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I. A nagy kaland első napja 

Isten segedelmével abban az esztendőben éppen 13 
éves lehettem, amikor Tisza nevű kutyámmal sokadikszor 
sétálni indultunk a folyóparti rétre. Nagyokat kacagva 
kergettük egymást. 

A miheztartás végett előre elmondom, hogy mindenki 
tudja: Tisza kutyám emberi nyelven is folyékonyan beszél! 
Igaz, nem akarta, hogy mások is megtudják: ő bizony 
nem akármilyen kutya! De ha valaki alaposan megfigyelte 
volna e szép jószágot, rájön, Tisza bizony mindent megért, 
amit mi beszélünk... 

Hamar felértünk a töltés tetejére. Tisza jól megrántotta 
a nadrágszáramat. 

- Mi lesz, kisgazdám, ma nem fogunk lefelé höm-
pörögni a töltésről? 

- Ne bosszants, már elfelejtetted, hogy megdorgált a 
múltkor édesanyám, mert beletört a gaz a nadrágomba?! 

- Igaz is, hagyjuk máskorra ezt a szórakozást. Inkább 
fussunk egy jó nagyot! - és megpaskolta a farkával a lábam. 

- Ez már beszéd! 
És mi mindketten úgy elkezdtünk futni a töltésrámpáról 

lefelé, hogy bárki azt hihette volna, ha látja, hogy ezek 
bizony meg sem akarnak állni lámpagyújtásig! 

Nagyokat kurjongatva addig szaladtam, amíg egy jó 
méretes vakondtúrásban el nem estem. Csak miután meg-
töröltem a szememet, vettem észre, hogy Tisza kutyámnak 
földbe gyökeredzett mind a négy lába. 

- Mi van, kiskutyám, tán csak nem sült galambot láttál 
repülni a levegőben? 

- Psszt, csend legyen! Te tán nem látod azt, amit én? 



- Esetleg azt a sok csillagot, amit az előbb láttam, amikor 
bevertem a fejem! 

- Ne bosszants, kis gazdám! Én nem csillagot láttam, 
hanem egy léghajót, méghozzá a Tisza partján! 

Nagy buzgalommal törölgettem a könnyeimet. Közben 
izgalmamban úgy meg találtam dörzsölni a szememet, 
hogy nem is egy, hanem egyszerre három léghajót láttam 
a vízpart fölött lebegni! 

- Te Tisza, itt nem is egy, hanem három léghajó van! 
- Úgy látom, jól megüthetted magadat. 
Igaza lehetett, mert a két szélső léghajó lassan 

ELTŰNT... 
- Halkan beszélj, kis gazdám, nehogy elriasszuk. Azt 

sem tudjuk, ki fia-borja van benne. Bár a kosara üresnek 
látszik... 

- Derítsük fel, hogy is került ide, mert efféle szerzetet 
errefelé még sohasem láttunk... 

Nagy óvatossággal, mint ahogy a kalandregényekben 
az indiánok is szokták, kúszva közelítettük meg a léghajót. 
Álcázásként egy nagy vadrózsabokor mögött húzódtunk 
meg. 

Tisza kutyám úgy bámulta a tüneményt, hogy nagy 
izgalmában még a nyelvét is kinnfelejtette. Csak a Jóisten 
tudja, hogy mennyi ideig bámultuk volna a léghajót, ha 
bele nem csíp a kutyámba egy jól megtermett bolha. 

Szegény jószág, olyat vakkantott fájdalmában, hogy a 
léghajó is beleremegett. 

- Mi a fene, CSIBÉSZEK, csak nem engem figyeltek? -
hangzott a fedélzetről. 

- Nem vagyunk mi csibészek! Én a szomszéd faluban 
lakom, ő pedig a barátom, Tisza. 

- így már más, ne haragudjatok, hogy így legorom-



bítottalak benneteket. Nekem is illene bemutatkoznom: 
én egy elvarázsolt tündér vagyok. Egy évig kell ezen a 
földön élnem, ezzel büntettek meg a kíváncsiságomért. 

- Most mihez kezdesz itt? 
- Még nem tudom, mi is lesz velem, mert csak az előbb 

érkeztem. De valahogy csak elleszek, mert még így is 
nagy a hatalmam! Olyan méretűre változom, amilyenre 
csak akarok. Ha akarom, elférek a zsebedben is! 

Erre a beszédre Tisza akkorát ugatott, hogy már azt 
hittem, megint a bolhák csípik. 

- Kisgazdám! Vigyük haza a léghajót! Majd eljárunk 
vele kirándulni a környékre. 

- Akarsz velünk jönni, kis tündér? 
- Még hogy akarok-e? Repüljünk, csak mutassátok az utat! 
Gyorsan beszálltunk a léghajó kosarába, és mint egy 

szép álomban: repültünk, csak repültünk... 
Tisza nagy örömében még azt is elfelejtette, hogy 

beszélni tud. Úgy ugatott, mint otthon szokott, ha meglátja 
a szomszéd macskáját. 

Az idő lassan elmúlt, esteledett. Ezt onnan tudom, hogy 
falunk harangja esti imára szólította a híveket. 

A töltés tetején landoltunk a léghajóval. E művelet után 
a léghajó olyan kicsire zsugorodott, hogy kényelmesen 
belefért a belső zsebembe is. 

Nagy örömmel tértünk haza a kutyámmal. Mondta is 
apám anyámnak: 

- Látod, milyen jó kedve van ennek a gyereknek? 
- Hadd legyen, hisz még gyerek, ki tudja, mit hoz a jövő! 
Olyan jólesett a vacsora, hogy édesanyámnak kellett 

figyelmeztetnie az esti imára... 
Tisza kutyám még álmában is el-elugatta magát. 

Biztosan azt álmodta: léghajóval utazik és a felhők közül 
kandikál ki a világra. 



Vacsora után kiskabátomat a székre terítettem, halkan, 
nehogy a tündért felébresszem álmából... 

Ahogy behunytam a szemem, olyan szépet álmodtam, 
mint még soha... A léghajóval szebbnél szebb tájak felett 
repültem, többször átszeltük a szivárvány boltívét, a 
kezemmel a fellegeket sűroltam. Közben azon törtem a 
fejem: ha holnap felébredek, megbeszélem a tündérrel, 
menjünk el kirándulni valahová, messzire... 

II. Vasárnapi gombaszedés 

Édesanyám reggelire hívó szavára ébredtem. 
- Kisfiam, ébresztő, vasárnap van, korábban lesz a 

reggeli. Illő lenne készülni a templomba. 
- Megyek már - mondtam félálomban. 
Ahogy kikandikáltam az ágyból, első dolgom volt, hogy 

megnézzem: ott van-e még a széken a kabátom? Az bizony 
ügy volt, ahogy az este odatettem. 

Egy pillanat alatt ott voltam a tündér mellett. Olyan 
gyorsan, ahogy csak tudtam, belenyúltam a kabátom zse-
bébe. Elállt a lélegzetem! A zseb üres volt... 

A szemem megtelt homályos keserűséggel... 
- Megszökött! Mégiscsak megszökött! Szóval itthagyott 

a tündér. Pedig tegnap még mennyire örült, hogy hazajöhet 
velünk. 

Bevallom, pityeregve mentem ki a tornácra. Amit ott 
láttam, azt soha nem fogom elfelejteni. Tisza kutyám hátán 
lovagolt a tündér! Mondta is édesanyám: nézd már, kisfiam, 
mi van ezzel a kutyával, hogy így futkározik ma reggel? 

- Nincs semmi baja - mondtam mosolyogva. Aztán 
hozzátettem: - Úgy látszik, nagyon jó kedve van a 
Tiszának. 



Hogy el ne felejtsem: a tündért nem láthatta senki, 
csak én és a kutyám. 

- De megijesztettél az előbb, barátom! Azt hittem, 
elmentél tőlünk. 

- Dehogy is mennék el innen máshová! Otthon sem 
volt jobb dolgom, mint tinálatok van. Csak nem győztem 
várni, hogy felébredj. Ennyi az egész. 

- Ma vasárnap van, tudod-e, kis tündér? 
- Ha te mondod, akkor biztosan úgy is van. Tudod 

mit: szólíts engem Pityukának. 
Erre a beszélgetésre a kutyám elkezdte a farkát csóválni. 
- Te meg hívjál engem Kiskirálynak. Itt a kezem, nem 

disznóláb! 
Egy pillanat alatt elfelejtettem, hogy az előbb még sírni 

lett volna kedvem. 
- Figyelj ide, Pityuka, mivel ma vasárnap van, elme-

gyünk gombázni. De előbb a templomba megyek, mivel 
a mi családunkban ez a szokás. Tudod, a szüleim azt 
hiszik, hogy csak parancsra teszem, pedig nem így van. 

- Legyen úgy, Kiskirály, menjünk oda, ahová csak 
akarod. 

Tisza egyetértően bólogatott, mintha azt mondaná: ez 
bizony jó lesz, mert az idén még nem voltunk gombázni. 

Az istentisztelet után odasomfordáltam édesanyámhoz, 
megfogtam a kezét és megcirógattam. 

- No, te rosszcsont, mit akarsz kicsalni tőlem? 
- Abból a finom csörögéből kellene egy pár darab, 

amit az este tetszett sütni. Szeretnék Tiszával kirándulni 
menni. 

- Jól van, menjetek. A fonott kosárba tegyél néhány 
darabot, de ne az egészet. 

Nagyokat füttyentve, mint egy gőzös, indultam el 
otthonról. Még a sárgarigó is megbámulta a jókedvemet. 



Azzal sem törődtem, hogy félig-meddig nadrágféken 
csúsztam le a töltésen. Tisza jókedvében megugatta a 
fejünk fölött elrepülő fácánkakast, amelyet máskor figye-
lemre sem szokott méltatni. 

Alig vártam, hogy megérkezzünk a Tisza parti kirán-
dulóhelyünkre. Volt itt minden, amit csak el lehet képzelni: 
öreg fűzfák, kitűnő horgászhely, selymes fú, ahol úgy el 
lehet lustulni a nyárfa árnyékában, mintha bölcsőben rin-
gatnák az embert. 

Ezen a helyen a Tisza úgy duruzsol a fűzfa lenyúló 
gyökerei között, mintha hegedülne a nyári tájnak. 

- Pityuka, gyere elő - nyúlok a zsebembe. 
- Ne keresd, gazdám: már rég ott van a fejünk fölött és 

bámulja ezt a szép tájat. 
- Mit akarsz, Kiskirály? Itt vagyok, ragyogok! 
- Itt az ideje, hogy megnézzük, mit is tudsz te igazán! 
- Hűha! Sok mindent... Tudok például olyan gyorsan 

repülni, mint a fecske, tudok úgy körözni a falu felett, 
mint a gólya, vagy úgy lebegni, mint egy szirti sas. Mit 
parancsolsz, mit csináljak? 

- Nekünk léghajónak is jó leszel. 
- Ezen ne múljon: itt is vagyok, szálljatok be! 
Még fél perc sem telt el és már a magasból néztük a 

tájat. A kutyám olyan büszkén bámészkodott, hogy észre 
sem akarta venni a mellettünk elrepülő fecskéket. 

- Merre repüljünk, kis gazdám? 
- Egyenesen azokhoz a szép, büszke hegyekhez, arra, 

észak felé - mutattam azokra a távolban elnyúló hegyek-
re, amelyek csúcsait sétáim során már sokszor megcsodál-
tam. 

Úgy terült el alattunk a kis falunk, mint az ünnepi asztal 
legszebb terítője a tisztaszobában. A folyó óriáskígyóként 
kanyargott alattunk. A zöld rétek úgy simultak a tájhoz, 



mintha a nagy hegyek leterített ködmönei lennének és 
várnák, hogy mikor fog elszenderedni rajtuk valamelyik 
egy kis pihenőre. 

- Nini, a hegyek ölelésében egy gyönyörű tó van -
mutatott Tisza izgatottan lefelé. 

- No, Pityuka, most mutasd meg, mit tudsz! A tó partján, 
ott, azon a tisztáson szállj le! 

- Kapaszkodjatok, mert máris landolunk. Micsoda 
gyönyörei hely ez, micsoda kilátás nyílik a tóra! Mint egy 
gyöngyszem, ügy fénylik a víztükör a nap sugaraitól! 

Amikor felocsúdtam, azt vettem észre, hogy Pityuka a 
zsebemből szemléli a tájat. 

- Ugye, milyen gyönyörű ez a hegyi táj, Pityuka? Ha 
hoztunk volna horgászbotot, még pisztrángot is fog-
hatnánk. így csak gombát szedhetünk. 

Nagy élvezettel ettük meg édesanyám csörögéjét, hogy 
a kosár kiürüljön és legyen hová tenni a gombákat. Alig 
tettünk néhány lépést az erdőben, szebbnél szebb gom-
bákat találtunk. Egyszercsak Pityuka felkiáltott: 

- Nézzétek az alatt a nagy fa alatt azt a hatalmas gombát! 
Tisza odaugrott a gombához, hogy kifordítsa a földből, 

ám az mogorván rákiáltott: 
- Nem mégy innen, te, csontok nyomorítója! Inkább 

köszönnél, minthogy össze-vissza szaladgálsz. Azt sem 
tudod, melyik gomba ehető és melyik nem! 

- Kiskutyám, mi ez a nagy lárma? 
- Képzeld, te gyerek, ez a buta kutya meg sem ismeri 

a gombák királyát. 
Az az igazság, hogy nagyon megszeppentem. 
- Hát akkor jó napot, király uram! 
- No látod! Ez már más dolog, teringettét! Látom, 

gombát szedtek. 
- Azt szednénk, király uram - húztam be a fejemet. 



