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ELSŐ FEJEZET

A CSOMAG

A tudós feltalálta,
A postás elrejtette,

A kisfiú megtalálta,
A gyógyvíz életre keltette.

Ki az?

Nem különösebben szeretek írni. És sosem hittem volna, hogy egyszer híres le-
szek. Hogy egyszer majd külön arra kérnek, hogy meséljek az életemről, mert könyv 
készül belőle. Azt se tudom, hogyan kell életrajzot írni, és nem biztos, hogy érthető-
en fogalmazok. A kiadóban a szerkesztő bácsim azzal bíztat, hogyha nem lesz jó a 
szöveg, legfeljebb megkérnek valakit a profik közül, aki majd átírja nekem ütősre. Én 
azért bízom benne, hogy sikerül leírnom mindent a saját szavaimmal. Fontos tudnod, 
hogy nem hazudok semmiben. Tényleg nem. Mert nem szeretek hazudni. Az életraj-
zom a mai napon fog elkezdődni. Ma tizenegyedike van. Mi más lenne. Már meg sem 
lep a dolog. De erről majd később. Amikor még csak a családom és a barátaim ismer-
tek, akkor azt hittem, hogy híres ember akkor lesz valakiből, ha hihetetlen képességei 
vannak. Mondjuk láthatatlanná tud válni. Vagy ő találja fel az időgépet. Vagy miköz-
ben énekel, simán elvezet egy kisrepülőgépet is. De amióta híres vagyok, mindenről 
mást gondolok. Mintha a híressé válásom óta kicserélődtek volna a gondolataim. Nem, 
nem szállt a fejembe ez az egész, csak minden másképp lett, mint ahogy gondoltam.
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Cseh Sanyi, a madárcsontú súlyemelő emlékére

Lőrincnek, Mamának, Anyunak és Apunak.
S mindenkinek, akit befogadott valaha e kerület

Minden másképp van
(Karinthy Frigyes)

1111 Bp. Budafoki út 11. I. em
elet 1.



Meg a robotikát. Meg a fizikát. Meg a számokat. Erről jut eszembe: újabb 11. Ugyanis 
Budapesten, a 11. kerületben születtem és itt is lakom, a Budafoki út 11. szám alatt. 
Ez már több, mint érdekes, ugye? És még mindig nincs vége. Irányítószámom? 1111! 
Emelet, ajtó? I. emelet 1. És most, mikor híres lettem, épp 11 éves vagyok. Huh. Most 
már értitek, miről van szó?
Anyukám szerint ez sem véletlen, ugyanis ebben a világban nincsenek véletlenek. Apu-
kám szerint viszont CSAK véletlenek vannak. Szerinte az is véletlen, hogy van világ. 
Szerintem meg... szerintem meg véletlenül vagy sem, de engem szeretnek az egyesek és 
a tizenegyesek, még talán a száztizenegyesek is. És én is szeretem őket! Ami biztos: az 
1, 11, 111, és így tovább, ők primszámok, azaz csak eggyel és önmagukkal oszthatóak.

Az egész egy olyan napon kezdődött, amikor még egyáltalán nem voltam hí-
res, azaz 2022. 11. 11-én, a tizenegyedik szülinapomon. Aznap lett volna igazi szüli-
napi bulim is, csak sajnos az egyik barátom, a Baki lebetegedett, a másik meg, a Zoli 
elutazott a szüleivel wellnessezni, a harmadik barátom meg, a Boriska egyedül meg 
nem akart átjönni hozzánk, mert akkor azt hitte volna az osztályunk – ugyanis mi 
mind egy osztályba jártunk – hogy biztos szerelmesek vagyunk egymásba, és ak-
kor másnap azzal csúfoltak volna, hogy „két szerelmes pár, mindig együtt jár“. Na 
persze! Ezért aztán kezdetben csak négyen ünnepeltünk: anyu, apu, én, és Príma, a 
kutyám. Aztán mielőtt felvágtuk volna a tortát, csöngettek. Borsika állt az ajtóban 
az anyukájával, Margitka nénivel, aki nevetve így szólt:
– Boldog születénapot Lóci! Bori csak most szólt, hogy te meghívtad a szülinapodra, 
ő meg nem mert átjönni egyedül. Hát, ha nem bánod, mi azért mégis átjöttünk fel-
köszönteni téged. Boldog születésnapot! – és kezembe nyomott egy bolygós csoma-
golópapírba tekert ajándékot.
– Köszönöm szépen Margitka néni! Szia Bori! – hebegtem hülyén, mert egy kicsit meg 
voltam lepődve azon, hogy mégis átjöttek. Aztán anyára néztem. Láttam a szemében 
a hálát Margitka néni felé, hogy az utolsó pillanatban mégis áthozta nekem a Boris-
kát. Így visszagondolva: a csodálatos dolgok megjelenéséhez talán pont egy Boriská-
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Kezdem a nevemmel. Terdik Lőrinc vagyok és nincs bennem semmi rendkívü-
li. Mondjuk ez így nem teljesen igaz, mert egy különleges dolog azért van. Vonzom 
az egyes és a tizenegyes számokat. Persze ezt nem volt nagyon nehéz felfedeznem, 
hiszen 2011. 11. 11-én születtem. És igen, 11:11 órakor. Apukám szerint ott, ahol szü-
lettem, a Szent Imre kórházban, aznap mindenki erről beszélt. Még a híres Túróczi 
szülészprofesszor is azzal viccelődött, hogy ez a kis tökös, ha felnő, biztosan olyan 
válogatott focista lesz, aki majd mindig becsavarja a sorsdöntő tizenegyeseket. Apu 
szerint ezen a viccen mindenki jót nevetett. Mindenki, csak én nem, mert én akkor 
éppen egy nagy születésen voltam túl és gondolom azt ordítottam, hogy oá-oá. A fo-
cis tipp különben nagyon nem jött be, én inkább horgászni és barkácsolni szeretek. 

A Szent Imre kórház napjainkban

Régen az Erzsébet Sósfürdő
volt a mai kórház helyén

A kórház 1950-ben nyitott meg
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Név: TERDIK LŐRINCIdő: 2011 . 11 . 11 . 11 :11Magasságom: 51 cmSúlyom: 3111 g
Édesanyám az I/1.
szobában fekszik 
Üdvözlettel:
A Szent Imre kórházSzülészeti Osztálya



MÁSODIK FEJEZET

DÉDPAPA

TE, akit ÉN ugye nem ismerek, és aki most mégis az ÉN élettörténetemet olvasod, 
szóval TE most biztosan furcsa fejjel nézel fel ebből az írásból. Padlás? Hogy jön ide 
egy padlás? Pedig nagyon is ide illik, mindjárt elmondom, csak lenyelem azt a korty 
teát, ami a számban van! Igaz, ti azt úgy sem tudhatjátok, hogy van egy korty tea a 

számban. Mindegy is, azért lenyeltem. Szóval azért bonyo-
lult ezt az egészet elmesélni, és emiatt aztán izgulok és 

csapongok is összevissza. Tényleg bocsánat érte, de 
még egy dolog van, amit muszáj itt az elején elme-

sélnem, a padlás sztori előtt. Szóval, az a lakás, 
ahol most lakunk, az eredetileg a dédnagy-

mamáméké volt. A dédmamám réges-régen 
menő úrilány volt, a dédapám pedig egy 
feltűnően jóképű postás. Ahogy én tudom, 
szerelem volt első kikézbesítésre. A gazdag 
család nem volt oda a postás férj ötlettől, de 
a dédnagymamám megivott valami nagyon 

durva gyógyszert bánatában, amitől aztán 
majdnem tényleg meghalt, de végül szeren-

csére mégsem, és ez a gazdag családot meg- 
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ra és egy Margitka nénire volt szükségem. De most megint előre szaladtam! Szóval 
még csak ott tartok, hogy Boriska és az anyukája is becsatlakozott az ünneplésembe. 
Anya behozta a tortámat, amire marcipánból ez volt kirakva: Lóci 11! Az írás felett 
pedig egy egyesekből kirakott fenyőfa állt, mert az oviban ez volt a jelem. Azóta az 
összes tortámon fenyőfa díszelgett. Ebben az évben például csupa egyesből kirakva:
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LÓCI 1 1

Idén a születésnapomra a tortán kívül nem kértem semmi más ajándékot. Pon-
tosabban nem tárgyakat kértem, mert azokkal már tele van a szobám. Ha látnátok! 
Lépni is alig lehet nálam a csillagászos könyvektől, a legós dobozoktól, meg a két 
teleszkópos horgászbottól. Idén olyan ajándékot kértem, amit eddig soha nem kap-
tam meg, pedig rengeteg mindent felajánlottam a szüleimnek érte: hogy jó leszek, 
hogy kérés nélkül leviszem Prímát sétálni. Sőt, még azt is megígértem, hogy egy hó-
napig megcsinálom a leckémet veszekedés nélkül. Mindezért csupán ennyit kértem:

