátéék jobban 

összehúzódtak, hogy mások is elférjenek mellettük. Yiinlu, aki Halkammával együtt 

Mátéék mögé ment, direkt figyelte, hogy a szembejövő járókelők felfigyelnek-e a furcsa 

állatjára, de egy-két csodálkozó csodálkozó gyalogosnál több nem történt. Máté, Lejla és 

Noémi pedig eközben elől arról beszélgettek egymással, hogy mit fognak csinálni a nyár 

hátralévő részében. 

 Így ment az öttagú csapat a parkban lévő sétányon előre, ami az önfeledt 

beszélgetésben és annak hallgatásában hamarosan véget is ért. A sétány vége pedig a 

forgalmas, négysávos főút mellett lévő széles aszfaltjárdába torkollt bele, ahol hirtelen 

még több járókelő jelent meg, sőt, még egy-két kerékpáros, görkorcsolyás és 

gördeszkás is megpróbált magának utat törni az emberek között. Egy ilyen forgalmas 

járdán pedig könnyen el lehetett veszteni a másikat, ezért Mátéék itt még jobban 

odafigyeltek egymásra. 

- Hová mehet ez a sok ember? - kérdezte csodálkozva Noémi. 



- Elvileg van a Tila Park mögött egy szabadtéri színpad. Lehet ott fognak adni 

valamilyen koncertet... 

- Máté! - szakította félbe Mátét Lejla, és közben a kezével balra mutatott. - Az ott nem a 

mi buszunk? 

 Máté ezt a hírt hallva rögtön balra fordította a tekintetét, amerre Lejla is mutatott, 

és ekkor, harminc méterre tőlük észrevett Máté egy buszmegálló mellett várakozó 

csuklós buszt, aminek miután megnézte a kijelzőjét, megértette, hogy miért akart Lejla 

annyira szólni neki erről. Ennek a busznak a kijelzőjén ugyanis egy nagy hatos állt, 

amiből rögtön tudta a tizenkét éves kisfiú, hogy ez a busz jó nekik.  

 Miután ezt az észrevételt követően szólt a többieknek, hogy siessenek, Máté 

maga nekiiramodott, és a járda szélén - veszélyesen közel az úttesthez - megpróbálta 

elérni a buszt, mielőtt az kifordul a buszöbölből. A sofőr éppen ekkor csukta be a busz 

ajtajait, és már rá is lépett a gázpedálra, amikor Máté végül odaért a megállóhoz és 

intett a buszvezetőnek, hogy álljon meg. A buszsofőr azonban erre csak visszaintett 

Máténak, és mintha mit se látott volna, továbbhajtott, ki a buszmegállóból, rá a főútra. 

- "Ekkora egy suttyó sofőrt! Ki az, aki ilyen embereket alkalmaz?!" - mérgelődött 

magában Máté. 

 Időközben Máté barátai is odaértek a megállóba, akik szintén látták, hogy mit 

csinált Mátéval ez a buszvezető. 

- Na, meg is érdemli ezek után, hogy nem vettünk a buszára öt jegyet - szólalt meg 

Mátéhoz érve - kicsit kifáradva - Lejla. 

- Az a baj, hogy ez nem az ő busza, hanem a vállalaté - világosította fel Lejlát Máté.  

- Milyen vállalaté? - kérdezte értetlenül Lejla. 

- Hát a városi tömegközlekedési vállalaté - magyarázta Máté. 

- A buszsofőröknek nincs is saját buszuk? - lepődött meg a hír hallatán Lejla. 

- Nincs sajnos. Ők csak használják a buszokat. Egy jó busz kerül annyiba, mint egy 

lakás. 

- Nekem jó lenne egy ócska is, amit átrendezhetnék és lakhatnék benne - kezdett el 

fantáziálni Lejla. - Ha megunom a környéket, egyszerűen csak elhajtok onnan. Tök jó 

lenne. 

- Bizony - értett egyet Lejlával Máté. - Kíváncsi vagyok, Gáborral mi lehet most vajon. 

- Szerintem meg tudja oldani a helyzet - mondta optimistán Noémi. - Ha már mi is annyi 

mindenen túl tudtunk jutni, ő még egyszerűbben meg tudja magyarázni azt, hogy hogy 

került a parkba a busz. 

- Bízok benne - sóhajtott fel Máté. - Nem tudom, ti hogy vagytok vele, srácok, de én 

nagyon fáradt vagyok. 