Van itt gomba bőven. Csak arra vigyázzatok, hogy a 
mérges gombát le ne szedjétek, mert akkor nagy baj lesz. 
Ugye, ti nem idevalósiak vagytok? 

- Hát, izé, nem. 
- Ezt rögtön gondoltam, mivel ti csak a cicomás 

gombákat szedtétek. Tifelétek nem ismerik a gombát? 
- Dehogynem - tért vissza az életkedvem. - Nálunk 

azonban csak a réten nő gomba, olyan, amilyet az előbb 
itt láttam a tisztáson. 

- Na látod, gyermekem, ezek a gombák a kosaradban 
mind egy szálig mérgesek. Dobd ki az egészet és olyanokat 
szedj, amit jól ismersz. Ezektől ugyanis meghaltatok volna. 

- Tudja, király uram, azt gondoltam, az édesanyám 
örülni fog ennek a sok cicomás gombának. Köszönjük, 
hogy útba igazított bennünket. Isten áldja meg érte! 

- Isten áldjon meg benneteket is! De most már 
igyekezzetek, mert hamarosan beesteledik! 

Jókedvűen szedtük a gombát. Úgy tele lett a kosarunk, 
hogy több nem is fért volna bele. 

- No, Pityuka, repülhetünk hazafelé! Olyan sebesen, 
mint ahogy a fecske száll az égen. 

- Úgy lesz, kis gazdám. 
Alig néztünk szét a magasból, feltűnt kis falunk határa. 

Édesanyám már kint várt bennünket az udvaron. 
- Hol voltál, édes gyermekem ennyi ideig? A kakas már 

a takarodót is elkukorékolta. Nagyon aggódtam, kisfiam. 
- Tetszik tudni, édesanyám, mondtam elpirulva, 

gombáztunk. Úgy elszállt az idő, hogy észre sem vettük, 
milyen késő van. 

- Velem is megesett már olyan, hogy elkésődtem. De 
nem baj. Olyan gombapaprikást főzök vacsorára, hogy 
apáddal megnyaljátok mind a tíz ujjatokat. 



Odasúgtam a tündérnek: 
- Ezt a kalandot jól megúsztuk, ugye? 
- Meg ám - vakkantotta el magát Tisza is többször 

egymás után. 

III. Kalandos ismeretség 

Másnap reggel arra ébredtem, hogy gyönyörűen süt 
az augusztusi nap. Kintről behallatszott a fecskék csivite-
lése. Észre sem vettem, hogy Tisza kutyám ott lapul az 
ágyam mellett és várja, mikor szólok majd hozzá. Végül 
mégsem bírta kivárni és megszólalt: 

-Tudod, gazdám, kirepültek a fészkükből a kis fecskék. 
- Akkor azért van a nagy csivitelés, ugye? 
- Bizony azért! Képzeld, a fecskeszülők személyesen 

kértek meg arra, hogy kergessem el a szomszéd macskáját 
a portáról: ha netán valamelyik kis fecske elfárad és leszáll 
a tornácra, nehogy elkapja az a bitang. De én majd 
kezelésbe veszem őkelmét! 

- De csak kíméletesen! Azt ugye te sem szeretnéd, ha 
az egerek kiszorítanának az új lakásodból? Tisza, gyere 
csak közelebb, súgok valamit. 

- Mit akarsz, gazdám? - kérdezte halkan. 
- Ma fürödni megyünk a folyóra. 
- Hurrá! Hurrá! - lelkendezett a kutyám. - Legalább 

megtanítom úszni ezt a lusta bolhanépséget. 
- Kisfiam, mi ez a nagy lárma? - kérdezte édesanyám, 

amikor belépett a szobámba. 
- Semmi, csak a kutyámnak mondtam, hogy ma 

szeretnék lubickolni. 
- Hej, kisfiam, a Tisza vajon honnan értené, hogy te 

mit beszélsz hozzá? - simogatta meg borzas fejemet. -





Juttasd majd eszembe, hogy csomagoljak nektek néhány 
darab kalácsot uzsonnára. 

Erre már Pityuka is kidugta fejét a kiskabátom belső 
zsebéből. 

- Mi van, kisgazdám? 
- Pityuka, ma fürödni megyünk, ezért az a nagy öröm. 
Aztán elindultunk. Mikor félúton jártunk, úgy dön-

töttem, pihenni kellene. Elővettem hát a gumimatracot és 
kinyújtóztam rajta. Egyszercsak Tisza elkezdett ugatni, de 
úgy, mint aki idegent lát. Aztán én is észrevettem, hogy 
egy gyönyörű szőke, hullámos hajú kislány közeledik 
felénk. 

- Elhallgass, kiskutyám, nem szabad ilyen szép kislányt 
megugatni - szóltam rá Tiszára. 

- Szerbusz, öcsi, ugye, nem bánt a kutyád? 
- Tudja az, hogy a jó embereket nem szabad bántani. 

És te hová igyekszel? 
- Oda, ahová te! 
- Honnan tudod, hogy én hová megyek? 
- Úszómatraccal nem szoktak krumplit kapálni... 
- Ez a beszéd - súgta Pityuka. De a kislány mégis 

meghallott valamit. 
- Mi a manó, csak nem hasbeszélő vagy? 
Ha még nem említettem volna: Pityukát csak az láthatja, 

akit ő kiválaszt magának, de a hangját más is hallhatja. 
- Egy kicsit értek hozzá - mondtam fülig pirulva. 
- Akkor mi rokonlelkek vagyunk, én ugyanis bűvész-

kedni tanulok - mondta a kislány. 
- Úgy látom, ez a lány a mi emberünk - súgta Pityuka. 
- Csend legyen, mert lebukunk - motyogtam magam-

ban. Aztán odaszóltam a lánynak: 
- Nem mondanád meg, hogy hívnak? 
- Engem Évikének hívnak. Hát te ki vagy? 



- A faluban mindenki kiskirálynak hív. 
- Nagyon örülök, hogy megismertelek. 
Mielőtt észbe kaptam volna, eltűnt, mint egy szép álom. 

A kutyám is csak tátotta a száját. 
- Mit szólsz ehhez, gazdám? Ezen a lányon meglátszik, 

hogy városi nap sütötte a bőrét - bökdöste meg orrával a 
kezemet és a szemembe vigyorgott. 

- Ideje lenne elindulni, ma valahogy nagyon süt a nap 
- törte meg a csendet Pityuka. 

Kis idő múlva már a magasból figyeltük a folyó mindkét 
partját, hol lenne alkalmas hely a pihenéshez. 

- Ott ni - mutattam a folyó kanyarulatára, ahol három 
szigetet vettem észre. 

- Szálljunk le a középső szigeten, mert azt rajtunk kívül 
senki nem tudja megközelíteni - elmélkedett Pityuka. 

Pár perc múlva már a szigeten voltunk. Tisza körbe-
szaladta a terepet. Kis idő múlva lihegve tért vissza és 
büszkén jelentette: 

- A szigetünkön van tizennégy nyárfa, nyolc csipkebokor, 
huszonnégy nagy fűzfa, amelyek között fácánok fészkelnek... 

Pillanatok alatt olyan otthonosan éreztük magunkat, 
mintha régtől fogva a miénk lett volna a sziget. 

- De kár, hogy nincs kivel megosztani az örömünket -
búslakodott Pityuka. 

- Van benne valami - mondtam magamban. 
Végül is Tisza törte meg a csendet: 
- Nem halljátok, hogy korog a gyomrom? 
- Igazad van, kiskutyám! Gyűjtsetek száraz fát, én meg 

addig elkészítem a nyársravalót. 
Fél óra sem telt bele, finom illatok szálltak a levegőben. 

Alig várta mindenki, hogy elmondjuk az ebéd előtti imát. 
Tisza morgott is párat, olyan éhes volt őkelme. 



Jövel Jézus, légy itt velünk, áldd meg, amit adtál nekünk, 
adjad Urunk, hogy jólessék, a Te neved dicsértessék! Ámen". 

Jó étvággyal falatoztunk. A jó ebéd maradékát a halak-
nak dobtuk. Aztán lefeküdtünk az egyik fa alá. Ám egy-
szercsak rettentő szomjúságot éreztem. Hamarosan kide-
rült, hogy elfelejtettünk vizet hozni. Láttam, hogy a kis-
kutyám is izeg-mozog. 

- Mi bajod, Tisza, csak nem maradtál éhes? 
- Méghogy éhes: szomjas vagyok, mint egy kiszáradt 

kút! Derítsük fel jobban ezt a szigetet, szerintem forrásnak 
is kell itt lennie. 

- Igazad van, nézzünk utána, nekem is jót tesz egy kis 
séta ebéd után. 

Nem is kellett sokat keresgélnünk, az egyik bokor alatt 
egy kristálytiszta forrásra bukkantunk. Nagy kortyokkal 
csillapítottuk szomjunkat, majd bejártuk a szigetet, 
megszámoltuk a csókafészkeket, nagyot úsztunk a part 
menti vízben. 

Az idő gyorsan telt, egyszercsak arra lettünk figyel-
mesek, hogy a nap sem süt már olyan erősen. 

- Pityuka, haza kellene mennünk. 
- Hát, nem ártana, hiszen a múltkori késés miatt is 

bosszankodott édesanyád. 
Néhány perc múlva már a magasból néztük új birodal-

munkat. Olyan volt, mint egy szép, nagy madárfészek. 
Aztán feltűnt a töltés. Ekkor jutott eszembe, hogy nem 
adtunk nevet a szigetnek. 

Lassan kiraktuk holmijainkat a léghajóból. Észrevettem, 
hogy Éviké közeledik a folyó irányából. 

- No, Kiskirály, ti merre kószáltatok? - kérdezte. 
- A Tisza partján csavarogtunk. 
- Én is arra jártam, de nem láttalak sem téged, sem a 

kutyádat. Pedig még Bandi bácsit, a horgászt is 



megkérdeztem, ő is csak a vállát vonogatta. Holnap is 
kijöttök majd? 

- Nem tudom, lehet... 
- Na, majd akkor holnap beszélek a fejeddel. Most 

sietek haza, segíteni a nagyanyámnak a vacsorafőzésben. 
Ezzel otthagyott bennünket, csak a haja csillogott még 

sokáig a lemenő nap fényében. 

IV. Szigetkeresztelő 

Sokáig nem tudtam elaludni azon a forró nyári estén. 
Ilyen bizony csak nagyritkán történik meg velem. Esetleg 
akkor, ha betegség környékez és már gyötör a láz. Istenem, 
vajon mi bajom lehet? Akármire is gondolok, mindig csak 
egy dolog jut az eszembe: szerintem halálos beteg lehetek, 
mert eddig ilyen nem történt velem. A szívem is gyor-
sabban vert, nem úgy, mind máskor szokott. Felültem az 
ágyon és hosszasan eltöprengtem: de kár, hogy ilyen 
fiatalon halok meg... 

Közben ismét látomásaim voltak. Ugyanazt véltem látni, 
amit délután. Azt a gyönyörű, szőke, hullámos hajat, amely 
úgy csillogott a lemenő nap fényében. Észre sem vettem, 
és már a tornácon kötöttem ki. Leültem a kisszékre, és 
arra gondoltam, hogy néhány nappal ezelőtt még semmi 
bajom nem volt. Lehet, hogy túl sokat voltam a napon, 
azért vagyok ilyen rosszul? Megeredtek a könnyeim, már-
már elsirattam magam. Közben Tisza kutyám is mellém 
somfordált, hűségesen nyalogatta a kezemet. Mintha 
megérezte volna, hogy valami nincs itt rendjén. 

- Kisgazdám, nyugodtan mondd el, mi nyomja a szívedet? 
Öreg kutya vagyok én már, hátha tudok neked segíteni. 

- Nem hiszem, barátom. Úgy érzem, meg fogok halni. 



Tisza addig unszolt, míg el nem mondtam töviről 
hegyire a dolgokat. 

- Tudod, gazdám, nem vagy te halálos beteg - mondta, 
és végignyaldosta könnyes arcom. 

- Akkor csak napszúrást kaptam, ugye? 
- Semmit sem kaptál. Egyszerűen szerelmes vagy. 
No, kedves olvasóm, gondolhatod, mennyi mindent 

összeálmodtam ezen az éjszakán. Édesanyámnak három-
szor is kellett szólnia, hogy kész a reggeli. 

Reggeli után kiálltam a tornácra. Pityuka már javában 
játszadozott Tiszával. Ahogy észrevették, azonnal odajöttek 
hozzám. Pityuka megállt előttem és így szólt: 

- Már mindent megbeszéltünk a Tiszával. Évikét is 
beavatjuk a nagy titokba, mert az az igazság, hogy nekem 
is tetszik az a városi kislány. 

Odamentem édesanyámhoz, és azt mondtam: 
- Elmennék Ilonka nénihez, ahol az a szőke kislány 

nyaral. 
- Mit akarsz te ott csinálni, hallod-e? 
- Beszélgetni szeretnék vele - mondtam, és elpirultam. 

Édesanyám rám nézett: valami titokzatos mosoly ült 
az arcára. 

- Eredj, csak, fiam. 
Ahogy ballagtam az utcán, egyszer csak szembe 

találkoztam Évikével. 
- Szia, kiskirály. Hová, hová? 
- Hogy hová megyek? Csak véletlenül erre jártam. 
- No, kiskirály, már megint füllentesz - mondta. 
- Jössz ma a Tiszára, Éviké? - szedtem össze minden 

bátorságomat. 
- Megyek bizony! Komoly beszédem van veled! 
- Akkor ott találkozunk, ahol tegnap. 
- Rendben. 