Hadd menjek fel végre a padlásra!
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senki, aki fél! Engem még annak a híres írónak a felesége, na, mondd már, a hogy 
is hívjáknak, akiről egy egész utat neveztek el a kerületben, ja igen, a Karinthy Fri-
gyes, szóval neki a felesége sem tudott megfélemlíteni, pedig ő nagyon egy izgága 
nő volt. A Valamilyen Aranka. Megvan! A Böhm Aranka. Aranka asszony megpa-
rancsolta nekem, hogy az urának címzett leveleit is neki adjam át először. Engem vi-
szont nem lehetett csak úgy egrecéroztatni, így gyakran megesett, hogy a Karinthy 
úr leveleit inkább a törzshelyére, a Hadik kávéházba vittem. Ilyen bátor voltam én 
kérlek alássan. Aztán mikor jött a háború, amíg lehetett, én bizony fittyet hánytam 
a kijárási tilalomra, és tovább kézbesítettem a körzetem leveleit. Ne félj, szidott is 
a dédanyád rendesen, hogy miért akarom mindenáron megöletni magamat! Csak-
hogy egyszer.....(ekkor elhallgatott és inkább elkezdte pödörgetni az ősz bajuszát.)
Lóci: Csakhogy egyszer?
Dédpapa: Csakhogy egyszer, komolyra fordultak a dolgok. Emlékszem, hétfő volt, 
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győzte, hogy jobb a békesség és belementek a házasságba. Az esküvő után hamarosan 
gyermekük született, a nagypapám (1). Ő lett az egyetlen gyermekük. Aztán a nagy-
papámnak is egy gyermeke született, az apám (1). Nem tudom miért alakult így, de 
az apukám is egyedüli fiúgyerek, neki sem lettek testvérei. Apának meg itt vagyok 
én (1), és sajna nekem sem lett tesóm. Mindegy. Folytatom. A dédmamám szegényke 
korán meghalt. Őt sajnos nem ismertem, de lóg a falon pár régi képünk róla. Szerin-
tem jól nézett ki, állítólag mindig dudorászott és imádta a Gellért hullámfürdőjét. Ezt 
a dédpapám mesélte róla, aki viszont sokáig élt, egészen kilencvenegy éves koráig. 
Anya, Apa és én együtt laktunk Dédpapával, és miután meghalt, mi örököltük meg 
a lakását. Vagyis a nagyapám örökölte volna, de a nagyapám nekünk adta, mert neki 
Kelenvölgyben már volt egy háza, és ő különben sem akart visszaköltözni a belváros-
ba. Ez nem túl bonyolult? Lehet követni? Visszatérve Dédpapára: amíg élt, rengeteget 
beszélt. Például sokat mesélt a postáról, a városról, a járművekről, meg a családunk-
ról. Volt viszont VALAMI, amit mindig fájó szívvel emlegetett. Nem hiszem, hogy 
ki tudnátok találni, miről van szó. Inkább leírom simán: egy ládányi kikézbesítetlen 
küldeményről! Mivel én még nem tanultam a suliban se életrajzot, se regényt írni, 
és nem vagyok profi életrajzíró sem, a dédpapával való egyik ládás beszélgetésemet 
csak így ide leírom, ahogy emlékszem rá, ha valakinek nem tetszik, majd kijavítja:
 
Dédpapa (aki akkor volt 88 éves) : Lócikám, te azt el sem tudod elképzelni, hogy 
milyen érzés volt végignézni egy világháborút innen az erkélyről! 
Lóci (azaz én, amikor óvodás voltam, régen, 2017-ben) : Nem tudom Papa, mert 
én még csak nagycsoportos vagyok! (Mert ugye, amikor erről beszélgettünk, akkor 
még csak nagycsoportos voltam.)
Dédpapa: Mikor nem mehetsz ki az utcára, mert bármikor lelőhetnek! De én, fiacs-
kám, én nem féltem soha senkitől és semmitől! Még magától a 2. világháborútól sem 
féltem, mondjuk biztos azért nem, mert az 1. világháború után nem sokkal születtem.
Lóci: Papa, én is postás leszek, mint te!
Dédpapa: Legyél is, Lócikám, legyél is! Különben pedig ne is menjen postásnak 

Bayer-villa, régen ez volt a Svéd Nagykövetség (1118 Bp. Minerva u. 3.)

Nem is!
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szeptember). Már a Gellért tér sarkánál jártam, mikor hirtelen éles hangok sivítottak 
a fülembe. Azt hittem eljött a vég! Igazi vadászrepülők húztak el a fejem fölött! Csak 
az volt az isteni szerencsém, hogy pár percre jártam a házunktól, így még az utolsó 
pillanatban be tudtam menekülni a saját pincénkbe. Az összes lakó ott remegett 
összebújva a sötétben. Még szerencse, hogy a dédanyádhoz sikerült hozzábújnom, 
nem valamelyik más szomszédnőhöz. Nem volt különbség ott szegény és gazdag 
között, mindenki ugyanúgy reszketett a félelemtől. Hogy én akkor mekkorát kap-
tam a dédanyádtól! Szegény, szentül hitte, hogy ezek a vadászgépek már rég lelőttek 
engem valahol a Bartók Béla úton, amit még akkoriban Horthy Miklós útnak hívtak.  
Amikor aztán látta, hogy nagyon is élek, lekapta a drága kis cipellőjét a lábacskájáról 
és azzal kezdte püfölni a fejemet. Még szerencse, hogy a postástáska jó erős bőrből 
készült, mert így jól szolgálatott tehetett, mint pajzs. Tudod, Lócikám, a dédanyád 
igazán nagyon szeretett engem!

Lóci: Jó-jó papa, ezt már többször mesélted, de mi lett a csomaggal?
Dédpapa: Velem együtt az is megmenekült. Még aznap este jól elzártam azt a különös 
küldeményt egy nagy faládába, ahogy a táskámban maradt kikézbesítetlen leveleket 
és képeslapokat is. Aztán másnap, mikor épp nem bombáztak, az egész ládát fogtam 
és felcipeltem a hátsó cselédlépcsőn a padlásra, mert ugye a pincébe azért mégsem vi-
hettem le, ott kellett a hely az embereknek. A lakásban viszont nem mertem hagyni, 
mert akkoriban sok volt a házkutatás és hát ugye, ki tudja mi lehetett abban a dobozban. 
Csak abban reménykedhettem, hogy egyszer majdcsak vége lesz ennek a hercehurcá-
nak, és akkor majd végre mindenkinek rendben kikézbesíthetem ezeket a küldemé-
nyeket is. De a sors máshogy akarta. A házunk tetejét pár napra rá kisebb bombatalálat 
érte. Mindenki az életét féltette körülöttem, én viszont a ládám miatt izgultam ma-
gam halálra. Miután abba maradtak a bombázások, rohantam is érte a padlásra. Fent 
viszont akkora felfordulás fogadott, hogy képtelenség volt ott bármit is megtalálni.
Lóci: És utána? Megtaláltad?
Dédpapa: Nem! Mindent betemetett a törmelék, életveszélyesnek nyílvánították a 
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ezt onnan tudom, hogy az akkori Svéd Nagykövetségre mindig hétfőn hordtam ki 
a leveleket. Már csak egy hihetetlenül furcsa doboz, a nagykövetség küldeményei, 
és néhány képeslap kikézbesítése volt hátra. A doboz átadásával még aznap végez-
ni akartam, utána pedig még be akartam térni a svédekhez is a postájukkal. Az a 
csomag nagyon izgatott. Nem túlzok Lócikám! Ha nem díszelgett azon a dobozon 
vagy úgy húsz bélyeg, akkor bizony egy sem. A bélyegzőkből pedig rögtön láttam, 
hogy ez a küldemény Japánból érkezett. Akkoriban tudod mekkora csuda dolog volt 
Japánból csomagot kapni?! 
Lóci: Nem tudom. És kié volt a csomag?
Dédpapa: Kié, kié, hát talán valamilyen professzor úré! De mielőtt eljuthattam vol-
na a Budapesti Műszaki Egyetem első portájára, a háború megmutatta magát (1942 
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A régi Királyi József Műegyetem. Ez ma is a CH épület, a BME Szervetlen 
és Analitikai Kémia Tanszéke található itt.  (1111 Szent Gellért tér 4.)