- Biztos mert annyit aludtál a buszban - mondta mosolyogva Lejla. - Mi lenne, ha 

néznénk a közelben egy gyorséttermet, és bekapnánk ott valamit? 

- Én benne vagyok! - mondta lelkesen Noémi. 

- Én is - értett egyet Máté. 

- Menjünk! - buzdította a csapatot Yiinlu is, aki eközben a tömegtől kicsit megrémült 

Halkammát próbálta simogatással megnyugtatni. 

- Nem messze innen ismerek egy jó pizzériát, és pont útba esik - mondta a barátainak 

Máté. - Gyertek utánam! Tudom, hogy hogyan lehet a legkönnyebben eljutni oda. 

 És ezt kimondva Máté már el is indult a forgalmas járdán előre tovább, a 

többiekkel szorosan a nyomában. 

 Alig húsz méterrel később – nem várt módon - észrevettek a gyerekek a 

forgalmas járda mellett baloldalt egy fabódét, körülötte összecsukható padokkal, amiket 

külön a rendezvényekre szoktak felállítani. Ráadásul ezelőtt a bódé előtt álltak is 

emberek, és a felállított padokon is ült néhány arra tévedt járókelő. Nagyon úgy tűnt, 

hogy Máténak igaza volt azzal kapcsolatban, hogy készülnek itt valamire. Az öttagú 

csapat azonban - bármennyire is kíváncsiak voltak mind arra, hogy mire készülnek itt - 

nem állhatott meg itt körbenézni, mert mindnyájan tudták, hogy a családjuk és a barátaik 

hazavárják őket minél hamarabb. Ezt a csapat élén haladó Máté egy pillanatra sem 

felejtette el. 

 Továbbsétálva a forgalmas járdán lassan egyre több bódé bukkant fel az út 

mellett, amikben mind-mind más dolgokat árultak: lufikat, játékokat, édességeket, sőt, 

még tűzijátékot is. Yiinlut egy-egy túl érdekes bódé előtt vissza kellett rántani, és erre a 

feladatra Noémi vállalkozott. 

 Amikor a csapat pár perc múlva egy útkereszteződéshez ért, Máté irányt váltott, 

majd amikor látta, hogy a főúton haladó autók pirosat kaptak, rálépett az úton átvágó 

zebrára, majd szólt a többieknek is, hogy jöjjenek utána gyorsan. Szerencsére sikerült 

Mátééknak átjutni a túloldalra, mielőtt a gyalogos villanyrendőr pirosra váltott volna a 

négysávos úton. 

 Ezután az öttagú társaság egyenesen folytatta az útját egy háromszor egysávos, 

macskaköves utcában, ahol a harmadik sáv, ami a Mátéékkal átellenes oldalon volt, 

külön a villamosoknak volt kialakítva, amit az ott elhelyezett sínpár, illetve a felette futó 

felsővezeték is jól mutatott. Ebben az utcában azonban a pálya ellenére nem úgy nézett 

ki, mint ha túl gyakran járna villamos, mint ahogy kocsikkal és járókelőkkel se nagyon 

találkoztak Mátéék a sétájuk során ebben az utcában. A házak itt azonban valamiért 

teljesen másképp néztek ki, mint a főút mellett lévő monumentális épületek, és ha más 

nem is, ez a látvány lekötötte Máté, Noémi, Lejla és Yiinlu figyelmét. 

 Az itt lévő házak, amik egybe voltak mind építve, egytől egyig földszintes családi 

házak voltak, amik közül minden másodiknak volt egy akkora garázsajtaja, hogy egy 

lakókocsi is átfért volna rajta, valamint minden háznak más volt a festése, ami így igazán 



jó hangulatot kölcsönzött az utcának. Talán egy kicsit idézte is a régi idők hangulatát ez 

az utca, amibe Máté bevezette a barátait. Lejlának, Noéminek, Yiinlunak, és lassan 

Máténak is azonban nem ez volt az egyetlen gondolata, amint minél tovább nézték 

mindnyájan ezt a kihalt utcát. Mind a négyen jól emlékeztek rá - hiába tűnt úgy, hogy 

már nagyon rég történt - hogy szinte ugyanilyen házak voltak Tilassaun is, amikor 

Reniyu és Sueniz is ott voltak Mátéék mellett, valamint Gábor is, akiről pont Tilassaun 

derült ki, hogy életben van. Olyan dolgokat Láttak, illetve tudtak meg Mátéék ott 

Tilassaun, amikről álmodni se mertek, kezdve a földalatti aluljáróval, ami az egész 

várost behálózva, Reniyu különös munkáján át egészen az égig érő Tulunuvu Toronyig, 

amiről senki se tudta, vajon milyen magas lehet. Talán nincs is neki teteje. Talán olyan 

magas, mint amilyen nagy kiterjedésű az Ircounwo világ, amiről szintén annyi mindent 

megtudtak, és ahol olyan békességgel találkoztak az akaratlanul idekerült gyerekek, 

amit sehol máshol nem tapasztaltak előtte. 