Édesanyám mosolyogva várt. Közben elkészítette az 
elemózsiát a kiránduláshoz, mert azt el is felejtettem mon-
dani, hogy már reggel megkértem: délután engedjen el a 
folyóhoz. 

Felszedelőzködtünk és elindultunk. Hamarosan megér-
kezett Éviké is. 

- Szia, kiskirály, látom, a kutyád már ismer. Hogy is 
vagyunk azzal a hasbeszéléssel? 

Ezt már Pityuka sem bírta ki és kibújt a kabátzsebemből. 
Éviké tágra nyitotta a szemét. 

- Mi folyik itt, halljátok? Valami varázslat? 
- Nem varázslat ez, Éviké. Úgy döntöttünk, hogy téged 

is beavatunk a titkainkba. De meg kell ígérned, hogy 
senkinek nem beszélsz arról, amit látsz. 

- Esküszöm az édesanyám emlékére. Tudjátok -
mondta halkan - tavaly halt meg szegény... 

Azt hittem, megszakad a szívem, annyira sajnáltam 
Évikét. A kislány hirtelen ismét vidám lett, mosolyogva 
mondta: 

- Képzeld, azt álmodtam, hogy repülök és nagyon 
boldog voltam. 

- Boldog is leszel! - mondta Pityuka, és akkor léghajóvá 
duzzadt, amekkora csak telt tőle. Elindultunk a sziget 
irányába. A szigetünk fentről most még szebbnek látszott, 
mint máskor. Minden olyan volt, mint egy szép mesében... 

- Mit szólsz a szigetünkhöz, Éviké? 
- Ez maga a csoda, szinte hihetetlen! 
- Igen, de ennek a szigetnek van egy nagy baja! 
- Mi az? - kérdezte Tisza mérgesen. 
- Az, hogy még nincs neve! 
- Ezen már ne múljon, majd mi adunk neki nevet -

mondta Éviké nevetve. 



Meg is egyeztünk, hogy mindenki javasol egy nevet. 
Amelyik név a legjobban fog tetszeni, azt adjuk a szige-
tünknek. 

Megfürödtünk egyszer, kétszer, már harmadszor is, de 
még mindig nem sikerült nevet adni a szigetünknek. Nem 
mondom, hogy nem találtunk ki jobbnál jobb neveket, 
de hol az egyikünknek, hol a másikunknak nem tetszett. 

Közben kiderült, hogy Évikének tegnap volt a születés-
napja. Mindnyájan felköszöntöttük, ő pedig hálából meg-
puszilt bennünket, még Tisza kutyámat is. 

Zavaromban hirtelen nem is tudtam, mit mondjak. Végül 
megkérdeztem: 

- És hány éves vagy, Éviké? 
- Kiskirály, te nem tudod, hogy egy hölgytől nem illik 

megkérdezni a korát? 
Kellett nekem hidegzuhany! Elszégyelltem magam, de 

Éviké hamar megvigasztalt. 
- Ha tudni akarod, csak egy-két évvel vagyok idősebb nálad! 
Aztán kecsesen, mint egy gazella, bevonult a Kristály-

patak vizébe. Megvakartam a fejemet. Időnként a fene 
érti ezeket a lányokat! 

Lemenőben volt a nap, amikor összehívtam a társaságot. 
A sziget nevével kapcsolatos minden javaslatot meghall-
gattam, de igazából egyik név sem tetszett. Végül úgy 
döntöttem, Éviké adjon nevet a szigetnek, mivelhogy neki 
volt tegnap a születésnapja. Legyen ez az ő ajándéka. 

- Szóval akkor én úgy gondolom, nevezzük el a szigetet 
Tündérszigetnek, már csak azért is, hogy Pityuka otthon 
érezze magát rajta! 

Mindenki helyeselte az ötletet. Elővettem az elemózsiás 
tálcát, raktam rá egy marék homokot, egy marék kavicsot 
és egy marék földet, a poharunkat megmerítettem forrás-
vízzel. 



- Csendet kérek - kocogtattam meg a poharat egy 
kaviccsal. - Én, mint a sziget kapitánya, ezennel elkeresz-
telem a birodalmunkat Tündérszigetnek. 

A vízzel meglocsoltam a tálcán lévő homokot, kavicsot 
és földet és jelképesen birtokunkba vettük a szigetet. 

- Gyerekek, ideje lenne már hazamenni - mondta 
Pityuka. 

Elindultunk. Repülés közben megbeszéltük, hogy más-
nap a szokott helyen találkozunk. Éviké búcsúzóul ezt 
mondta: 

- Kapitány, ez volt életem legszebb napja! 

V. Palotakunyhó építése a szigeten 

Reggelire frissen sült málékenyeret kaptam meleg tejjel. 
- Mondd csak, kisfiam, merre van az a Tündérsziget? 
Isteni szerencse, hogy éppen egy nagy korty tejet nyel-

tem le, mert ha málékenyér lett volna a számban, biztos 
megakad a torkomon... 

- Ezt honnan tudja, édesanyám? - kérdeztem szinte 
belereszketősödve. 

- Te magyaráztál valamit álmodban, kisfiam. De vajon 
mitől jöttél zavarba? 

- Azt hiszem, elszóltam magam, ugyanis megfogadtuk, 
hogy senkinek nem mondjuk el a nagy titkot. 

- Nyugodj meg, kisfiam, ilyen koromban nekem is 
voltak titkaim, amiket csak a Tisza kutyámnak árultam el. 
Ezt a kiskutyát is azért neveztem el Tiszának, hogy ne 
feledkezzem meg régi csínytevéseimről. 

- Édesanyám, maga is volt csintalan? 
- Voltam hát. Ha rosszat tettem, ki is kaptam. Ilyenkor 

Tiszával félrehúzódtunk és elmondtam neki a bánatomat. 





Közben édesanyám olyan tekintettel nézett rám, mintha 
azon törné a fejét, hogy folytassa-e a mondanivalóját vagy 
sem. Aztán felállt, megtörölte a kezét kötőjében, mintha 
piszkos lenne és így szólt: 

- Tudod, kisfiam, annak idején nekünk is volt egy kis 
szigetünk. Képzeld, palotakunyhó is volt rajta... Ha ti is 
akartok építeni egyet, segítek megszerezni a hozzávalókat. 
De most megyek a kertbe kapálni. Ott van a kiskosárban 
a gőzönfőtt gombóc. Ahogy kiértek a Tiszára, rögtön 
egyétek meg Évikével, mert kihűl. 

Ezzel édesanyám eltűnt a kert irányába, mint egy 
jóságos tündér. Azon gondolkodtam, vajon honnan tudta, 
hogy Éviké ma is lejön a folyóhoz? 

A sziget himnuszát dudorászva - ugyanis ilyet is 
alkottunk - indultam a megbeszélt helyre. Éviké már ott 
volt és valamilyen elemózsiát rakott ki a pokróc közepén 
lévő kis abroszra. Nem találjátok ki, mi volt az: gőzönfőtt 
gombóc, aszalt szilvával töltve... Lett kacagás meg kacagás! 
Én azt ettem, amit Éviké hozott, ő meg azt, amit én vittem. 
Végül elnyúltunk a pokrócon. Nagy lustán néztük, hogy 
fejezi be a Tisza az evést. 

- Ez finom volt - jegyezte meg Pityuka. 
- Meghiszem azt, tud főzni az anyukád, kiskirály. 
Amikor kipihentük az evés fáradalmait, megkérdeztem 

Tiszát: 
- Pityuka vajon merre van? 
- Nem látod: tornázik! Azt mondta, ő bizony nem akar 

elhízni. 
Intettem Pityukának, hogy jöjjön közelebb. 
- Mi van, kapitány, indulunk a szigetünkre? 
- Úgy bizony: irány a Tündérsziget. 
A hűsítő fürdés után összehívtam a csapatot és ismer-

tettem a tervemet: 



- Figyeljetek ide, barátaim. Az az ötletem támadt, hogy 
erre a szigetre egy palotakunyhót kellene építeni. 

A barátaim összenéztek. 
- Az angyalát! Nekem ez sohasem jutott volna eszembe! 

- mondta Éviké. 
- De nekem igen - mondtam nagy büszkén, és anyám 

szigorú pillantása jutott az eszembe. Megszeppenve 
szálltam le a fáról. 

- És hogyan kezdünk hozzá a palotakunyhó építéséhez? 
- ugatott Tisza magánkívül a nagy örömtől. El is felejtette, 
hogy beszélni is tud. 

- Mindenekelőtt egy megfelelő helyet kell választani, 
ami mindenkinek tetszik. 

Végül úgy jártunk, mint a sziget névadásakor: már majd-
nem beesteledett, mégsem jutottunk közös nevezőre. 
Ekkor egy remek ötletem támadt. Ha egyszer én vagyok 
a sziget kapitánya, nekem illik kijelölni a palotakunyhó 
helyét. 

- Figyeljetek ide, így még szeptember elsejéig sem 
tudjuk megépíteni a palotánkat. Ezért úgy határoztam, én 
jelölöm ki az építkezés helyét. Először is le kell raknunk 
az alapkövet, mert miféle palota az, amelyiknek nincs 
alapkőlerakási ceremóniája? 

Megfogalmaztam az alapítólevelet. Ezt írtam egy zsíros 
papírra: „Közösen elhatároztuk, hogy palotát építünk a 
mi kedves szigetünkre. Ezt a palotát senkinek nincs joga 
birtokolni vagy használni a mi beleegyezésünk nélkül. 
Alulírottak: én, a Kiskirály, vagyis a sziget kapitánya, királyi 
helyettes miniszterem, Éviké, táborozási segédtiszt és 
egyben őrmester, Tisza kutya, felderítő parancsnok és 
léghajókapitány, Pityuka. Keltezés és hitelesítés minden 
kétséget kizárva. Alulírottak hiteles aláírásával van megpe-
csételve, különösen a Tiszáé hiteles." 



Tisza kutya az általam kijelölt helyen nagy büszkén 
elásta az okiratot. Ezek után elszavaltuk a szigetünk him-
nuszát. Örömükben még a fácánkotlók is felszálltak a fész-
kükről, és tiszteletkört repültek a sziget fölött. 

Dalolászva indultunk haza a kutyámmal. Mondta is az 
édesapám: 

- Te gyerek, miért vonít ez a kutya? 
- Ja - kaptam észbe - , megcsípte egy darázs. 
Pedig Tisza csak a Tündérsziget himnuszát énekelte, 

amely így hangzott: „Ne hagy Isten, ne hagyd soha, hogy 
el kelljen feledni a gyermekkorunkat. Ne hagyd Isten, ne 
hagyd soha, hogy e Tündérsziget le legyen járatva. Ne 
hagyd, Isten, ne hagyd soha, hogy a mi szép emlékünket 
fátyol betakarja. Ne hagyd Isten, ne hagyd soha, ne hagyd 
veszni a sorsunkat. Nyújtsd ki, ha kell, a kardodat, szégyen-
kezni ne hagyj soha! Ámen." 

VI. A palotakunyhó felavatása 

Iszonyú kutyaugatásra ébredtem. Kinéztem hát az 
ablakon, hogy megnézzem, ki merte ilyen kora reggel 
megzavarni az álmomat. Látom ám, hogy Tisza kergeti a 
szomszéd macskáját. Ha gyorsan nem kiáltok rá, a kutyám 
iziben széttépi a macskát. 

- Mit csinálsz, Tisza? 
- Hej, gazdám, ez a szemtelen macska kinézte a diófán 

a gerlice fészkét, és ha nem veszem észre, kilopta volna 
belőle a tojásokat. 

Ezek tudatában igazat kellett adnom a kutyámnak. 
- Korán felébredtél, kisfiam. Talán csak nem akarjátok 

elkezdeni a palotakunyhó építését? 



Meglepődtem. Az én jó anyám még a gondolataimat is 
kitalálja. Hát nem olyan, mint egy jóságos tündér? 

- Mi ez a finom illat, édesanyám? 
- Azt főztem, amit nagyon szeretsz: rakott krumplit 

füstölt kolbásszal. 
A fenséges illat Tiszát a kapuból csalta vissza. Amikor 

végeztünk a nem mindennapi reggelivel, édesanyám 
jelentőségteljesen nézett rám. Tudtam, hogy kitalált valamit. 
Követtem a kamaráig, ahol az édesapám szerszámai álltak. 
Nyikorogva nyílt az ajtó és édesanyám a jobb sarokba 
mutatott. 

- Fiam, ott van az ásó, amelyikkel annak idején én 
ástam a palotakunyhónk alapját. A kapát pedig a Tisza 
partján találtuk akkoriban. Igaz, a nyelét nem ártana megja-
vítani, de azt te is meg tudod csinálni. Ha fűrészt vagy 
más szerszámot is visztek, hozzátok haza, mert apád nem 
nézné jó szemmel, ha nem lelné meg valamelyiket. Most 
pedig gyere velem. 

Úgy csillogott a szeme, mint Évikének szokott. 
Bementünk a hátsó szobába, amelyet soha nem használ-
tunk. 

- Figyelj csak ide: van itt néhány olyan bútordarab, 
amit elvihetsz a palotakunyhóba. A petróleumlámpát se 
felejtsétek itthon. 

- Mire az nekünk, édesanyám? 
- Ha már kész lesz a palotakunyhó, nem szeretnétek 

benne éjszakázni? 
- Dehogynem! 
Úgy öleltem meg anyámat, mintha soha nem akarnám 

elengedni. 
Évikével egyszerre érkeztünk a találkozóhelyre. Kezé-

ben egy kis ásó, egy gereblye, vadonatúj nyírfaseprű és 
egy kislapát. Meg egy táska, tele elemózsiával. 