HARMADIK FEJEZET

AZ AJÁNDÉK

Amikor elfújtam a tortámon a tizenegyedik gyertyát is, nagynak és komolynak 
éreztem magam. Aztán ahogyan az egy leendő mérnökhöz illik, a tortám precízen 
egyforma szeletekre szeleteltem. Meg voltam elégedve magammal. Majd ünnepélye-
sen elnyammogtam a számban olvadozó tortám darabkáit és tettetett nyugalommal 
várakoztam az engem megillető ajándékok átadására. Azt hittem, idén is a könyvek 
mellett valami értékesebb tárgyat is fogok kapni: legó robotot, okos karórát, világí-
tószemű, foszforeszkáló csilivili csalihalat vagy – amire talán a legjobban vágytam 
– egy hihetetlenül érzékeny lencséjű mikroszkópot. Merthogy mostanában nagyon 
izgat a mikrofotózás és a múltkor is…

Most itt megállok kicsit az írásban, mert megérkezett Boriska. Azért hívtam át, 
hogy segítsen írni.

Most meg eltelt egy kis idő, mivel felolvastam Boriskának mindazt, amit eddig 
írtam. Szerinte eddig egészen érthető az egész. Szóval követhető, meg minden. Hát, 
akkor jó. Szóval… Hol is tartottam?! 

Na igen. Mikrofotózás meg ajándékátadás. Most jön az a rész, amikor a szü-
leimtől kapott FŐ ajándék előtt még kibontottam Boriskáék ajándékát is. Tőlük egy 
teljesen simának látszó zseblámpát kaptam. Annyi érdekesség azért azért volt a lám-
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padlást. Aztán egyszer egy szép napon véget ért a háború. Nem sokkal utána mun-
kások jelentek meg a házban, megcsinálták a bombázásban leszakadt folyosót és 
a tetőnek is nekiláttak. A romokat ugyan eltakarították, de a padláson lévő hol-
mikat teljesen átpakolták. A ládám, benne a csomaggal és azzal a néhány képes-
lappal, soha nem került elő. Pedig úgy megfogadtam, hogy én azokat – ha addig 
élek is – kikézbesítem! Mert az aztán nem járhatja, hogy egy Lágymányoson szol-
gálatot teljesítő királyi postás kézbesítetlen leveleket hagyjon hátra maga után. Ez 
Lőrinckém a lehető legnagyobb szégyen, ami csak tisztességes levélkihordót érhet! 
Aztán nagy nehezen, de bele kellett törődnöm abba, hogy ez a láda esetleg..… szó-
val, hogy..... tényleg megsemmisült. Biztosan így történhetett..... Meg-sem-mi-sült.

Itt most vége is a párbeszédes résznek, mert igazából ennyire emlékszem a 
dédpapával való beszélgetésemből. Ja, meg még arra is, hogy mindig, amikor a me-
sélésben a megsemmisülés részhez ért, nagyon izgatott lett. Ilyenkor addig fészkelő-
dött az ágyán, míg valahogy ülésbe nem húzta magát. Később aztán, amikor már 
tényleg nagyon-nagyon öreg volt szegényke és egyre többször beszélt félre, még fel 
is akart kelni, hogy a padláson megkereshesse a ládát. A szüleim ilyenkor alig tud-
ták megnyugtatni, hogy ne menjen sehova. Apa szerint az utolsó szava is ez volt: A 
JAPÁN CSOMAG. Aztán egyszer csak ott álltam a dédpapám temetésén, és nem tud-
tam semmi egyébre gondolni, csak arra, hogy mégis mi lehetett abban a csomagban, 
és mi van akkor, ha az a láda, amiben azt a csomagot elrejtette, már nincs is meg, de 
talán a benne elrejtett csomag még igen?! 

Jó vagyok matekból. Szeretek logikusan gondolkodni, és tudom, hogy 
ez egy racionális dolog: vagy megvan az a láda benne a csomaggal vala-
hol fent a padláson, vagy nincs meg! Más eshetőség nincs! Egy dolog viszont 
számomra nem volt logikus. Mi a szöszért nem lehetett végre azt a pad-
lást tüzetesen átnéznem? Kinek fájna az, ha csak egy kicsit bekukkantanék 
oda a nagy sötétségbe? Csak egy napra. Csak egy órára. Csak egy pillanatra.
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Ekkorra fogyott el végleg a türelmem. Egy erős mozdulattal feltéptem a borítékot. 

És igen és igen és igen!

Eltaláltam! Tényleg a padlásunk kulcsa volt a kezemben. Ezt már onnan tud-
tam ilyen biztosan, mert ugye a kulcs mellett lifegett egy kis biléta is, arra pedig 
kézzel írott betűkkel ez volt írva: PADLÁS.
Amikor felfogtam, hogy mit is tartok a kezemben, abban a pillanatban átváltoztam 
kölyök komondorrá, és összevissza nyaltam a gazdáimat, akarom mondani a szüle-
imet. A szívem a torkomban dobogott. Annyiszor, de annyiszor játszottam már el 
azzal a gondolattal, hogy én ezt a kulcsot egyszer megkapom. Nagyon nehéz volt 
elhinnem, hogy ez most a valóságban is megtörténik velem. S abban a pillanatban, 
amikor ez az álmom egyszer csak megvalósult, nem is bírtam hirtelen mit kezdeni a 
dologgal. Egy kicsit „úgy maradtam“.

Boriska: Olyan voltál, mint egy kacsa. Hangtalanul hápogtál.
Lőrinc: Figyelj, Boriska! Én ezeket a beégetős megjegyzéseidet ki fogom hagyni az 
életrajzomból. El tudod te azt képzelni, hogy mekkora dolog volt az nekem, hogy 
végre felmehetek körülnézni a ház padlására? 
Boriska: Bocs. Ne sértődj már meg mindenen!
Lőrinc: Nem sértődtem meg!
Boriska: Na persze. Te aztán soha!
Lőrinc: Tényleg nem!
Boriska: Egy picit azért igen!
Lőrinc: De nem!
Boriska: Mikrónyit igen!

Na mindegy, folytatom. Miután a boldogság-sokk múlni kezdett és újraindítottam 
magam, berohantam a szobámba, és kapkodva összepakoltam a felfedezős cucca-
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pában, hogy színváltós volt. Tudjátok, olyan, mint a négyszínű toll, csak lámpában. 
A színeket csavargatással lehetett állítgani rajta. Állíthattad pirosra, sárgára, türkiz-
kékre vagy zöldre is. Jó kis zseblámpa volt, de azért nem ájultam el tőle. Az oldalán 
ez állt: Jupiter Light Line.

Boriska: Aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli!

Lőrinc: Boriska! Most komolyan! Nem fogom azt hazudni mindenkinek, hogy oda-
voltam a boldogságtól, mert kaptam egy zseblámpát! Pedig ha előre tudtam volna, 
hogy mi van a kezemben, tényleg elájultam volna. De ezt most még hagyjuk, még 
nem tartunk ott.

Folytatom. Merthogy én még akkor igazából a szüleim NAGY ajándékát vár-
tam. A legót. Vagy a mikroszkópot. Tudjátok, az éves, nagy, szalaggal átkötött do-
bozt. Végre az apám az anyámra nézett, krákogott kettőt: khm-khm, megint felém 
mosolygott, majd így szólt:
– Lócikám! A Jó isten éltessen sokáig!

Azzal átadott nekem egy borítékot. Igen, jól olvastátok, egy satnya kis boríté-
kot. Ekkor azt gondoltam: akkor ez biztosan pénz lesz. Furcsa érzés fogott el, mert én 
még sosem kaptam pénzt ajándékba a szüleimtől. Aztán tovább vágtáztak a gondola-
taim, és helyet követelt magának az agyamban a következő tipp: hát persze, ajándék- 
utalvány! Csakhogy ahogyan hosszabban fogtam a kezemben a borítékot, elkezdtem 
kitapogatni az ujjaimmal a boríték tartalmát. Egy kulcsot tapintottam ki és mellette 
egy bilétát. Nagyon izgatott lettem, mert akkor már egész pontosan tudni akartam, 
hogy mi is rejtőzik ebben a borítékban. Kulcs. Kaptam egy felhúzhatós autót? Abból 
azért már rég kinőttem. Kulcs. Vettek nekem egy új bringát és ez a lakat kulcsa? 
Kattogott az agyam tovább. Kulcs. Lakáskulcs. Milyen kulcs? Na ne! Esetleg PAD-
LÁSKULCS? Erre a gondolatra azonnal felkaptam a fejem. Csak nem a padláskulcs? 
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az egészből még csak nem is láttam 
igazán semmit! Oké, ne szépítsük a 
dolgot: ott álltam a vaksötétben a pad-
lásunk közepén és azt éreztem: VÉG-
TELENÜL csalódott vagyok. S talán 
ez így is maradt volna, ha abban a 
pillanatban nem jelenik meg mögöt-
tem Boriska, és nem nyúl bele a há-
tamon lévő hátizsákba, hogy kivegye 
belőle az új négyszínű zseblámpámat. 