- "Miért tűnt úgy, mintha az otthonunktól szakítottak volna el minket?" - meredt séta 

közben maga elé Máté. - "Olyan jó volt ott. Szerettek minket, pedig teljesen mások 

vagyunk, mint ők. És ezért cserébe azt adtuk nekik, hogy megszöktünk előlük, akik azt 

mondták, hogy mi tudjuk csak megmenteni a világukat. Elszaladtunk, és ott hagytuk 

nekik az ellenséget, aki folyamatosan pusztítja a világukat. Ki tudja, meddig maradnak 

életben, de ha ugyanaz történne bármelyikükkel, ami Zepcával, én...én..." 

 És ezen a ponton Máté nem bírta tovább visszatartani az érzelmeit. Hirtelen kitört 

rajta minden gondolat, ami eddig megfogalmazódott benne, aminek következtében a 

tizenkét éves kisfiú - mielőtt még a földre rogyott volna - gyorsan a fal felé fordult, majd 

nekidőlve a mellette lévő sárga falnak keservesen elkezdett zokogni. 

- Ne sírj, Máté, mert a végén még mi is elkezdünk! - próbálta Lejla nyugtatni a zokogó 

barátját, aki jóllehet nem látta Lejla arcát, de a rekedtes hangjából ítélve úgy érezte, 

hogy Lejla is közel állhat ahhoz, hogy elsírja magát.  

- "Neki is ugyanazok a gondolatok juthattak vajon eszébe, amik nekem?" - gondolkodott 

el ezen a falnak dőlve síró Máté, aki - hogy ezt megtudja - erőt vett magán, majd tíz 

húsz másodpercen belül abbahagyta a zokogást. 

 Miután pedig úgy érezte a kisfiú, hogy - úgy, ahogy - lenyugodott, hátrafordult, 

majd így szólt a könnyes szemű barátjának, miközben a Noémin és Yiinlun is látta, hogy 

közel állnak a síráshoz. 

- Rosszul tettük, hogy otthagytuk Suenizéket. Szükségük lett volna nekik ránk. Nagyobb 

szükségük talán, mint amekkora a szüleinknek van ránk. Mi lesz, ha majd egyszer, 

amikor visszatérünk, nem lesz már se Sueniz, se Reniyu, se Fluneil, mert Nagy Taranov 

már mind megszerezte őket. Dávidékat is sikerült... 

- Ez így igaz, de amíg még élünk, velünk együtt él a remény is, hogy meg tudjuk menteni 

azt a világot - mondta Máténak határozottan Lejla. - Azért jöttünk vissza, hogy itt 

biztonságban legyünk, és ha majd már szereztünk elég szövetségest és tapasztalatot, 

visszatérünk és legyőzzük Nagy Taranovot. Engem is megrázna, ha bármi történne 

azokkal a karunzokkal, akikkel találkoztunk, de én úgy vagyok vele, hogy ha már 



egyvalaki megmenekül miattunk, már megérte harcolni. 

- Azt hiszem, még van mit tanulnom tőled - mondta elmosolyodva Máté. 

- Van bizony - mondta viccelődve Lejla, aki ezt kimondva ugyancsak elmosolyodott.  

 Máté ekkor ökölbe szorította a kezét, de nem azért, hogy megüsse Lejlát, hanem 

pont az ellenkezője miatt. Kitartva az öklét Lejla felé így szólt a lánybarátjához: 

- A barátom vagy, örökké. 

 Lejla pedig erre - viszonzásul - barátságosan odanyomta az öklét Mátééhoz, 

miközben szó nélkül mosolygott Mátéra. 

 Máté ezután ugyanezt eljátszotta Noémivel, majd Yiinluval is, ezután pedig - 

elfordulva, de még mindig ökölbe szorított kézzel - az ég felé ütött, majd így kiáltott: 

- Reszkess, Ircounwo, mert még hazatérek! 