- Éviké, miért hoztad ezeket a szerszámokat? 
- Azért, amiért te is. 
Tisza kutyám nagy szakértelemmel szaglászta körbe 

az Éviké holmiját. 
- Szóval itt mindennek hasznát fogjuk venni - mondta 

nagy bölcsen. 
A táskához közel sem ment, csak körbenyalta a száját 

és azt hittem, örömében menten felesik. 
Amióta Pityukát kineveztük hajóskapitánnyá, egyfoly-

tában dirigál. Most is, mint a cirkuszban a porondmester, 
elkiáltotta magát: 

- Beszállás, indul a léghajó! 
Alighogy leszálltunk a szigetre, a kutyám menten 

jelentette: 
- Kapitány, az egyik fácánfészekben kikeltek a kis 

fácánok. 
- Ezt meg honnan tudod? 
- A fácánkakas dicsekedte el nekem. 
Kiadtam a napiparancsot. 
- Délig földmunkát végzünk. Utána ebédszünet és 

fürdés, aztán ismét folytatjuk a munkát, befejezésül pedig 
fürödhetünk. Ha valakinek panasza van, jelentse be előre, 
mert a munkát nem szabad akadályozni. 

Éviké félve emelte fel a kezét. 
- Mi van, Éviké? 
- Honnan tudjuk majd, mikor van ebédidő? 
- Ennél mi sem egyszerűbb: Tiszának úgy korog majd 

a gyomra, hogy azt mindenki meghallja. 
Ahogy végeztem az útbaigazításokkal, az építkezés 

helyére mentünk. A palota alapkövétől jobbra és balra 
egy-egy nagy nyárfa van. Itt a part olyan két méter magas, 
agyagos, kemény föld. A porondtól 5 méterre folyik a kis 
patak, amely kettészeli a szigetet. 



- Mindenki figyeljen ide: itt van ez a két méter magas 
part, ebbe vájjuk bele a palota belsejét. 

Ezzel kihúztam a zsebemből a még otthon előkészített 
tervrajzot. A többiek álmélkodtak, hogy milyen okos és 
előrelátó vagyok. De az is lehet, hogy csak nem akartak 
beleszólni a dologba. 

Úgy terveztem, hogy a palota két méter széles és három 
méter hosszú lesz. Azt a földet, amit innen hordtunk ki, 
egyszerűen szétterítjük, így egy széles, sima területet 
kapunk, ahol majd szalonnát sütünk, meg bográcsot 
főzünk, tábortüzet rakunk, ha majd besötétedik. 

- Micsoda? Mi itt fogunk aludni? - lepődött meg Éviké. 
- Hát, hallod, egy palotában! 

Mindenki meglepődve hallgatta a szavaimat. Elsőként 
Éviké tért magához. 

- Vajon elengednek bennünket otthonról? 
Büszkén kijelentettem, hogy édesanyám elintézte ezt 

a dolgot, mivel az Éviké nagyanyjával jó barátságban van. 
Éviké úgy nézett rám a szép szemével, mintha én lennék 
a legtekintélyesebb ember a földön. Odajött hozzám, 
megfogta a kezemet és könnyes szemmel csak ennyit 
mondott: 

- Milyen jó, hogy neked van édesanyád! 
... Már harmadik napja dolgoztunk a palota építésén. 

Most már látszik a munkánk eredménye. A kihordott 
földből olyan szép, döngölt kis udvart csináltunk, hogy 
még a madarak is megbámulták. A negyedik napon befed-
tük a palotánkat. Pityukával a Batár partjáról hoztuk a 
friss nádat a tetőfedéshez. Az ötödik napra jutott a palota 
berendezése. Van benne egy nagyobb ágy, egy dívány, 
olyan nyári konyhába való, de mégis ez a palota dísze, 
mert Éviké olyan szép terítőt hozott rá, hogy még a Tisza 
sem mer ráfeküdni koszos lábbal. A két ágynak a fejénél 



egy kis asztal van, ezt nagyanyám molyette abroszával 
terítettük le. Középen van egy nagyobb asztal, ezt az 
édesanyám adta. Erre Éviké hozott egy szép fehér abroszt, 
de azt mondta, hogy nem itt fogunk enni, hanem kint a 
szabadban. Én kissé gúnyosan megkérdeztem: 

- Akkor minek az asztal? 
- Azért, hogy mindig legyen rajta friss virág. 
Most is volt rajta egy olyan gyönyörű mezei csokor, 

hogy szülessen meg az a festő, aki azt le tudná festeni. A 
palotaszoba falán van egy hosszú polc, erre kerültek a 
könyvek és a fűszerek. A bejáratnál Tisza személyesen 
vájt magának egy mélyedést, amely frissen kaszált fűvel 
van kibélelve. Úgy alszik benne, mint a bunda. Igen, ilyet 
eddig nem csinált a kutya: Éviké kétszer is szólt neki, 
hogy készen van a nyárson sült szalonna, de a sok 
munkától mintha egy kicsit megsüketült volna a kutyám. 
A falon fogas is van, akkora, hogy hét kabát is elférne 
rajta. Jelenleg csak egy kabát van ott, az is azért, mert 
Pityuka abban szokott pihenni. A két ágy között van az a 
kisasztal, amelyre az édesanyám petróleumlámpája kerül 
majd. Azt csak holnap hozzuk ki a palotába, ugyanis nincs 
benne elég petróleum. Ha lámpa, akkor legyen tele a 
kerek hasa! A palotaszoba padlását préselt papírlemez 
díszíti. Hogy világosabb legyen, lefestettük azzal a 
festékkel, amelyiknek olyan semmilyen fehér színe van. 
De ez nekünk annyira tetszik, hogy még Tisza is, amikor 
belép, először felfelé néz, mintha gyönyörködne benne. 
A padlóra pokróc került, igaz, nem a legjobb minőségű. 
Még egy elfért volna, de Tisza követelte, hogy hagyjunk 
ki egy sávot, mivel neki egymagának annyi lába van, mint 
nekünk kettőnknek Évikével, és nem győzi törölgetni. 
Ebben igaza is van. 

Pityuka megint jó hangosan kiabált: 



- Beszállás, indulunk! 
Annyit még elmondanék, hogy még aznap felavattuk 

a palotát, annak rendje és módja szerint, hasonlóan, mint 
az alapkő lerakásakor történt. Úgy gondoltuk, holnap erre 
nem lesz idő, mert egészen hétfő reggelig itt fogunk 
nyaralni, ha az Isten is úgy akarja. 

Ha érdekel benneteket, milyen kalandokon megyünk 
keresztül ezen a két és fél napon, figyelmesen olvassátok 
el a következő részeket is. 

VII. Kétnapos ünnep a Tündérszigeten 

Ez a kaland igen furcsán és érdekesen kezdődött. Arra 
ébredtem, hogy a konyha felől beszélgetésfoszlányok 
hallatszottak be a szobámba. Lábujjhegyen odalopóztam 
a konyha ajtajához és ügy figyeltem, mint egy fülesbagoly. 
Képzeljétek, az Éviké nagyanyja volt ott személyesen. Na, 
gondoltam magamban, vége a nyaralásnak! Úgy elkezdett 
verni a szívem, hogy attól féltem, mentem meghallják. 
Annyira füleltem, hogy amikor Tisza elugatta magát a 
tornácon, azt hittem, mennydörgés van. Nemsokára 
megnyugodtam, ugyanis láttam, hogy Ilonka néni egy nagy 
kosarat hozott, benne egy akkora dinnyével, mint egy 
kisebb malomkerék. 

- Szóval, Margitka, segíts neki levinni a töltésig a 
dinnyét. 

- Ilonka, sikerült a kalácssütés? - érdeklődött 
édesanyám Éviké nagyanyjától. 

- A túrós, azzal a mazsolával, amit adtál, olyan finomra 
sikeredett, hogy magam is csodálkoztam. Be is 
csomagoltam mind a két darabot a gyerekeknek. 

- De nézd csak az én kuglófomat! Na, ehhez mit szólsz? 



- Nem tudom, miért, nekem ezek az úri sütemények 
nem sikerülnek ilyen jól. Majd az unokámat tanítsd meg 
ennek a fortélyára. Most már sietek, menni kell a mezőre, 
vár a munka. 

Még a gyík sem tud olyan fürgén futni, ahogy én 
kotródtam vissza az ágyamba. Jól be is takaróztam, mintha 
fáznék. Jól sejtettem: amint elment Ilonka néni, bejött a 
szobába édesanyám. 

- Szegény gyerek, jól kifáradhatott a héten. Szinte 
sajnálom felébreszteni az én kis hősömet. 

Úgy tettem, mintha most ébredeznék. Nagy álmosságot 
színlelve félszemmel kinéztem a takaró alól. 

- Felébredtél, kisfiam? Mindjárt itt lesz Éviké, ne várasd 
sokáig. Gyere, nézd meg, a nagyanyja milyen nagy dinnyét 
hozott. 

Majdnem elszóltam magam, hogy én már láttam, de 
nem mondtam semmit. Alighogy megreggeliztünk Tiszával, 
megjött Éviké. 

- Szia, Kiskirály! Mindent elkészítettél az útra? 
Arra gondoltam, hogy nekem édesanyám készített el 

mindent. Éreztem, hogy elpirulok. 
- Segíts vinni a nagyobbik táskát. Vagy még álmos 

vagy? 
Álmos az nem voltam, csak ezen a héten annyi minden 

történt velem, hogy ehhez képest az eddigi életem 
története semmiség. Azzal sem akarok senkit fárasztani, 
hogy mennyi időbe került, amíg megszokott helyünkre 
érkeztünk. Mondta is Pityuka, hogy most több terhet 
cipelünk, mint amikor a nádat hordtuk a palota fedéséhez. 

Ahogy pakoltuk ki a sok finomságot, Tisza kutyám 
nagy bölcsen csak ennyit mondott: 

- Tíz óra elmúlt. 
- Hát ezt meg honnan tudod, barátom? 



- Ilyenkor szokott először korogni a gyomrom. 
- Eredj csak és igyál egy kis hideg forrásvizet. Attól 

biztos azonnal abbamarad a korgás. 
Tisza megszégyellte magát és elsomfordált. Biztos 

beletelt egy órába is, amíg mindent elpakoltunk. Úgy 
megtelt a palotánk a sok minden jóval, hogy Éviké azt 
mondta örömében: 

- Te, Kiskirály, bárcsak ide kellene járni szeptember 
elsejétől iskolába! 

Ahogy meghallottam ezt a beszédet, szinte kirázott a 
hideg. Csak Tisza kutyám örömteli csaholására felejtettem 
el Éviké kijelentését. 

- Mi van, kiskutyám? 
- Képzeljétek el, az a tisztás, ahonnan azt a szép füvet 

szedtem, tele van picsirti gombával. 
- Hányat is korgott már a gyomrod? 
Tisza rám nézett és elszégyellte magát: 
- Tudjátok meg, egyet sem! 
Ekkora Éviké elővett egy kis piros tálcát, tele finom 

illatozó túrós köttessek Tisza olyan tágra nyitotta a szemét, 
hogy belefért volna a tálca kalácsostól együtt. Éviké levette 
a tálcáról a legszebb darabot és odaadta Tiszának. Pityuka 
is jóllakott és elment a kabátzsebembe pihenni. 

Éviké hirtelen így szólt: 
- Hosszú még a mai nap, gyere, Kiskirály, menjünk mi 

is pihenni. 
Ahogy bámészkodva könyököltünk a palotánk 

ajtajában, Éviké így szólt: 
- Ha látná az édesanyám, hogy milyen boldog vagyok, 

biztos nagyon örülne. 
Úgy nézett rám, mint a felnőttek, olyan furcsán és 

komolyan. Váratlanul csilingelve elkacagta magát és így 
csiripelt: 





- Gyerünk, most már nézzünk belülről is kifelé. És 
mint egy nagy szöcske, hanyatt vágta magát a szép tiszta 
ágyán, és csak beszélt, meg beszélt. Én is hanyatt 
feküdtem az ágyamon és csak hallgattam. Olyan jó volt 
érezni, hogy csak ketten vagyunk a Tündérszigeten földi 
emberek. Úgy éreztem magam, mintha igazi felnőtt 
lennék. Ahogy így ábrándozom a szivárványok között, 
egyszercsak arra lettem figyelmes, hogy nagy csend van. 
Szinte megijedtem, de ahogy hallottam, Éviké milyen 
nyugodtan szuszog, olyan jól éreztem magam, mintha 
csak édesanyámat hallanám. 

Biztos én is elaludtam, mert a kutyám így kiabált befelé 
a palotába: 

- Hétalvók, lusta népség, kenyérpusztítók! 
- Hagyd abba, Tisza, felkelted Évikét! 
- Azt is akarom. Már teleszedtem a kosarat gombával, 

most már rajtatok a sor, készítsétek el.! 
- Igaza van Tiszának - ült fel az ágyon Éviké. 
A lármára Pityuka is felébredt és elkiáltotta magát: 
- Barátaim, munkára fel. 
Összenéztünk Évikével. Amióta kineveztük hajóskapi-

tánnyá, így viselkedik. Intettem, hogy sorakozó. Nagy ne-
hezen egy sorba állt a csapat. Kényelmesen kihúztam 
magam és így morfondíroztam: 

- Én, a kapitány és Tisza kimossuk a bográcsot. Felál-
lítjuk a legalkalmasabb helyen, fát hozunk, tüzet rakunk. 
A megtisztított gombát megmossuk, az előre összevágott 
szalonnát üvegesre pirítjuk, vizet is hozunk a vederbe. 