Boriska: Na végre valami elismerés!

Miután átnyújtotta nekem a lámpámat, 
újra felköszöntött:
–  Boldog szülinapot Lőrinc!
– Nagyon köszi! – feleltem hálásan, 
mert nekem még akkor sem jutott az 
eszembe, hogy van nálam egy műkö-
dő zseblámpa, ami azért lássuk be, jól 
tud jönni egy sötét padláson. Bekap-
csoltam. Ekkor minden sárgás szín-
ben úszott. Mivel a sárga színt kicsit 
vakítónak találtam, keresni kezdtem a 
lámpán a színkapcsolót. Megtaláltam. 
Váltogatni kezdtem a lámpa színe-
it. Megnéztem a padlást kék és piros, 
majd zöld színben is. Ez a fényválto-
gatás nem volt rossz mulatság, csak a 
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imat. Igazából mindent belevágtam a hátizsákomba, ami csak az eszembe jutott, 
szerintem még iránytű is került bele a zsákom zsebébe. Aztán izgatottan magamhoz 
ragadtam az épp kapóra jött új világító ajándékomat, magamra rántottam a horgá-
szós pulcsimat, beleugrottam a cipőmbe és már indultam is felfelé.

Boriska: És azt se hagyd ki, hogy közben csak ezt tudtad ismételgetni: Úristen, köszö-
nöm, Apa! Úristen, végre felmehetek, köszönöm Apa! Úristen, Apa! Köszönöm Úristen, 
Apa! Pedig az anyukád is megengedte, hogy felmehess a palásra! Tudom, részletkérdés.

Oké, tényleg ezt ismételgettem. Aztán gondolom, te is felhúztad végre a cipő-
det és Apa is kabátot vett, de én ekkor már a lépcsőházban jártam és rohantam felfelé 
a lépcsőn. Harmadik emelet, negyedik és végül az ötödik emelet! Ott álltam a pad-
lásunk nagy, páncélos ajtajánál. Sokkal hamarabb értem fel, mint ti, pedig ti lifttel 
jöttetek. De ez most nem lényeges. A padlás vasajtajánál aztán türelmetlenül nyúj-
tottam vissza Apának a szülinapi kölcsönkulcsot, mert nekem remegett a kezem és 
így nem sikerült kinyitnom a padlás ajtaját. Jaj, mennyit szöszmötölt Apa is a zárral! 
Aztán – mint valami  mesében – egyszer csak feltárult minden titkok ajtaja és végre 
átléphettünk a küszöbön. Pontosabban csak én és Boriska. Apa ugyanis kijelentette, 
hogy neki pókfóbiája van, s ha nem haragszunk, ő innentől már nem tart velünk.

Lőrinc: ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! FENT VOLTAM A PADLÁSON! Végre!

Hogy milyen ÉRZÉS volt ott lenni? Hát, először teljesen tanácstalan. Ugyan-
is nem láttam semmit. Ahogy visszaemlékszem, elsőre azt gondoltam, hogy utá-
lom, hogy a valóság ennyire bénán valóságos. Bezzeg a filmekben ilyenkor sejtel-
mes zene szól, és minimum szembe jön velem egy vicces szellem, esetleg eleve egy 
egyiptomi világító szarkofág áll a padló közepén. De itt, a valóságban a padlás csak 
egy padlás volt, kiégett villanykörtével, bedeszkázott apró ablakokkal, pár dohos 
felcsavart szőnyeggel és egérrágta könyvekkel, meg poros szekrényekkel. S ebből 
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 padlás felé



1945. november. 11. Soha többé háborút!

1945. 11. 11.? Már megint ezek az egyesek! Ismét bevillant, hogy ez az egész 
egyszerűen nem lehet véletlen! Mert mennyi annak az esélye, hogy egy olyan új-
ságot találok meg, amit pont november 11-én nyomtattak, pont 77 évvel ezelőtt. 
Már megint kezdődik: jönnek a tizenegyesek. Aztán arra gondoltam, hogy ha 
ezek az újságok ennyire régiek, akkor talán akad itt még más is, ami engem ér-
dekelhet. Közben az is átfutott az agyamon, hogy esetleg ezt az egészet csak Apu 
rendezte be nekem. Berendezett a padlásunkon egy irtó izgalmas szabadulószo-
bát! De aztán ezt az ötletet rögtön el is vetettem, mert eszembe jutott Apu pók-
fóbiája. Meg valahogy azt sem néztem ki a szüleimből, hogy mű porréteget 
gyártanak a tárgyakra. Ehhez az én szüleim túl racionálisak, és teljesen meg-
értem, hogy azok, mert én is az vagyok. Borira visszatérve, ő messzebb állt tő-
lem, mert félt az egérkétől, de mivel nagyon kíváncsi volt, odakiáltott nekem:
– Mi az? Mit találtál?
– Á, semmit, ezek csak újságok. – azzal elkezdtem lepakolni az újságokat az asztal-
ról. Vagyis épp, hogy nem az asztalról. 

Boriska (beleszól az életrajzba): Én már akkor láttam, hogy mi az, amikor te még 
csak az újságokat pakoltad le róla!
Lőrinc: Nem hiszem!
Boriska: De tényleg! Csak azt akartam, hogy te találd meg. Elvégre neked van szü-
linapod!

Na persze… De folytatom. Csak amikor lepakoltam róla az összes régi újságot, 
aztán lehúztam azt a ronda és irtózatosan koszos szövettakarót a tetejéről, szóval 
csak akkor tudatosult bennem igazán, hogy ez igazából egy: LÁDA!
Boriska: Igen, tanúsíthatom, az ott tényleg egy igazi láda volt, és az oldalára volt 
festve egy kürt!
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helyzeten nem változtatott semmit: a ládát nem láttam sehol. A mi padlásunk nem 
túl nagy, pár perc alatt be lehetett járni. Körülbelül négyszer járhattam végig az egé-
szet, mire bevilágítottam az összes zugba. Semmi érdekeset nem láttam: se ládát, se 
képeslapokat, de még egy számomra odakészített apró meglepetés ajándékot sem.
– Menjünk – mondtam ekkor Boriskának, mert nem akartam tovább hiteget-
ni magam. Bénának éreztem az egész helyzetet. Bénának és nevetségesnek. Ki-
felé menet a lábammal még azért belerúgtam egy-két papírdobozba, hátha rejlik 
bennük valami olyasmi, ami nekem annyira kéne. Bármennyire is hülyén hang-
zik ez így utólag, de pont az utolsó rúgásom indította be a csodás eseményeket. 
Ugyanis a legszélső üres doboz mögül valamilyen furcsa nesz hallatszódott, fog-
juk rá, hogy valami ilyesmi hang, hogy: nyi-hi, aztán egy apró fehér egér futott 
át előttünk, én pedig ösztönösen követtem az útját a zseblámpám zöld fényével.

Boriska: Patkány volt az, tuti patkány! 
Lőrinc: Hogy lehetett volna már patkány, hiszen olyan picike és fehéres színű volt 
szegény. Különben meg mindegy is, hogy mi volt, a lényeg az, hogy én ennek az egér- 
nek vagy patkánynak itt most külön köszönetet mondok, ugyanis abban a sarokban, 
ahova elfutott előlünk, szóval ott mégis volt valami. De te, Boriska ekkor már a há-
tizsákomban voltál félelmedben.
Boriska: Ez nem igaz! Ne írj hazugságokat! Csak undorodom a patkányoktól, azért 
nem akartam azt a valamit közelebbről is megnézni, te nagyokos!
Lőrinc: Figyelj Boriska! Én nem akarom végigveszekedni veled az életrajzomat! 
Nyugodjunk le! Szóval azon a valamin volt egy jókora újsághalom. Itt meg kell em-
lítenem egy furi dolgot. Nem értem, hogy addig miért nem vettem észre azt a sok 
mindent abban a sarokban. Így visszagondolva, olyan érzésem támadt akkor, mint-
ha a lámpa zöld színe segített volna nekem nemcsak nézni, de LÁTNI is. Lassan 
odaléptem az újság kötegekhez, és… és egy jó nagyot tüsszentettem. Hát igen. Apa 
pókfóbiás, nekem meg porallergiám van. Viszont azon az újságon, amiről épp le-
tüsszentettem a port, ez a felirat állt:
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számban próbálom a láda lakatját megtalálni. Nem szokásom fényezni magam, de 
naggyon menőn nézhettem ki.