- Jó, jó - mondta Éviké mérgesen. - És a gombát ki 
fogja megtisztítani? 

- Hát te meg Pityuka. 
- Köszönöm az ilyen munkamegosztást - morgott Éviké 

egy darabig. 



De Pityuka addig beszélt hozzá, hogy nemsokára 
dudorászva tisztították a friss gombákat. Megsúgom nektek, 
halálom a gombapucolás. Azt szokták mondani, hogy 
minden jó, ha jó a vége. Merthogy olyan gombapörköltet 
készítettünk, hogy Tiszának sem kellett segíteni a 
mosogatásban, a házi kenyérrel úgy kimártogattuk az 
utolsó cseppig a bográcsot, hogy elég volt csupán 
kiöblíteni. Igen ám, de eltelt az idő, ezért mindenkit 
elküldtem fürödni. Én pedig elmentem száraz fát gyűjteni 
a tábortűzhöz. Aki nem tudja, annak eláailom, hogy ha 
azt akarja, hogy egész éjszaka legyen tűz a sátor - mi 
esetünkben a palota - előtt, annak külön kell szedni a 
száraz és a nyers fát. A nyers, az jó, füstjétől félnek igazán 
a szúnyogok. A száraz fa csak akkor kell, ha netán kialudna 
a tűz. Ilyenkor a parázsra kell tenni a száraz fából, ezután 
újra meggyullad és már duruzsolhat a nyers fa is. Igen, a 
tűzhelyet meg csak nagy kövekkel kell körberakni, akkor 
sokkal kevesebb fa kell. Mire a többiek visszajöttek a 
lubickolásból, vidáman pattogó tűz fogadta őket. 

Milyen szép is volt, ahogy körbeültük a tábortüzet az 
esti sötét barnulatban és figyeltük, ki fogja észrevenni az 
első csillagot. Soha nem felejtem el, hogy ragyogott Éviké 
szeme, amikor ugrándozva kiabálta: ő már látja is. 
Megszeltük a nagy görögdinnyét és a magokkal célba 
vettük egymást. Ezen olyan jól elmulattunk, azt sem tudtuk, 
hány óra. Nagy fáradtan vánszorogtunk be a palotába. 
Meggyújtottam az édesanyám lámpáját, ami varázslatosan 
világította meg a palota belsejét. Ilyen szépet én még soha 
nem láttam. Még az Aladdin lámpájával sem cseréltem 
volna ki, az biztos. 

- Éviké, gyere, ülj ide mellém. Amikor elindultunk, az 
édesanyám megkért valamire. 



- Mondjad, kapitányom, mire? 
- Csak úgy engedett el, ha megígérek neki valamit. 
- Mi az, mondjad már! 
- Tudod, el kell hogy mondjuk első este az Úri Imát. 
Éviké rám nézett, nem szólt semmit, csak megfogta a 

kezemet és elkezdett hangosan imádkozni: 
„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg 

a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te 
akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi 
mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd 
meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk 
azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket 
kísértésbe, de szabadítsd meg minket a gonosztól, mert 
tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. 
Ámen". 

Elengedte a kezemet és lágyan megsimogatta az 
arcomat, belenézett a szemembe, a mutatóujjával 
megérintette az államat, oly lágyan, mint egy pihe, 
megcsókolta a szám, elmosolyodott, felállt és elindult, hogy 
megvesse a két ágyat. Ezek után mindketten úgy aludtunk, 
mint a tej. 

VIII. Vasárnapi furcsaságok 

Finom halszagot hozott a szél a palotakunyhó irányába. 
A falu felől idehallatszott a reggeli imához hívogató 
harangszó. Minden olyan szépnek tűnt, mintha csak a 
Paradicsomban lennénk. Évikét néztem: álmában is 
mosolygott és úgy ölelte a kispárnát, mintha az lenne a 
palotánk. Megint az a fránya Tisza törte meg az idilli 
csendet. 

- Hét óra van, gyerekek, hét óra van! 



- Ezt meg honnan tudod? 
- Onnan, hogy már harangoztak a falunkban! Meg azt 

akarom mondani , kapitány, hogy kimentem a 
szigetünknek arra az oldalára, ahol a legmélyebb a víz. 
Látom ám, hogy egy szemüveges bácsi akkora nagy halat 
fogott, mint én vagyok! 

- Vajon nem ügy vagy te ezzel, mint a messziről jött 
ember? 

- Azzal meg mi volt? 
- Semmi, csak szeretett nagyokat füllenteni! De ahogy 

töröm a fejem, az a horgász csak Bandi bácsi lehet. Attól 
meg ki is telik, hogy akkora halat fog, mint te vagy. így 
egyelőre nem kételkedem a szavadban. Adtál viszont egy 
jó ötletet. 

- Mi az, kapitány? 
- A szigetünk északi oldalán, ott, ahol az a magasabb 

partszakasz van a füzfabokrok mellett, ott láttam a vízben 
sok üreget, azokat meg kellene nézni, hátha van bennük 
egy pár szép hal is. Bár őszintén szólva nem igazán 
szeretek üregben halászni. 

Közben Éviké olyan rendet csinált a palotában, mintha 
az lenne a parlamenti fogadószoba. 

- Éviké, Tiszával elmegyünk halászni. 
- Nem lesztek sokáig? 
- Nem. Úgy egy óra alatt megjárjuk. 
- Addig elkészítem a reggelit. 
- Az nagyon jó lesz - ugrándozott Tisza. 
Már majdnem kiértünk a halászóhelyhez, amikor 

megbökdösött Tisza: 
- Nem akarod elmondani a gyerekeknek, miért nem 

szeretsz üregben halat fogni? 
Nem nagyon van mivel dicsekednem, az az egy biztos. 

De most már muszáj elmondanom. Tavaly is ilyenformán 



lehetett az idő, olyan augusztus közepe volt. Elindultam 
otthonról egy kis kézi halászatra. Aki nem tudja, annak 
elmondom: a halak szeretnek az agyagos partban turkálni, 
így jó nagy lyukakat vájnak giliszta és egyéb ínyencfalatok 
után kutatva. Az ember fiának nem kell egyebet csinálnia, 
mint benyúlni az ilyen lyukakba és elkapni az ott lévő 
halat. Ment is ez a művelet nem is egyszer, de azt mondják, 
addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. 

Késő délután volt. Fogtam is néhány szép halat. Maradt 
még az egyik bokor tövében egy padmaj, ott majdnem 
nyakig ért a víz. Mondta is a kutyám, hogy azt hagyjam a 
fenébe. Ide csak úgy lehetett benyúlni, hogy le kellett 
bukni a víz alá és nagy levegővétellel bekotorászni a 
méretes lyukba. Egyszer csak éreztem, hogy megfogtam 
valami nagyon vastag halat. Emlékszem: átöleltem és kifelé 
húztam a lyukból, de közben a víz alatt voltam. A fejemben 
a vér már úgy kalapált, mint egy buzogány. Nem tudtam, 
mit csináljak. Úgy éreztem, mintha a hal engedné, hogy 
felhozzam a felszínre. Ám ezt csak gondoltam. Egyszer 
csak, mint a villám, egyenesen bevitt a nagy bokor alá, 
ahol a víz két méter is volt. Hogy engedtem el a halat, 
nem emlékszem. Amikor magamhoz tértem, nagyon 
fáztam. Nyakig voltam a vízben, Tisza nyaldosta az 
arcomat. Nem részletezem tovább, de a kifogott halat is 
otthagytuk. Nem is dicsekedtem én ezzel eddig senkinek. 

A mostani halászat sem volt sokkal szerencsésebb. 
Néhány méretes zsákmány után belenyúltam az egyik 
üregbe. A kezemben éreztem egy jó nagy halat. Elkaptam, 
ki akartam rántani. Megcsúszott mind a két lábam az 
agyagos talajon és hanyatt beleestem a vízbe. Szégyen 
ide, szégyen oda, olyan három kortyot nyeltem, hogy csak 
este óhajtottam meg a víz ivását, akkor is csak a jó vacsora 
után. 



Szorítottam mind a két kezemmel a halat, azért is 
nyeltem azt a sok vizet, mert nem tudtam megfordulni, 
akárhogy kalimpáltam is a lábammal. A halat már el nem 
engedem, ha a kezemben van! Végül csak sikerült 
felállnom és nagy büszkén meg akartam mutatni a fogást 
Tiszának. Szent Isten! Úgy hajítottam el a zsákmányt, 
mintha istennyila lett volna. Tudjátok, mi volt az? Egy 
hatalmas vízisikló. Amikor kikecmeregtem a vízből és 
kipihentem az ijedelmet, mondom a kutyámnak: figyelj 
ide, Tisza, ne mondd el senkinek ezt a halászatot. 

Hazafelé menet ahogy megláttam a palotánkat, olyan 
büszkeség fogott el, amilyet eddig soha nem éreztem. 

- Kiskirály, ügy látom, a fejeden volt az a bizonyos 
egy óra, azért nem vetted észre, hogy már kettő is eltelt 
azóta. 

- Közben jött egy s más - mondta Tisza rám kacsintva. 
Meglepetten láttam, hogy Éviké mennyi finomságot 

készített: rántott húst, töltött tojást. Pityuka ezt nem merte 
megenni, mondván, ilyet Tündérországban senki nem tud 
csinálni és lehet, hogy árt az egészségnek. De amikor 
megkóstolta, megette az én részemet is, annyira ízlett neki. 
Én meg nem tudtam jóllakni a mézzel csurgatott sárga-
dinnyével. 

De elég is lesz ebből a sok unalmas dologból, inkább 
elmegyek kalandot keresni, hogy legyen tizenhárom. 

- Körülbelül hat óra lehet, mert a nap már elérte a 
töltés felől idelátszó fák koronáját. Ideje, hogy odategyük 
a halászlét főni - mondtam. 

Amikor felengedtük a halászlét vízzel, azt mondtam 
Évikének, hogy most már átengedem neki a főzés 
felelősségét. 

- Elmegyek Tiszával egy órácskára, addig kész is lesz 
a vacsora - mondtam. 



- Csak nehogy úgy menjetek el, mint reggel is tettétek! 
- Majd én ügyelek rá - mondta Tisza. 
Egyszer csak azt vettem észre, hogy Tisza eltűnt mellő-

lem. Körülnéztem. A parton lévő sok kacat között egy 
lakkcipő mellett, amelyiknek hiányzott a sarka, megláttam 
egy kis fehér táskát, aminek hiányzott a füle. Odaléptem 
és mintha csak labda lenne, tovább rúgtam. Megcsillant 
benne valami, amikor leesett a földre. Jobban megnéztem: 
egy arany nyaklánc volt egy kis szív alakú medállal. Úgy 
fénylett a nap utolsó sugaraitól, mintha azt mondaná: de 
sokat vártam rád, hogy megtalálj és azé legyek, akit 
szeretek. Hirtelen Éviké arca jelent meg előttem... Tisza 
után néztem, s láttam, hogy nem messze tőlem valamit 
kapar. 

- Nézd, kiskutyám, mit leltem! 
- Inkább te nézd meg, én mit találtam! 
Egy evezőt tartott a foga között. 
- Mire ez nekünk, van tűzifánk elég! 
- Igen, tűzifánk van. De itt van az evezőhöz a csónak 

is. 
Ahogy közelebb mentem, észrevettem, hogy kilátszik 

a homokos iszapból a csónak eleje. 
- Hagyjuk, kiskutyám, úgysem bántja senki, meg ki 

tudja: lehet, lyukas, vagy el is van korhadva az alja. 
- Legalább a két evezőt vigyük magunkkal -

okvetetlenkedett Tisza. 
Felvettem a vállamra és egyenes irányban mentünk a 

palotánk felé. Már javában szürkült. Úgy döntöttem, a 
nyakláncról egyelőre a kutyámnak sem szólok. 

- J ó , hogy jössztök. Már keresni akartalak benneteket 
- mérgelődött Éviké. 

Szépen meg volt terítve az asztal. A lámpa fénylett, 
mint Betlehem csillaga. 



- Éviké, azt mondtad, hogy ezen az asztalon nem 
fogunk enni, csak virágot tartunk a nagyanyád vázájában. 

- Igen, azt mondtam, de ma nagy ünnep van. 
- És mi az a nagy ünnep? 
- Ma van életem legszebb vasárnapja... 
Ekkor arra kértem Évikét, hunyja be a szemét. Furcsán 

nézett rám, de megtette. Amilyen gyorsan tudtam, a 
nyakába tettem az aranyláncot. 

- Most már kinyithatod a szemed, Évikém. 
Ahogy meglátta a nyakában a láncot, elsápadt és sírni 

kezdett. 
- Honnan van neked ez a lánc, kapitány? Mert ez egykor 

az édesanyámé volt. Nekem akarta adni, de elhagyta. 
Aznap hozták haza a városból, mert javíttatni kellett a 
kapcsát. 

- Én leltem az előbb a Tisza partján. 
Éviké odalépett hozzám, megölelt és olyan lágyan, 

mintha harmat szállt volna az ajkaimra, megcsókolt. Ez 
volt életem első igazi csókja. Ezen az estén ügy ragyogtak 
a csillagok, mint a gyémántok. 

IX. Csónakázás a sziget körül 

Hétfő reggel volt. Megreggeliztünk, majd össze-
csomagoltunk és hazaindultunk. Nagy volt az öröm, amikor 
édesanyám meglátott bennünket. Lelkesen magyaráztuk, 
milyen jól éreztük magunkat a szigeten. Éviké már éppen 
búcsúzkodott, amikor édesanyám így szólt hozzá: 

- De szép nyakláncod van! Szombaton észre sem vettem. 
- Nem is láthatta, Margit néni, mert azt a fia találta a 

Tisza parton. Képzelje el, az édesanyámé volt. 
Közben megjött Ilonka néni. Muszáj volt ismét elmesélni 



mindent, ami nem titok. Az Éviké nagyanyja a nyaklánccal 
kapcsolatban csak ennyit mondott. 

- A hűséges jószág előbb-utóbb megkerül. 
Évikével találkozót beszéltünk meg délutánra a 

megszokott helyen. Már közelgett a találkozó ideje, de 
sajnáltam felkelteni Pityukát. Ekkor Tisza elkezdett 
keservesen vonítani, úgy, hogy a kis tündér azon nyomban 
felébredt. 

Alig értünk fel a töltésre, láttuk, hogy integet valaki. 
- Hol voltatok ilyen sokáig, kapitány? 
- Sajnáltam felkelteni Pityukát, olyan mélyen aludt. 
- Beszállás, beszállás! - sürgetett Pityuka mindenkit. 
Alig vártuk, hogy feltűnjön a szigetünk, annyira a 

szívünkhöz nőtt. 
Elindultunk libasorban, toronyiránt. Tisza megálljt 

kiabált: 
- Nem visszük az evezőket! 
- Mire az nekünk? 
- Hogyan fogunk evezni a folyón evezők nélkül? 
Azon tanakodtunk, vajon milyen állapotban lehet a 

homokkal borított csónak. Amikor kiástuk, meggyő-
ződhettünk, hogy nincs semmi baja, még a zöld festék 
sem kopott meg rajta. Az elszakított lánc arról tanúskodott, 
hogy a víz sodorta el valahonnan. 

Mivel a part itt lejtős volt, könnyen ment a vízre eresztés. 
Néhány perc múlva már a folyón ringott a csónak, mint 
egy balerina a színpadon. Ahogy ezt megláttam, rögtön 
tudtam, hogy új szerzeményünket csak Évikéről keresz-
telhetjük el. Egyelőre senkinek nem szóltam a tervemről. 
Mint egy igazi kapitány, összehívtam a csapatot. 

- Tetszik nektek ez a zöld csónak? - kérdeztem. 
- Még hogy tetszik? - lelkendezett Pityuka. - Csodás, 

az az egy biztos! 



- Akkor figyeljetek ide: ennek a csónaknak nevet kell 
adni! 

- Igen, igen! - ugrándozott Éviké és nagyokat tapsolt 
izgalmában. 

- Tisza, eredj gyorsan és hozd el a plafonfestésből 
megmaradt festéket, de az ecsetet se felejtsd el! - mondtam 
a kutyámnak. 

- Mondd csak, kapitány, hogy is fogják hívni ezt a 
csónakot - kérdezte Éviké. 

Zavaromban csak annyit tudtam mondani: Évi... 
Pár perc múlva Tisza csaholása törte meg az idilli 

csendet. 
- Itt a festék, kapitány, festhetjük rá a nevet. 
- Sorakozó! - kiáltottam. 
Mindenki figyelt, csak Éviké izgett-mozgott izgalmában. 
- Nyughass már, Éviké - mondta Tisza - , mert nyomban 

megharapom a nagylábujjadat! 
- Jól van no, hadd halljuk azt a nevet! 

Összeszedtem minden bátorságomat, háromszor is 
megköszörültem a torkom és amilyen bátran csak tudtam, 
kijelentettem, hogy a mi csónakunkat Évikéről nevezzük 
el. 

Tisza és Pityuka úgy néztek rám, hogy majd leesett az 
álluk. Éviké azonban nagyon boldog volt. 

- Mi ez a név, kapitány? Női nevet adunk a csóna-
kunknak? - méltatlankodott Pityuka. - Nem adhatunk neki 
más nevet? 

Alig tudtam megmagyarázni Pityukának, hogy itt, a mi 
földünkön a legtöbb hajónak női neve van. Végül is belátta, 
hogy jobb nevet nem is lelhetnénk. Egy kis idő múlva a 
csónakunk már siklott is le a folyó vizén. Mindenki boldog 
volt! Tisza a csónak orrában állva irányította az evezést. 
Az evezős és a kapitányi poszt az enyém lett. Menet közben 



megbeszéltük, hogy holnap reggel nagy kirándulást 
teszünk a sziget körül. 

Vacsora után odamentem édesapámhoz, megcirógattam 
az arcát. 

- Mit akarsz, nagyfiú? Anyádtól hallom, hogy már 
lányokkal jársz sátorozni... 

Ha én ezt tudom, hogy apám így fog velem beszélni, 
dehogyis mertem volna előhozakodni a kérésemmel. 

- No mit is akartál? - veregette meg a vállamat. 
Elsápadva csak annyit tudtam kinyögni, hogy a 

messzelátót szerettem volna elkérni, mert az tízszer 
közelebb hozza a dolgokat az emberhez. Ekkor olyan 
barátságosan, mint még soha, rám nézett és csak ennyit 
mondott: 

- Látom, fiam, nem vagy anyámasszony katonája! 
Felállt és kiment a másik szobába. Nemsokára visszajött 

a nagy kinccsel, amelyet mindenki nagy becsben tartott. 
Még anyám is olyan óvatosan törölte le róla a port, mintha 
valami nagy titok lenne a kukkerben. 

Másnap olyan büszkén mentem le a Tiszára a messze-
látóval és a nagy táska elemózsiával, mintha az Antarktiszra 
mennék pingvineket felfedezni. 

Nem győztünk betelni a messzelátóval. Mindenki bele 
akart nézni, hátha olyat lát benne, amit másképpen nem. 
Ez így is volt. Mert a szigetünk másik oldalán úgy látszott 
a falu csordája, hogy megismertem a szomszéd tehenét is 
a nagy kolompjáról. Amikor már mindent bepakoltunk és 
Tisza is elfoglalta a helyét a csónak elején, intett nagy 
komolyan, hogy indulhatunk. Megmozdult a csónak. A 
távcső Évikéhez került, aki olyan büszkén fogta, mintha 
ő lenne a kapitány. Tisza az utat figyelte. Később hozzám 
fordult és megkérdezte: 



- Merre menjünk? Egyenesen vagy a folyó holt ága felé? 
- Behajózunk a holtágba, és szétnézünk, mi újság arra. 
Aki nem tudná, annak elárulom, hogy ez a hely egy 

valóságos víziparadicsom, van itt minden, amit az ember 
el tud képzelni. Lassan beúsztattunk a holtágba, a folyó 
alig tíz méter széles, de rettentő mély. Két oldalon hatalmas 
füzes, az ágak szinte ráhajolnak a vízre, amely olyan 
csendes, hogy még a nap sugara sem rezdül meg benne. 
Aki nem járt erre, azt hihetné, hogy a dzsungelbe került. 

A csónak úgy siklott a vizén, mintha egy láthatatlan 
kéz irányítaná. Néhány perc múlva egy szép nagy tisztást 
vettem észre. A kavicsos parton kötöttünk ki. Óvatosan 
lépkedtem a kavicsokon, mintha tojáshéjon járnék. Éviké 
kiadta a csónak láncát, és a hajónkat „biztos kikötőbe" 
vontattam. Most már Tisza is kiugrott a csónakból, de 
ugatni még most sem mert. Éviké is félve nézett körül 
ebben a varázslatos világban. Pityuka pedig úgy 
szemlélődött, mintha szüreti bálban lenne. 

Megbeszéltük a további tervet, majd Éviké egy kis 
lakomát tálalt fel a pokróc közepére terített abroszra. Mivel 
a porondos part igen süppedékes volt, ezért úgy 
döntöttünk, a palotánk melletti strandon fogunk fürödni 
és napozni. Falatozás közben elhatároztuk, hogy másnap 
folytatjuk a sziget felfedezését, mert egy nap alatt lehetetlen 
mindent alaposan megnézni és felkutatni. 

X. Az óriásharcsa kiszabadítása 

Édesapámnak valahogy nagyon jó kedve volt a 
vacsoránál. Ahogy asztalhoz ültünk, kaptam tőle egy nagy 
barackot a fejem búbjára. Ilyet ritkán szokott csinálni, 



legfeljebb csak akkor, ha nagyon jó a kedve. Az ilyen 
esetek meg nagyon ritkák a mi házunkban. 

- Hogy működik a világbalátó, kisfiam? 
- Nagyon jól, édesapám! 
- De ügyelj rá, mert ezt még a fiadnak is meg kell 

mutatnod, épségben és megbecsülve. 
Még ez idáig soha nem jutott eszembe, hogy nekem is 

lesz egyszer fiam vagy lányom. Ezen úgy eltűnődtem, hogy 
csak apám második barackjára tértem magamhoz. 

- Gyere csak utánam, fiam. 
Bementünk az apám szobájába. Kivett a zsebéből egy 

kulcsot, amit mindig magánál hordott, és kinyitott egy 
fiókzárat. Nyikorogva kihúzta a fiókot és a sok papír közül 
elővett egy vasládikót. Ebben is keresgélt egy darabig, 
utána rám nézett és így szólt: 

- Akinek már van egy olyan komoly kukkerje, mint a 
tiéd, annak illik, hogy legyen egy jóféle bicskája is. 

Ezzel átnyújtott nekem egy olyan bicskát, amilyenről 
eddig csak álmodoztam. Lábujjhegyre álltam és olyan 
puszit adtam az arcára, hogy csak úgy cuppant. 

- J ó l van, jól, de ügyelj erre a jószágra. Ennek az árán 
két jó malacot lehetne venni. 

És ezt úgy mondta apám, mintha a fél világot rám bízta 
volna. Volt ezen a bicskanyelen egy nagy kés, egy kicsi, 
egy konzervnyitó, egy pipaszurkáló és egy dugóhúzó. Az 
egész bicska rozsdamentes acélból készült és úgy fénylett, 
mintha színezüst lenne. Azon a végén, ahonnan a nagy 
kés nyílt, volt egy fél karika, ami jobbra-balra elfordult és 
ezen vagy harminc centi rozsdamentes lánc lógott, amit a 
nadrágszíjhoz lehetett kapcsolni. Ha véletlenül a bicska 
ki is csúszna a zsebből, a gazdája el ne hagyja. 

Édesanyám a reggelinél így szólt hozzám: 
- Kisfiam, én jól ismerem az apádat. Ezt a bicskát azért 



adta neked, mert már megbízik benned és ügy néz téged, 
mint egy felnőtt férfit. Ezért ne hozz szégyent a fejére, 
hanem viselkedj úgy, ahogy egy felnőtt emberhez illik. 
Először mindig beszéld meg a szíveddel, mit akarsz 
cselekedni és ne siesd el a dolgokat. 

Büszkén mentem a találkozóhelyünkre. Úgy éreztem, 
mintha a bokrok és a fák is irigyelnének. 

- Szia, kapitány! De el vagy gondolkodva! Mi bajod? 
- Szerbusz, Éviké. Nincs nekem semmi bajom. Csak 

tudod, ahogy öregszem, egyre több a problémám. 
- Na ne viccelj, Kiskirály. Még elsírom magam! 
Erre a beszédre Pityuka mászott volna kifelé a 

zsebemből, de megcsúszott a lába és zsutty! ráesett a Tisza 
fejére. Tisza úgy megijedt, hogy majdnem világgá szaladt. 
Csak a nagy kacagásunkra jött vissza. Ezután a mulatságos 
helyzet után nekem is visszatért az életkedvem. 
Lekapcsoltam a nadrágszíjról a bicskámat és mindenkinek 
elmondtam, hogy az apámtól kaptam. Még Éviké is 
ámuldozott. 

- Hej, kapitány, de jó apád van neked! 
- Gondolom, neked is olyan van, Éviké! 
Éviké elkomolyodott és leült a fűre. Elkezdte törölgetni 

a szemét, mert már csillogott benne néhány könnycsepp. 
- Mi rosszat csináltam, Éviké, hogy sírsz? 
- Nem csináltál te semmit, kapitány, csak az a baj, 

hogy nekem nincs apám... 
- Meghalt? - kérdeztem riadtan. 
- Nem: elszökött. Én még nagyon kicsi voltam akkor, 

nem emlékszem rá. 
Úgy éreztem, elszorul a torkom, kiszárad a szám. 
- Éviké, én úgy foglak szeretni: apukád és anyukád 

helyett is! 
Odamentem hozzá és megsimogattam a fejét. 



Rám nézett és újból könnyes lett a szeme. Megfogta a 
kezem. Futni kezdtünk, úgy, hogy Tisza alig ért utol 
bennünket. Gyönyörűen sütött a nap. Eloldottam a csóna-
kot és parancsba adtam, hogy mindenki foglalja el a helyét. 
Éviké újból olyan vidám volt, mint azelőtt. Én arra 
gondoltam, hogy mától kezdve kétszeresen fogok vigyázni 
Évikére. Ezen a helyen, ahol most evezek, nagyon mély a 
víz. Itt kasica van, azaz nagy kövekkel van kikövezve a 
folyó medre, hogy az áradás ne tudja a partot elmosni. 
Ezek a nagy kövek vastag dróthálóba vannak besüly-
lyesztve, hogy még a jégzajlás se tudjon benne kárt tenni. 
Figyelmeztettem mindenkit, hogy ne mocorogjanak a 
csónakban, mert ha ilyen helyen borulunk fel, Isten őrizzen 
meg attól minket. 