Boriska: És közben a lámpával szádban még ezt ismételgetted: Na ne! Na ne! Na ne!
Lőrinc: Te most a barátom vagy, vagy az ellenségem?

Mondjuk most ez is részletkérdés. Az viszont nem az, hogy a ládán nem is volt 
lakat, így elveszett kulcsokkal, vagy kinyithatatlan lakatokkal sem kellett bíbelőd-
nöm. Mielőtt felnyitottam volna a láda fedelét, előtte azért vettem egy óriási levegőt, 
biztos, ami biztos alapon, hátha olyan gázok szabadulnak fel a láda kinyitásakor, 
amelyeknek a beszippantása azonnali halált okoz.

Eddig elég érdekes az életrajzom? Esküszöm, nem írok bele valótlan dolgokat 
csak azért, hogy bárkinek izgalmasabbnak tünjön a történetem. Szóval felnyitottam 
a láda fedelét és………

Boriska: És?
Lőrinc: Mit és? Jaj, Bori, de hiszen te is ott voltál!
Boriska: Igen, ott, de ez a rész olyan érdekes!

És… belevilágítottam a még mindig zöldre állított zseblámpámmal egyenesen 
a láda mélyére. És igen! A ládában tényleg régi képeslapok szunnyadtak, pont, ahogy 
dédapa mesélte! Aztán felkaptam a kupac tetején pihenő legfelső lapot és megfordí-
tottam. A hátoldalán cikornyás írással volt ráírva valami, amit így elsőre nem sike-
rült kiolvasnom. Viszont a kezem suhanása keltette légáram felkavarta a képeslapo-
kon pihenő porréteget, amitől aztán megint tüsszögni kezdtem. Amikor csillapodott 
a rohamom, óvatosan még mélyebbre nyúltam. Lent a mélyben az ujjaim pergamen 
tapintású papírt érintettek. Lesöpörtem a képeslapokat a csomagról. Végre ott feküdt 
előttem az, aminek a létezésében már-már senki sem hitt, csak én. Elállt a lélegzetem: 
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TUDTAM, ÉREZTEM!

Történt már veletek olyasmi, hogy előre megéreztétek, hogy a következő perc-
ben valami hihetelen dolog fog történni veletek? Velem már igen. Én abban a pilla-
natban ugyanis, amikor rápillantottam a láda oldalára festett kopott kürtre: tudtam, 
hogy többé a valóság nem unalmas. Mintha aktiváltam volna a szívemben az izga-
lomközpontot. Mert én évek óta nem vágytam másra, csak erre a ládára. És most itt 
állt előttem! Aztán egy picit azt is gondoltam, hogy ilyen nincs. Mert hogyan lehet-
séges az, hogy sem a dédpapám, sem a nagyapám, sőt, még az apám sem találta meg 
soha ezt a ládát, pedig annyira keresték mindannyian. Én meg csak feljövök ide, 
négyszer körbeloholok, színeket kapcsolgatok egy zseblámpán, rávilágítok egy isz-
koló egérre, aztán egyszer csak meglelem a ládát. Pedig így történt. Innentől kezdve 
én lettem saját kalandfilmem főhőse: Lőrinc lettem, a kalandor, aki az elveszett láda 
ura, aki mellett ott áll szőke társnője, akit épp az imént szabadított ki az óriáspatká-
nyok karjai közül.

Boriska: Mondtam én, hogy patkány volt!
Lőrinc: Boriska, azokat a mondatokat kihúztam!!!
Boriska: Máskor akkor inkább töröld ki a szövegből, amit nem szeretnél, hogy má-
sok elolvassanak.

S mindehhez képzeljétek azt is hozzá, hogy a zöld fényt árasztó zseblámpával a 
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A feladóhoz pedig ezt írták:

Emoto Hiroto
Kioto, 
Japan

A szemem falta a betűket. Igen, ez az. Minden kétséget kizárólag megtaláltam 
dédpapám elveszettnek hitt csomagját. Már majdnem elkiáltottam magamat, hogy 
Apuuuuu, megtaláltam! De ekkor egy titkos belső hang azt súgta a fülembe: nyuga-
lom, várjunk még egy kicsit azzal a nagy bejelentéssel, ne hamarkodjuk el a dolgokat. 

Boriska: Kívülről tudod, hogy néztél ki? Mint aki a következő percekben mindjárt 
elájul. 
Lőrinc: Mert az allergiám és az izgatottságom miatt alig kaptam levegőt! Leesett a 
vércukorszintem is és emiatt szédüléses reakció lépett fel nálam.
Boriska: Hogy mi van?

Végre a kezembe vettem a csomagot, de amilyen kicsinek látszott, annyira ne-
héz volt felemelnem. Ahogy megmozdítottam, hallottam, hogy fémesen zörög ben-
ne valami. Már megint egy valami. Legszívesebben azonnal feltéptem volna a cso-
magolást és kinyitottam volna. De megszólalt bennem a józan ész: és mi van akkor, 
ha mondjuk valami romlandó van benne, ami egy óvatlan pillanatban kibuggyan? 
Ebben a dobozban aztán tényleg akármi lehetett: mondjuk kémtávcső, japán népmű-
vészeti fazék, hangszer, hadiműszer, összecsukhatós szamurájkard, vagy akár egy 
ősrégi szülinapi torta. Ki tudta volna ezt akkor megmondani? A bácsi, ez a John von 
Neumann, akinek címezték, már tuti nem él, így neki már biztosan nem tudom visz-
szaszolgáltatni a küldeményt! Nekem viszont ma van a születésnapom! Ez az igazi 
ajándékom. Egy olyan ajándék, amiről majd én is izgatottan fogok mesélni a déduno-
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szóval mégis megtaláltam. Lassan, óvatosan csúsztattam végig az ujjaimat a renge-
teg japán bélyeggel teli dobozon. Minden úgy volt, ahogy a dédapám elmesélte: a bé-
lyegek, a bélyegzők, a szép színes selyempapír csomagolás. Csakhogy Dédpapa ezt 
a valamit mintha kicsit nagyobbnak írta volna le. Na mindegy. A címzettnél ez állt:

John von Neumann 
Budapest

University of Technology
Hungary
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számítógép atyja, a modern matematika megálmodója, kinek akár egy világító mini-
űrhajó is lapulhatott volna a küldeményében. Azonban ebben a csomagban egy szá-
momra minden miniűrhajónál érdekesebb dolog lapult, ami már alig várta, hogy a 
napvilágra kerülhessen. De ahogy sok minden mást sem, akkor még ezt sem tudtam.
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káimnak. Ekkor már olyan gyorsan dobogott a szívem, hogy azt hittem menten kiug-
rik a helyéről. Elhatároztam, hogy egyedül fogom kinyitni a dobozt. S amikor majd 
tudni fogom, hogy mi van benne, akkor majd természetesen visszaszolgáltatom a do-
boz tartalmát a feladójának. Ha ez egyáltalán még lehetséges. Mert ugye ez így tisz-
tességes. De ahhoz, hogy ezt megtehessem, Boriskát is be kellett avatnom a tervembe.

Borsika: Még szép, hogy be kellett! Hiszen én láttam, hogy megtaláltad a csomagot. 
Sőt: megtaláltuk! 
Lőrinc: Bori, nem akartalak kihagyni ebből az egészből!
Boriska: Jól van, tudom, csak ne úgy írj bele az életrajzodba, mintha az én szerepem 
nem is lett volna fontos!

Akkor én itt és most köszönetet mondok Boriskának a rengeteg segítésért, falazá-
sért, a folytonos beszólásaiért és a jó terveiért. Köszönöm! 

Lőrinc: Megnyugodtál?
Boriska: Meg, igen! Mehetünk tovább! 

Ekkorra már tudtam, mit kell tennem. Boriskát kiküldtem az apukámhoz, 
hogy mondja meg neki, hogy sajnos nem találtunk semmit, és én azt üzenem, hogy 
menjenek vissza a lakásba, mindjárt megyek én is. Tudom, hogy hazudni nagyon 
nem szép dolog, de ebben az esetben ez volt az egyetlen lehetőségem arra, hogy nyu-
godt körülmények között tudjam felnyitni a csomagot. Egyke vagyok. Aki ismeri a 
szüleimet, az tudja jól, hogy ők az engem való féltésükben még azt is megtették vol-
na, hogy bontatlanul elvitetik a csomagot valamelyik sugárbiológiai kutatóntézetbe, 
hogy megbizonyodhassanak róla, nem szivárog-e a küldeményből semmilyen ve-
szélyes anyag. Mondjuk akár szivároghatott is volna belőle, hiszen a címzett – mint 
utóbb kiderült – nem akárki volt, hanem a világon élt egyik legnagyobb zseni, a 
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Neumann János (1903-1957)

matematikus, a digitális számítógép 

elvi alapjainak lefektetője



Margitka néni pedig vagy háromszor elmondta, hogy az, hogy feljutottam a pad-
lásra, már magában is nagy kaland és az is fontos tudás, hogy ott fent tényleg nincsen 
semmi. Erre azért olyan szívesen visszavágtam volna, hogy ez a jó nagy SEMMI ott 
nyugszik a szekrényemben. De hát a titok, akkor még titok volt! Még egy szemöl-
dökrándulással sem árulhattam el magam. 
Miközben mind a öten játszottunk az „Amíg utazunk“ társasjátékommal, addig is 
csak az járt a fejemben, hogy egyáltalán hogyan fogom megtalálni ennek a Neu-
mann Jánosnak a még élő rokonait. Oda-vissza cikáztak a gondolataim. Létezhe-
tett-e egyáltalán olyan, hogy valaki bent lakjon az egyetemen? Egyáltalán miért oda 
címezték azt a csomagot? Ő volt talán a gondnok? Vagy diák volt? Esetleg tanár? 
Még az is előfordulhat, hogy a dédpapám esetleg jól ismerte ezt a fickót, hiszen 
akkoriban mindenkinek ő kézbesítette ki a leveleket ebben a körzetben, és akkor 
megint egy picit közelebb lennék a megfejtéshez. Annyi kérdés tódult egyszerre az 
agyamba, hogy mire én kerültem sorra a játékban, ahelyett, hogy húztam volna egy 
úticél kártyát, inkább faggatni kezdtem Aput:
– Nem emlékszel, volt Dédpapának egy Neumann János nevű ismerőse?
– Neumann János? Mármint a matematikusra gondolsz? Az a kérdés, hogy a déda-
pád esetleg ismerhette a nagy Neumann Jánost?
– Öööö igen.
– Nem hinném. Tudnék róla, ha kapcsolatban állt volna vele. Bár akkoriban Neu-
mann megfordulhatott itt a Műszakin, de aztán, ha jól tudom elég hamar elhagyta 
az országot, még a második világháború előtt. Viola, te ezt jobban tudod, te vagy a 
könyvtáros! De hogy jutott most hirtelen eszedbe ez a kérdés?

Hát úgy, hogy ez volt ráírva a csomagra! Jó is lett volna, ha ezt csak így egy-
szerűen visszavághattam volna Apának, de erről megint csak jó mélyen hallgatnom 
kellett. Inkább azt feleltem neki, hogy „csak úgy“. De az azért furcsa volt, hogy Apu 
ismerte Neumann Jánost. Vagy Neumannt mindenki ismeri, csak én nem? A ma-
tematikus Neumann János ugyanaz a Neumann, akinek a neve a csomagon szerepel?
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 ÖTÖDIK FEJEZET

KÖZÖS FÜLFÁJÁS

Miután Apa és Boriska eltűntek a körfolyosón, a képeslapokkal és a csoma-
gommal a hónom alatt, ugyan kicsit bénázva, de végül mégis sikerült bezárnom a 
padlás ajtaját. Cipekedve levergődtem titkos zsákmányommal a hátsó lépcsőn. Hall-
gatóztam kicsit az ajtónk előtt, hátha van valaki az előszobában, majd mikor meg-
bizonyosodtam, hogy tiszta a terep, belopóztam a lakásunkba, átosontam az előszo-
bán, és észrevétlenül bevetődtem a szobámba. Eddig simán ment minden. Aztán 
gyorsan kinyitottam a szekrényemet és beömlesztettem a kincseimet a a szekrény 
aljába. Ezt ne mondjátok el senkinek, de én mindig mindent oda szoktam elrejteni. 
Aztán összerendeztem magam, leporoltam a ruhám és csalódott fejet vágva belép-
tem a konyhánk ajtaján. Persze mindenki engem lesett, hogy mennyire borultam ki 
a padláson ért kudarctól. A felnőtteknek ugye úgy tudták, hogy nem találtam oda-
fönt semmit, és most eléggé vigasztalhatatlan vagyok.

Elhihetitek, mennyire nehezemre esett egész délután azt játszani, hogy csa-
lódott és szomorú vagyok. Boriska sem szólt túl gyakran, gondolom ezért, ne-
hogy elröhögje vagy elszólja magát. Apu – hogy ne legyen annyira gyászos a han-
gulat – kitalálta, hogy társasozzunk, mert most végre elegen is voltunk hozzá.

Boriska: Ez jó ötlet volt tőle, mert a társasozás közben legalább lehetett viháncolni, 
különben tuti nem bírtam volna ki vigyorgás nélkül!
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gyorsakat üt. Ellenben velem. Én a foci után talán tollasozni szeretek a legkevésbé. 
Bár sokáig tartott, aznap mégis vége lett a szülinapomnak. Míg Apa sétáltatta 
Prímát, anya az ágyamnál először Neumann Jánosról mesélt, aztán meg arról,  hogy 
mennyire fontos, hogy kitartsunk a céljaink mellett. És hogy dédapa is milyen ko-
molyan vette a postás mesterségét, és lám, most már a története a ládáról örökre a 
családi legendárium része lesz, és végre el tudjuk fogani, hogy ez a láda TÉNYLEG 
nincs többé. Szegény Anyu, ha tudta volna, hogy tőle pár centire ott lapul a családi 
„legendárium“, biztosan nem tudott volna ilyen szépen beszélni róla. Pedig pár nap 
múlva az én csomagomról beszélt a fél világ. De erről majd később. Egyelőre akkor 
még csönd volt és béke. Béke, egészen a következő nap délelőttjéig, amikor is a ter-
vünknek megfelelően Boriskával végre kinyithattuk a dobozt. 

Boriska: Csak szólok, hogy most kiment a Lőrinc a konyhába enni valamit, mert be-
lefáradt az írásba. Megkért, hogy addig folytassam az életrajzát. Na végre írhatok. 
Kedvenc színem a lila és imádom a tengert! Hát, rólam most ennyit. Ja, vissza Lóci 
életrajzához! Csak, hogy értsétek: még a szülinapos estén a fürdőszobában a fürdő-
köpenyek mögött kidolgoztuk Lócival a haditervet, ami annyiból állt, hogy másnap 
reggel mind a ketten beteget fogunk jelenteni. Panasz: nagyon fáj a fülünk. Hogy mi-
ért pont a fülünk? Azt majd a Lóci leírja, mert ezt a fül dolgot ő találta ki, de mivel ő 
most kiment enni, ez majd csak később fog kiderülni. Légyszi legyetek türelemmel. 
Inkább mesélem tovább a történetet. Az én anyukám ruhatervező, és otthon dolgozik, 
így amikor bejelentettem neki másnap reggel, hogy beteg vagyok, nem kellett külön 
szabadságot kivennie ahhoz, hogy otthon tudjon maradni velem. Aztán nagy komo-
lyan rávettem, hogy hívja fel a Lóci anyukáját is gyorsan, hogy nem fáj-e véletlenül 
a Lóci füle is. Mert ha fáj: akkor tuti vírusos. És persze fájt. Viszont az anyukám ma-
gától felajánlotta, hogy vigyáz Lőrincre is, mivel az én anyukám ruhatervező és ott-
hon dolgozik, (upsz, ezt már írtam, bocsi). A lényeg az, hogy ő vigyázott ránk egészen 
délután négyig, míg haza nem értek Lóci szülei. De végül mi mentünk át Lóciékhoz, 
mert azt is előre megbeszéltük, hogy ő ragaszkodni fog az ágyához. Hát röviden ennyi.
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Na jó, most már értem miért olyan nehéz életrajzot írni. Eszméletlen sok infor-
máció tapad hozzánk percről percre. Nem beszélve arról, hogy annyi dolog van egy 
ember életében, amit le kell írnia magáról, hogy valamennyire érthetővé váljon: ki-
csoda is Ő valójában. Lassan úgy érzem, hogy ezer éve írom ezt az önéletrajzot, pedig 
még addig sem jutottam el benne, hogy leírjam, hogy kik a szüleim. Az anyukámat 
Terdikné Pásztor Violának hívják, és itt könyvtáros tőlünk öt percre, a Műszaki Egye-
tem könyvtárában. Ő különben tényleg mindent tud. Apu szerint olyan, mint egy két 
lábon járó lexikon, csak sokkal jobb alakja van, mint egy könyvnek. Ezt a poént apu 
ezerszer elsütötte már a barátainak. Anyu ilyenkor kicsit kényszeredetten mosolyog, 
azt hiszem nem annyira szereti, ha egy könyvvel hasonlítják össze. Anyu nagyon 
kedves. Olyan halkszavú. Még mindig mesél nekem esténként. Mondjuk mostanában 
már a folyami halakról kell mesélnie meg az elektronikáról, mert az érdekel nagyon, 
de ő arról is szeret mesélni. Az apukámat Terdik Sándornak hivják. Ő villamosmér-
nök. A Műszaki Egyetem tollaslabda szakosztályának egykori reménysége. A régi 
érmeivel tele van az előszobánk. Apu tényleg nagyon jól tud tollasozni, erőseket és 
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Így nézett ki régen a Műszaki Egyetem könyvtára



Emlékszem, nagyon megdöbbentem. Hogy mi van?! Healing water? Öntsek a babába 
vizet? De milyen vizet? És miért pont vizet? Na még csak az hiányozna, hogy alig-
hogy megleltem, már el is rontom ezt a régi szerkezetet!  