Már majdnem elhagytuk a kasicát, amikor a csónak 
mellett felbukkant egy hatalmas fekete valami. Először 
azt hittem, egy felborult csónak van a vízben, mert olyan 
hosszú volt, mint a mi csónakunk. De láttam, a kutyám 
izgatottan int, hogy nézzek csak oda jobban. Majdnem 
meghűlt bennem a vér, amikor jobban szemügyre vettem 
a dolgot: egy rettentő nagy harcsa volt a csónak mellett. 
Bajsza akár a karom, feje, mint a csónakunk alja, két szeme, 
mint két ringlószilva. Te jó ég: ha ez úgy akarja, egy jól 
irányzott farokcsapással vízbe borít minket. Még a 
lélegzetem is elállt. Nem tudtam, mit tegyek. Csak vártam, 
mikor fogunk a vízbe esni. De mert nem történt semmi, 
kicsit bátrabban néztem körül. Akkor láttam, hogy olyan 
szomorúan nézett rám, mintha segítséget kérne. Most már 
Tisza is bátrabban nézte a harcsát. 

- Kapitány, ez a harcsa beleakadt egy hálóba. Szaba-
dítsuk ki szegényt! - szólt a kutyám. 

Először tiltakoztam: 
- Hát még mit nem! Apám majd eladja, sok pénzünk lesz. 





Már azt néztem, honnan kérjek segítséget, amikor 
édesanyám szavai csengtek a fülembe: " Először mindig a 
szíveddel beszéld meg, mit akarsz cselekedni..." 

Ránéztem a nagy harcsára, és úgy tűnt, mintha 
kegyelmet kérne. 

- Engedj szabadon, majd meghálálom... 
Elővettem a bicskámat, leoldottam a láncról. Elkezdtem 

vagdosni a háló szemeit. A nagy harcsa most egészen 
feljött a víz tetejére, olyan volt, mint egy hosszúkás, fekete 
sziget. Amikor teljesen kiszabadítottam, szembeúszott a 
csónakkal, felemelte a fejét, kitátotta a száját és 
méltóságteljesen eltűnt a mélységben. 

Már javában ettük a nyárson sült szalonnát, amikor 
Éviké így szólt: 

- Kapitány, neked valóban nagy szíved van! 
Úgy csillogott a szeme, mintha gyémántokat osztogatna 

a tekintetével. 
Ahogy úszkáltunk a patakunkban, Éviké odaúszott 

hozzám: 
- Kiskirály, van egy ötletem: nézzünk szét azon a 

helyen, hol a nyakláncomat találtad. 
- Mit gondolsz, az ilyen dolgok csak úgy potyognak 

az égből? Nem úgy van az! Én eddig semmit sem leltem, 
ami említésre méltó lett volna. De nem bánom, legyen 
igazad. Kell néha egy kis kikapcsolódás is. 

Megegyeztünk abban, hogy másnap széjjelnézünk a 
környéken. Ezen az estén úgy aludtam el, mint egy hős, 
aki megmentette a vizek királyát. 

XI. A rejtélyes faláda titka 

Mintha Húsvét szép reggele lenne, így nem kellett, 
hogy valaki is felkeltsen. Úgy ébredtem, mintha érezném: 



ma valami szenzációs dolognak kell velem történnie. 
Édesanyám még csak félig volt kész a reggelivel, amikor 
már a tornácon nyújtózkodtam és Tiszát utasítottam, hogy 
ügyeljen a csirkékre, nehogy a szomszéd macskája kilesse, s 
elvigye a legkövérebbet. Ez volt az elfoglaltságom a reggeliig. 

Reggeli után ismét a szigetre indultunk. Éviké így szólt: 
- Kiskirály, azt álmodtam, hogy a szigetünk egyszer 

majd nagyon híres lesz. 
- Miért? - kérdeztem csodálkozva. 
- Azért, mert aki a róla szóló történeteket elolvassa, az 

megszereti a szigetünket is. 
- Hogy mondhatsz ilyet? Hiszen megbeszéltük, hogy 

titokban tartjuk a történteket. 
- Tudom, hogy megírtad a sziget himnuszát, de szerin-

tem ezzel nem fejeződik be a krónikaírás, majd meglátod... 
Úgy tíz óra lehetett, mikor arra a helyre értünk, ahol a 

nyakláncot találtam. Minden úgy volt, ahogy hagytuk. Még 
az a nagy gödör is, ahonnan a csónakot kiástuk. Ki is 
adtam parancsba, hogy nagyjából simítsuk azt be. Amikor 
végeztünk a munkával, Tisza azt kérdezte: 

- Most mit fogunk csinálni, gazdám? 
- Még én sem tudom. Éviké akart idejönni. Menjünk, 

ússzunk egyet és majd meglátjuk. 
Úszkáltunk, napoztunk. Harangszót hallottunk a falu-

ból, ami azt jelezte, hogy dél van. Megebédeltünk. Engem 
elkapott a lustaság és végignyúltam a pokrócon. Félál-
momban hallottam csak, hogy Éviké arról beszél, hogy a 
Tiszával elmennek kóborolni a szigeten. 

Gondoltam, hadd menjen, hiszen ő akart mindenáron 
kijönni erre a helyre. Nemsokára már javában húztam a 
lóbőrt, s arról álmodtam, hogy milyen jó lenne felnőttnek 
lenni. Katona lehetnék, messzi tájakat járnék be, s még ki 
tudja miféle dolgok történnének meg velem. 



- Kapitány, kapitány, ébredj! - riadtam fel Pityuka 
kiabálására. 

- Mi baj van? - törölgettem álmosan a szememet. 
- Baj az nincs, csak Éviké talált egy nagy ládát annak a 

fának a tövében, ahová a múltkor belecsapott a villám. 
- Megyek már! - mondtam, s egyszerre csak megjött 

az életkedvem is. 
Néhány perc múlva már a „tett" színhelyén is voltam. 

- Munkát abbahagyni, sorakozó - adtam ki az utasítást - , 
Éviké, jelentést kérek a történtekről! 

- Nézd, kapitány, ezt a fát a villám egészen az aljáig 
kettéhasította. Ahogy nézelődtem, véletlenül megbotlottam 
az egyik gyökérben. Ekkor vettem észre ezt a fene nagy 
lakatot. Ha nem esik meg velem ez a kis baleset, lehet, 
hogy elmentem volna mellette. 

- Ez igen, a felfedezéséit ezúttal kapitányi dicséretben 
részesítem - s megráztam a kis kezét, mintha hadügy-
miniszter lennék. 

Évikének valószínűleg tetszett a dolog, mert úgy kihúzta 
magát, mintha azt várná, hogy egy kitüntetést tűzök mind-
járt a blúzára. 

Ezután egy kis tanácskozásra dugtuk össze a fejünket. 
Megállapítottuk a tényeket: a láda egyrészt nagyon régi, 
másrészt pedig itt ásták el, nem pedig a folyó hozta. Olyan 
kemény körülötte az anyaföld, hogy akár száz esztendeje 
is itt lehet. 

Éviké és Tisza elmentek ásóért és feszítővasért, én pedig 
a ládát vettem alaposabban szemügyre. Tölgyfából készült, 
a vasalása úgy három ujjnyi széles lehetett, a nagy lakat is 
nyomott vagy fél kilót. Azonban a rozsda annyira kikezdte 
mindkettőt, hogy csak inkább a deszka tartotta a vasalást, 
mint fordítva. 



- Atyaúristen, lehet, hogy kincset találtunk? - villant át 
agyamon a gondolat, s ijedtemben megreszketósödött a 
lábam. - Ugyan már, nincs nekem akkora szerencsém! -
fűztem tovább a gondolatot. - De azért furdal a 
kíváncsiság, hogy mit rejt ez az öreg láda. 

Időközben a többiek is megjöttek a szerszámokkal és 
munkához láttunk. Egy jó óra alatt végeztünk az ásással. 
Olyan izgatottak voltunk, hogy az egyik lábunkról a 
másikra álltunk. A ládát szépen körbeástuk, de egyikünk 
sem gondolt arra, hogy kiemelje. Úgy véltük, el sem 
tudnánk mozdítani... 

Végül a láda alá dugtam egy nagyobb fadarabot, s azzal 
próbáltam meg elmozdítani. Könnyebben ment, mint 
gondoltam, a láda egy nagy reccsenés kíséretében 
megemelkedett. 

- Nagyon könnyű, talán nincs is benne semmi! 
- Akkor miért ásták el? - okvetetlenkedett Éviké. 
- Tudjátok mit, nézzük meg magunk... 
Körbeálltuk a ládát, s munkához láttam a feszítővassal. 

Néhány mozdulat után az elkorhadt fa engedett, s a lakat 
a pántjával együtt a földre esett. Mindenki szájtátva figyelt. 

Felnyílt a láda teteje, s mi néztük a tartalmát. Először is 
volt benne egy rozsdaette kard, egy huszárcsákó, egy 
zsinóron mente fényes gombokkal és nadrággal, mellette 
pedig egy tarsoly. Mindez olyan állapotban, hogy ha 
hozzáérünk, biztosan szétmállik. 

Találtunk benne még egy ládikát. Akkora lehetett, mint 
egy cipősdoboz. Félve nyitottuk ki - azt hittük, ebben 
van a kincs. Egy vaskos könyv került elő: egykor valakinek 
nagyon kedves lehetett, mert fedelén gyöngyházból volt 
a díszítés. 

Kinyitottam a könyvet, s beleolvastam... Hirtelen valami 
szédülésféle kapott el... 



- Ez a könyv egy istenfélő huszár tulajdona lehetett! -
mondtam mély meggyőződéssel a hangomban. 

- Honnan veszed kapitányom? - kérdezte Éviké 
elérzékenyülve. 

- Hát onnan, hogy ez a könyv az Újtestamentum. Ahogy 
reszkető kézzel elkezdtem lapozni, kinyílt a közepénél, 
ahol ezt olvastam: "és különbség van a cselekedetekben 
is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi". Egyszer csak a 
lapok közül kiesett egy kis kép, amely egy szép hölgyet 
ábrázolt. A hátlapján egy évszám: 1848, néhány sor szöveg, 
de az már olvashatatlan. 

- Kapitány, mi van még a ládában? - kotnyeleskedett 
közbe ismét Éviké. 

Találtunk még egy szép zsebórát, meg egy gyolcsban 
öt kitüntetést, ezüstből. Ezeket nem babráltuk, úgy éreztük, 
nincs jogunk hozzá. 

- Kapitány, ügy látszik, elmaradt a kincs! 
- Nem hiszem - válaszoltam elérzékenyülve —, mert 

megtaláltuk, itt legbelül - mutattam a szívem tájékára. 
- Ez a láda egy huszártiszté volt. Hogy került ide: csak 

az Isten tudja! Szerintem az lenne a tisztességes, hogy 
ezeket az emlékeket újra eltemetnénk. 

A szigeten kerestünk egy szép magaslatot, ott ástunk 
gödröt a ládának. Éviké egy csokor virágot szedett, azt 
szórtuk rá. 

A hős emlékének a magyar himnusszal tisztelegtünk. 
Megbeszéltük, hogy a helyet örökre titokban tartjuk, s 
senkinek sem mondjuk el... 



ХП. Pityuka búcsúajándéka 

Péntek van, ráadásul tizenharmadika. Gyönyörűen süt 
a nap. Nekem ez a szerencseszámom, péntek pedig a 
szerencsenapom is. Édesanyám ezt jól tudja. Ilyenkor 
szokta mondani: 

- No, kisfiam, ma ügyelj magadra, hátha valami nagy 
szerencséd lesz. De ha jó nem is, csak rossz ne történjen. 

Már elindultam otthonról, amikor édesanyám intett, 
hogy álljak meg. 

- Tudod, kisfiam, úgy gondoltam, legyen emlékezetes 
az utolsó néhány közös napotok. Beszéld meg Évikével, 
hogy szombaton és vasárnap ismét menjetek a palotához 
nyaralni. De el ne felejtsétek, hogy kedden Évikének haza 
kell utaznia. 

- Köszönöm, édesanyám - mondtam és hálásan 
megöleltem az én jó anyámat. Mikor leértem a találko-
zóhelyünkre, Éviké már ott volt. 

- Kapitány, kapitány, van egy jó hírem! Nagyanyám 
azt mondta, hogy ha anyukád is beleegyezik, szombaton 
és vasárnap elenged a szigetre. Tudod, kedden már haza 
kell utaznom... 

Amikor elmondtam Évikének, mit üzent az édesanyám, 
könnybe lábadt a szeme és a vállamra hajolva elsírta magát. 
Megszeppenve álltam és nem tudtam, mit csináljak. 

Pityuka törte meg a csendet. Intett, hogy figyeljünk rá, 
mert mondani akar valamit. 

- Drága barátaim, be szeretnék jelenteni valamit. 
- Mi az, Pityuka, talán beteg vagy? - kérdezte Éviké. 
- Nem vagyok beteg, de az éjszaka megjelent álmom-

ban a tündérkirály és azt mondta, megbocsátja a rossz 
cselekedeteimet. Ma éjszaka vissza kell mennem 
Tündérországba. 



- Már ma éjszaka? - kérdezte Éviké és a szája ismét 
sírásra görbült. 

- Igen. Ma éjszaka. Én egy távoli csillagon lakom és 
nem rakétákon közlekedünk, mint ahogyan ti azt 
elképzeltétek. Mi dimenziókban szállunk egyik helyről a 
másikra. Beleszülettünk az emberek lelkivilágába. Ez olyan 
valami, mint a hit, a remény és a szeretet. Istent sem látta 
senki, de aki hisz benne, tudja, hogy létezik. Engem sem 
lát ezen a földön senki, csak ti. Mert ti hiszitek, hogy 
létezem, ezért láttok. Sokan néznek rám, de nem látnak. 
Nem számít, az az ő bajuk. 