Boriska: Emlékszel, hogy mennyit agyaltunk, mire rájöttünk, hogy gyógyvíz kell 
bele?
Lőrinc: Még az angol szótáramat is végigböngésztük, mire megfejtettük, hogy mi is 
pontosan az a „healing water“. Merthogy a healing water = gyógyvíz!
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Tanaka műhelyében

készítette: Emoto

A víz jele japánul

Visszatértem. Ha csak feleannyira vagytok kíváncsiak arra most, hogy mi volt 
a csomagban, mint én voltam a kibontás előtt, akkor már biztos nagyon izgultok. 
Nem húzom tovább az időt. Amint Boriska anyukája kiment a szobámból, és Boris-
kával végre kettesben maradhattunk, már nyitottuk is a szekrényajtót és a benne 
rejlő csomagom végre a szobám közepére került. Egész éjjel azt terveztem, hogy 
hogyan fogom felnyitni a dobozt, ugyanis nem akartam, hogy a japán bélyegeknek 
baja essen. Először a zsineget vágtam el, majd szépen lassan lefejtettem a csomagról 
a réges-régi csomagolópapírt. A papír alatt egy kalapdoboz szerű kartondoboz állt. 
A fedelét végül én vettem le. Aztán lassan, félve végre belepillantottunk a dobozba.

Boriska: Amit akkor láttam, attól már az első pillanatban kész voltam! Olyan érzé-
sem volt, hogy ami történik: nem a valóság.

Nem tudom, mire gondoltam előtte, hogy mi lesz a csomagban. Az az egy 
viszont biztos: ami benne volt, arra nem számítottam. A csomagban ugyanis egy 
apró, japán ruhácskába öltöztetett baba pihent egy fadobozkának látszó építményen. 
Belenyúltam óvatosan a dobozba és kiemeltem a tárgyat. Meg voltam róla győződve, 
hogy ez itt valamilyen zenélő doboz lehet a kis bábuval a tetején, s bizonyára, ha 
megy a zene, ez a babaszerűség táncolni fog. 

Boriska: (nevet) Hát ezt akkor nagyon benézted.   
Lőrinc: Nagyon.

A fiú babának keleties arca volt, egészen élethű vonásokkal. Szépen, aprólékosan 
meg volt fésülve a haja. Gyönyörű kék selyemruhát viselt, amilyeneket régen a japán 
férfiak hordhattak. A baba oldalából pedig egy apró rézcsövecske kandikált ki, fö-
lötte pedig egy réztáblán ez a felirat állt:

Please, put into healing water ONLY!
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a képeslapot felkaptam, mert arra gondoltam, milyen jó, rögtön ki is postáz-
hatjuk. A képeslap Kelenvölgyet ábrázolta, a lapra pedig a következőket írták:

Klárika, egyetlen Szerelmem!

Kérem legyen oly jó hozzám és várjon még néhány napot,
míg összegyűjtöm a pénzt az esküvőnkre,

Az Ön látását epedve váró Mindene:
Ottokár

Boriska: Szegény Klárika, végül megvárta szerinted Ottorkárt a hotelben?

 HATODIK FEJEZET

BARÁTOM, MIZU KARAKURI 11

Egyre biztosabb voltam abban, hogy valaki egyszerűen a bolondját járatja ve-
lem. Miért kellene egy régi japán babába gyógyvizet önteni? Egyáltalán honnan 
szerezzek most hirtelen ilyesmit? Körülbelül kettő és fél perc múlva azért leesett, 
hogy öt percre tőlünk itt a Gellért Gyógyfürdő, ami elvileg tele van gyógyvízzel. 
Megpróbálom röviden leírni, mi következett ezután. Kimentem a konyhába egy zár-
hatós üvegért, mert valahol azt olvastam, hogy nem szabad gyógyvizet műanyag 
palackban tárolni. Pipa. Aztán elmondtam a konyhában békésen varrogató Margit-
ka néninek, hogy most le kell sétálnom a ház melletti fodrászatba a Misi bácsihoz, 
mert minden második hétfőn ő szokta felnyírni a hajam, és most jé, hát nem épp 
megint második hétfő van!? Margitka néni ekkor kicsit tanácstalanul nézett rám, de 
fel sem tételezve, hogy akár füllenthetek is neki, és simán leengedett a fodrászatba. 
Felbuzdulva Margitka néni engedékenységén, megkértem őt arra is, hogy engedje 
le velem a Boriskát is, és akkor egyben Prímát is meg tudjuk sétáltatni. Akkor még 
furcsábban nézett rám, de látva, hogy azért a fülfájásunk ellenére egészen virgoncak 
vagyunk, sálban és sapkában, de végül leengedte velem a Borit is és a kutyát is a 
fodrászhoz. Innentől futottunk. Fontos megjegyzés: Anyu, a piroson nem futottunk 
át! Esküszöm és Príma kakaiját is felszedtem, tényleg, tényleg, tényleg!

Boriska: És azt se hagyd ki, hogy én kiszúrtam, hogy a szobádban heverő régi képes-
lapok közül van egy olyan, amit pont a Gellért Hotel és Gyógyfürdőnek címeztek. Ezt 
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Dédpapa képeslapja

Kelenvölgy, a régi Völgy utca, a mai Alabástrom utca



a munkájába, hogy észre sem vette, milyen furán van lenyírva a hajam. Csak rám 
mosolygott és ennyit mondott: jó lett! Ha jó, akkor jó! Rohantunk is rögtön be a 
szobámba. Príma viszont most nem jöhetett be velünk, nehogy megrágjon valamit. 
Megint ott térdeltünk a baba előtt. Jó lett volna, ha ezt a kalandosan megszerzett 
gyógyvizet nem nekem kellett volna beleöntenem a bábuba, de nem volt mit ten-
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Jó kérdés, de akkor erről nem volt sok időnk gondolkodni, mert futnunk kellett 
a fürdőhöz. A Gellért Hotel bejáratánál egy pillanatra azért megálltunk ott, ahol 
bedobtuk ezt a képeslapot a Hotel postaládájába, végül is a Hotelnek volt címezve 
a lap! Az első képeslap kézbesítve, Papa! Ekkor elképzeltem, ahogy dédapám egy 
igazi esőfelhőn ringatózva leszól nekem az égből: eddig szép munka, Lócikám! De a 
többit is ám! Csak szépen sorjában!  

A kézbesítés után futottunk tovább a Gellért-hegy felőli fürdőbejáratig, 
ahol is kikötöttük Prímát, mert kócosszőrű fehér hevenyészeknek a belépés a 
fürdő egész területére TILOS! Én nagyon szeretem ezt a gőzfürdőt, sokszor jöt-
tünk ide a dédpapával is, ő nagyon hitt ennek a víznek a gyógyító erejében. Gon-
dolom az a sok turista is hihetett benne, akik türelmesen vártak a pénztár előt-
ti sorokban, hogy végre jegyet kaphassanak a gyógyvízzel teli medencékhez. A 
pénztárról meg a sorról aztán rögtön eszembe jutott, hogy innen csak akkor tu-
dunk gyógyvizet szerezni, ha előbb megvesszük a belépőjegyet. Nálam viszont 
nem volt pénz. Először dühös lettem. Aztán elszomorodtam. Majd letargiába es-
tem. Mindezt kb. három perc leforgása alatt. Boriska viszont nem tűnt letörtnek. 
Kivette az üveget a kezemből, és odasétált az egyik beengedő nénihez, és olyan 
cuki hangon, amilyen cuki hangon még sose hallottam beszélni, a következő-
ket mondta: Tessék adni a benti medence gyógyvízéből, egy kísérlethez kell!