- Akkor már holnap nem is leszel velünk? - húztam el 
a számat, de közben eszembe jutott, hogy egy kapitány 
nem sírhat. Jó nagyokat nyeltem láthatatlan könnyeimből 
és úgy éreztem, megszakad a szívem. 

- Pedig úgy terveztük, hogy a hét végén a szigetünkön 
fogunk nyaralni. 

- Ne búsuljatok! Búcsúzóul repüljünk el jó messzire, 
egy léghajós kirándulásra. 

Ha ezt tegnap mondja, örömünkben kibújtunk volna 
a bőrünkből. De most senki nem ugrált, még Tisza is úgy 
hallgatott, mintha rossz fát tett volna a tűzre. 

- Ne búsuljatok, maid egyszer találkozunk. Lehet, hogy 
ismét összekapcsolódik a lelkivilágunk. Ez akkor történhet 
meg, ha újra fellángol a szívetekben az a szeretet, amely 
engem életre kelt. 

- Beszállás, barátaim. Merre menjünk? 
- Szeretném, ha a Kárpátok felett repülnénk - mondtam 

nagyon halkan. 
- Én is, én is! - ugrott fel Éviké, aki abban a pillanatban 

elfeledte az előbbi szomorú beszélgetést. 
Pityuka pillanatok alatt léghajóvá változott. Öröm volt 

nézni. Beszálltunk a léghajóba és kezdtük elfelejteni a 



szomorú helyzetet. Hamarosan megjelentek a Kárpátok 
hegyeinek láncolatai. Alattunk tovaszálltak a falvak és a 
városok. Az egyik város mellett egy kisebb hegyen 
várromot pillantottunk meg. 

- Vajon hogy nevezték egykor e várat? - kíváncsis-
kodott Éviké. 

- Én tudom. Ez a huszti vár. 
- Milyen szép innen fentről! - lelkendezett Éviké. - És 

a Tisza folyó úgy öleli a hegyet, ahogyan én most téged -
és olyan szorosan ölelt át, hogy szinte hallottam a szíve 
dobogását. Megcsókoltuk egymást és nagyon boldogok 
voltunk - szálltunk a képzelet szivárványán, mint üstökös 
az éj sötétjében. 

- Kapitány, amott van a munkácsi vár - lelkendezett 
Tisza kutyám. 

- Igen, valóban ez a munkácsi vár - mondtam 
komolyan. 

- Hallottam róla, hogy Zrínyi Ilona védelmezte hajdanán 
- mesélte Éviké. Rám nézett és váratlanul így folytatta: 

- Én is megvédeném a mi szigetünket. Ha kell, még az 
életem árán is. 

Ezt olyan komolyan mondta, mint egy igazi hercegnő. 
Nemsokára feltűnt Nevicke híres vára is. Fentről úgy 

tűnt, mintha még mindig ez a vár védelmezné Ungvár 
büszke városát. 

Közben megbeszéltem Pityukával, hogy menjünk a 
szigetünkre egy búcsúebédre. Mert ma olyat készítek, hogy 
a tíz ujját is megnyalhatja bárki. 

Kisvártatva a szigeten landoltunk. Mindenkit elküldtem 
fürödni, jómagam pedig hozzáláttam az estebéd elkészí-
téséhez. Először is levágtam négy darab, méternyi hosszú-
ságú nyársat. Megtisztítottam őket és kitettem a napra, 
hogy szikkadjanak. Feldaraboltam a hozzávalókat: 



szalonnát, hagymát, füstölt kolbászt, füstölt sajtot. Ezeket 
egymás után nyársra húztuk. Lelkesen segített mindenki. 
Öröm volt nézni. Tisza annyi száraz fát hordott össze, 
hogy még hét végére is elég lesz. 

Élvezettel fogyasztottuk el a nyársonsültet. Meg is 
nyaltuk mind a tíz ujjunkat! Láttam, hogy mindenki monda-
ni akar valamit, de senki nem mer elsőként megszólalni. 
Végül Pityuka törte meg a csendet. 

- Figyeljetek, barátaim! Most elválunk. Nekem van egy 
kijelölt helyem, oda kell mennem. Ti nem kísérhettek el. 
Isten legyen veletek mindörökké és ne feledjétek: én 
bennetek fogok lakni és azokban is, akik hisznek bennem, 
mert Tündér vagyok, a szeretet tündére. 

E szavak után meghajolt előttünk és eltűnt a szemünk 
elől, hogy a szívünkben éljen ezután. Már a csónakba 
pakoltunk befelé, de Éviké még mindig szipogott. Most 
már csak csónakon tudjuk megközelíteni a szigetet. De 
nem ez a baj: hogy Pityuka elment, az fáj mindenkinek. 

XIII. Búcsú a Tündérszigettől 

Augusztus legszebb szombat reggele volt. Szomorúnak 
kellene lennem, de nem így történik: valami láthatatlan 
erő felvidít és csak a jóra és a vidámságra tudok gondolni. 
Vidám a lelkem és a szívem. Furcsa egy érzés. Ha Pityukára 
gondolok, mintha itt lenne mellettem: kacagásra és 
vidámságra biztat. 

Éviké tűnik fel a kanyarban. Már messziről integet. 
- Szia, kapitány! De jó kedvem van ma! 
- Isten hozott, Éviké - köszönti édesanyám. Úgy látom, 

ő is jókedvű. 
Úgy döntöttünk, nem viszünk semmi fölösleges holmit, 

mert messzire kell majd kézben cipelni. Nincs már 



léghajónk. így is háromszor kellett megpihenni, mire elértük 
a csónakot. Mintha összebeszéltünk volna: senki egyetlen 
szóval sem hozta fel Pityukát. De a sóhajtozásainkból még 
a bolond is tudhatta, hogy valami nincs rendjén. Végül 
Tisza mondott egy fél mondatot: 

- De jó is volt ezt a vidéket a léghajóból nézni! 
Félórás evezés után megérkeztünk a csónakkikötőbe. 

Már éppen ki akartam szállni a csónakból, amikor Éviké 
azt mondta: 

- Maradj még egy kicsit, kapitány! Isten tudja, mikor 
jövünk ide még egyszer, hadd nézzek szét, hadd tegyek 
el ebből a szép tájból emléknek! 

Tisza csaholására tértünk magunkhoz az ábrándozásból. 
- Mi van, kiskutyám? 
- Ott, lejjebb a partnál egy nagy hal vergődik a sekély 

vízben. 
- Azonnal megnézem, kiskutyám. Legalább a horgá-

szással sem kell bajlódni. 
Éviké, mint egy kis őzike szaladt a kutyámmal arra, 

ahol a halnak lennie kellett. 
Egy hatalmas csuka volt! Húsz percbe is beletelt, mire 

Évikével kihúztuk. Amikor kiterítettem a fűre, Tisza kutyám 
messziről kémlelte. Úgy saccoltam, hogy megvolt tíz kiló 
is. Hogy biztos legyek a dolgomban, megmértem az 
araszommal: több mint kilenc arasz volt. 

Amikor becipekedtünk a palotába és kirakodtunk, ismét 
olyan barátságosnak tűnt a hely, mintha valóságos kastély 
lenne. 

- Tisza igen mérgesen ugat - mondtam Évikének. -
Úgy tűnik, ideje szétszedni a halat. 

Egy órába is beletelt, mire végeztünk a munkával. Éviké, 
mint egy igazi főszakács, olajban sütötte ki a csuka 
farokrészét, előtte megforgatta málélisztben. Nem akarom 



részletezni, milyen fenséges eledel volt ez a sült hal, tény, 
hogy most is összefut a nyál a számban. Jócskán elharan-
gozták a delet a faluban, mire a jóllakottságtól elnyúltunk 
az ágyunkban. 

Éviké ébresztett fel egy frissen szedett csokor virággal. 
- Ez a tiéd, kapitány! 
- Mivel érdemeltem ezt ki, Éviké? 
- Azzal, hogy beavattál a ti nagy titkotokba! Menjünk, 

ússzunk egyet, mert már kezd esteledni. 
- Ilyen késő van? 
- Igen, kapitány. Átaludtad a fél délutánt! - kacagott 

Éviké csilingelve. 
Javában hunyorodtak a csillagok, ültünk a tűz mellett, 

piszkáltuk a parazsat és beszélgettünk. Sok mindenről. 
Még a szerelemről is! 

- Kapitány, mi lesz a palotánkkal, ha hétfőn itt marad 
üresen? 

- Tudod, ezen már én is gondolkodtam. Mi itt leszünk 
hétfőn reggelig. Te kedden elutazol a nagynénédhez. Majd 
én Tiszával hazahordom az értékesebb holmikat. 

A parázsló tűz félhomályában is jól látszott, hogy Éviké 
pityereg. Sokáig ültünk szótlanul. Még beszélgetni sem 
volt kedvünk. Éviké fogta a kezemet és valami szomorú 
dallamot dudorászott. Nagyon késő lehetett, mikor 
lefeküdtünk. 

Reggel, amikor felébredtem, Éviké már nem volt bent 
a palotában. Kint élesztgették a parazsat Tiszával. 

- Mi van, hétalvó: felkeltél? Elő a bográccsal, készítünk 
egy héthatárra szóló halpaprikást. 

Fütyörészve készült a mennyei étel. Főzés közben 
megbeszéltük, hogy ebéd után elmegyünk csónakázni. A 
kutyámnak e hír hallatán olyan jókedve kerekedett, hogy 
még a kis fácánokat is megkergette örömében. 



Amikor mindent elrendeztünk a palota körül, mint egy 
jó gazdához illik, elindultunk a csónak felé. 

- Szent Isten, nincs meg a csónakunk! - kiabálta Éviké. 
Csodálkozva néztem körül. A csónak valóban nem volt 

meg. Úgy tűnik, tegnap annyira el voltunk foglalva a 
csukával, hogy elfelejtettük kikötni, így a víz lassan 
elsodorta. 

- Menjünk, nézzünk szét, hátha megakadt valahol. 
Kimentünk a Tisza nagy folyásához és a messzilátóval 

kezdtem a partot kémlelni. Meg is láttam a csónakot a 
folyó túlsó oldalán, egy fűzfabokor lehajló ágaiban 
megakadva. Egy kilométerrel lejjebb lehetett tőlünk. Éviké 
leült a parton egy kidőlt fára és elkezdett szívszaggatóan 
sírni. Nekem sem volt valami jó kedvem. Egyszer csak 
hallom, Tisza kutyám ugat a víz felé nézve. Elállt a 
lélegzetem: a nagy harcsa volt ott a part alatt. Kitátotta a 
száját, mintha szólni akarna valamit és egy nagy hullámot 
kavarva eltűnt a mély vízben. 

- Vajon mit akart ez a harcsa? - kérdezte Éviké 
sírdogálva. 

- Nem tudom - vontam meg a vállamat szomorúan. 
Leültem a partra és azon törtem a fejem, mi lesz velünk. 
Egy lélek sem jár ilyenkor erre, ugyanis vasárnap van. 

- Kapitány, jön a csónakunk - visítozott Éviké 
örömében. 

Öt perc sem telt el és a csónak ott volt mellettünk. Úgy 
tűnt, mintha egy láthatatlan kéz elengedné a láncot. Sejtem, 
ki húzta a csónakot: a vizek Királya... Ránk nézett, mintha 
kacsintana és olyat csapott a vízben, mint egy óriási örvény 
és alámerült a Tiszába. Ezt az örömet képtelenség leírni. 
Éviké úgy repült a nyakamba, mint a napsugár, amikor 
kiszabadul a felhők szorításából. 



Késő estig csónakáztunk. Boldogok voltunk. Jó volt 
tudni, hogy minket a vizek Királya is szeret. 

Már éjfél is elmúlt, amikor végre ágyba kerültünk. Sötét 
volt, csak néha villant be a holdsugár, hogy megnézze, 
ébren vagyunk-e? Lehet, hogy többet nem fogunk így 
nyaralni, én teljesítettem a kérésedet, amikor közösen 
elmondtuk a Miatyánkot, most mondjuk el az én kedvemért 
a Hiszekegyet. 

- Nem bánom, de én ebbe mindig beletévedek! 
- Majd én segítek! - ezzel odaült mellém, megfogta a 

két kezemet, és elkezdte mondani: „Hiszek egy Istenben, 
mindenható Atyában..." 

Másnap reggel úgy tíz óra felé megérkeztünk a házunk 
udvarára, ahol édesanyám és Éviké nagyanyja már várt 
bennünket. 

- Éviké - szólt a nagyanyja, - most kell indulnod, 
keresztapád hazavisz téged. így lesz jó. 

Igen meg voltunk lepődve. Éviké könnyeivel küsz-
ködve segített behordani a csomagokat a házba. 

Összeszedtem minden bátorságomat, lenyeltem a 
láthatatlan könnyeimet, két kezemet Éviké vállára tettem 
és belenéztem a szemébe. Összeért az ajkunk, a lelkünk 
egybefolyt és ez az érzés egy életre elkísért mindkettőnket. 

Elsőként Éviké szedte össze magát. Karonfogott és 
sétálva elindultunk a kisajtó felé. 

- Nagyon köszönöm, kapitány az együtt töltött két szép 
hetet. 

És nem törődve azzal, hogy meglátnak, gyorsan meg-
csókolt. 

Egész a kanyarig integetett. Utána sok időre eltűnt az 
életemből... 
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