És adtak neki! A néni még egy, ennek a speciális gyógyvíznek az össztételéről 
szóló kis kiadványt is kezébe nyomott, mutatom:  

Innen aztán rohantunk haza a gyógyvízzel teli üveggel. Szerencsére Prímát 
sem kötötte el senki. A házunkba érve aztán beugrottunk a liftbe, ahol szerencsére 
volt tükör, és az irányításommal Boriskának jó néhány tincset sikerült levágnia a 
hajamból, hogy mégis úgy nézzen ki, mintha tényleg a fodrászatból jöttünk volna. 
A fodrászkodás menetideje a következő volt: földszint-ötödik-földszint-első emelet. 
S kész is volt az új frizurám! Szerencsére Margit néni annyira bele volt feledkezve 
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zenél, de még hallani lehet a mechanikájának a mozgását. S akkor megtörtént. A baba 
mellkasa lassan mozogni kezdett. Nagyon finoman, nagyon kecsesen. Aztán a fején 
előugrott egy antennaszerűség. Ez után nem sokkal pedig KINYITOTTA A SZEMÉT.

Boriska: Én még olyan szemeket, mint amilyen Mizunak van, én olyan szemeket 
még soha az életemben nem láttam. Annyira nehéz volt elninni, hogy ezek a szemek 
nem egy igazi élőlény szemei.

Még szerencse, hogy Mizu épphogy csak a térdemig ért, mert különben biz-
tosan sikoltozva kirohantam volna a saját szobámból. Mondjuk így is, amikor Mizu 
rámnézett azzal a csillógóan kék szemével, az első alkalommal majdnem szívbajt 
kaptam. Bárki is csinálta ezt a bábut, olyan szép és kedves vonásokat alkotott neki, 
hogy mire másodjára ránéztem, már inkább csak csodáltam őt, mintsem féltem vol-
na tőle. Az első rám nézése után csak az volt még meglepőbb a számomra, mikor 
minden előzetes figyelmeztetés nélkül, ékes magyarággal megszólalt:

Mizu:  Ön az, Neumann János mérnök úr?
Lőrinc: Hogy mi? Nem! Dehogy! Sajnos nem!
Mizu: Ó, akkor itt valami fatális tévedés történt. Esetleg tudja ön, hol tartózkodik 
jelenleg Neumann János mérnök úr? Ha igen, akkor kérem, haladéktalanul vezessen 
oda hozzá. Mindenképpen beszélnem kell az illető úriemberrel.  
Lőrinc: Sajnos nem lehet, ő már meghalt.
Mizu: Megölték az ellenséges csapatok?
Lőrinc: Ellenséges csapatok? Nem, azt hiszem, magától halt meg. Beteg volt. 
Mizu: Ó mily sorscsapás. Akkor hát bevégeztetett. Elvesztünk.
Lőrinc: Nem értem.
Mizu: Megnevezné, ki tisztelhetek önben?
Lőrinc: Terdik Lőrinc vagyok.
Mizu: Értem. Kedves Lőrinc, kérem állítsa be a koordinátáimat a jelenlegi időpont-
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ni, valakinek vállalnia kellett a felelősséget. És ez a valaki most én voltam. Vagy 
szétázik szegény, vagy nem. Nagy nehezen, de mégis rávettem magam a beöntésre. 
Az üvegben kábé három deci gyógyvíz lehetett, azt mind egy csöppig beleöntöt-
tem a babába. Szerencsére vagy épp szerencsétlenségre, de egy csepp se folyt mellé.

Boriska: Aztán csak vártunk és vártuk, hogy mi fog történni. Szerintem pár perc 
biztosan úgy telt el, hogy nem történt az égvilágon semmi sem. Kezdtem én is azt 
hinni, hogy ezzel a vízzel most teljesen elrontottuk ezt a régi bábut, vagy babát, szó-
val ezt a kis japán akármit.

Mivel nem történt először semmi, egyre biztosabb lettem abban, hogy talán fél-
reérthettem valamit a leírásban és épp most tettem tönkre ezt a bábut. Annyira mér-
ges lettem magamra, hogy felpattantam és már iszkoltam volna ki a konyhába, de 
mielőtt jó erősen bevághattam volna az ajtót, meghallottam a baba fogaskerekeinek 
finom kis kattanásait. Olyan volt ez a hang, mint mikor egy zenélő doboz már nem 
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japán mérnök és feltaláló,

az első mechanikus robotok atyja



Boriska: Csak azt akarom mondani, hogy ne felejtsd el azt is leírni, mikor Mizu 
hirtelen megfordult és megpillantott engem is. Mekkorára nyitotta a szemét, amikor 
meglátott, emlékszel?

Az tényleg vicces volt, nagyon megdöbbent szegény Mizu. Valami ilyesmit mondott:    

Mizu: Elnézést kisasszony, nem tudtam, hogy többen is tartózkodunk a helyiségben.
Boriska: Semmi baj! Hát ja, én is itt vagyok! Bíboroskai Boriska vagyok, tizenegy és 
fél! Te tudod, hogy nagyon szép baba vagy?
Mizu: Baba? Nem, ez téves. Én Mizu Karakuri 11 vagyok, Tanaka mester műhelyé-
ből, Emoto professzor vízalapú robotsorozatának műremeke. 
Boriska: Most hülyéskedsz? Azt hittem, hogy kínai elemes játék vagy, csak egy ré-
gebbi típus. Tudod, még a tamagocsik előtti korszakból. 
Mizu: Nem értem azt a szót: tamagocsi! Tamago, japán nyelven tojás. És mit jelent 
az a szó: hülyéskedsz?
Boriska: Hát, hogy viccelsz.
Mizu: Én nem viccelek. Én meg akarok semmisülni. Nem teljesíthettem küldetése-
met. A Föld ezek szerint megsemmisült.
Boriska: Jaj, dehogy. Ez itt a Föld. Meg Magyarország, tudod, Budapest. Tizenegy- 
edik kerület, Budafoki út 11. Egész biztonságos hely, csak annyi, hogy torokgyulla-
dásunk van. Bár igazából nincs is.
Mizu: Akkor tehát az emberiség nem irtotta ki magát.
Boriska: Jaj, miért irtotta volna? Te baba, neked elég kemény karaktert találtak ki. 
Már régen is ilyen fura játékokat bírtak csinálni?!
Mizu: Játék? Bárcsak játék lehetnék. 
Boriska: Én is kérdezhetek?
Mizu: Készséggel válaszolok önnek Kisasszony.
Boriska: Kisasszony? (nevet) Szuper! Megmondanád, hogy lehet, hogy képes vagy 
beszélni? Főleg magyarul, ami tök nehéz nyelv!
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ra, bár reményeim szerint ma 1944. szeptember 15-e van.
Lőrinc: Nagyon nem, sajna.
Mizu: Hanyadikát írunk?
Lőrinc: Kétezerhuszonkettő, november tizenkettedikét.
Mizu: Akkor mindennek vége. Ezek szerint Emoto Hiroto mester globális béketer-
vezete nem járt sikerrel. Ezt a fájdamat nem bírom elviselni. Kérem semmisítsen 
meg! Nagyon kérem, semmisítsen meg!

Kábé ennyi volt az első beszélgetésem Mizuval. Annyira hülyén éreztem ma-
gam! Én eddig az összes robotról azt olvastam, hogy érzelemmentesek. Erre nekem 
sikerült felélesztenem egy olyan kis robotot, akit fél perc alatt annyira kiborítottam, 
hogy meg akart halni. Tudom, hogy egy csomó remek kérdést fel lehetett volna 
neki tenni, például hogy honnan a fenéből tud magyarul, ki az az Emoto mester, és 
mi okból kellett volna Neumannhoz eljutnia. De nekem akkor ezekből a jó és jogos 
kérdésekből egy sem jutott az eszembe. Másmilyen kérdések viszont nagyon is fog-
lalkoztattak: mivel megy ez az izé, mert ha tényleg vízzel, akkor az nagyon furcsa. 
Az is átfutott az agyamon, hogy biztos, hogy van benne valami olyasmi, amivel 
a víz csak kölcsönhatásba lép és akkor emiatt működhet tőle. Aztán elgondoltam, 
hogy ha ezt az izét dédapa 1944-ben kicsomagolta volna a pincében a szomszédok 
szeme láttára, akkor közülük tuti többen nyomban elájultak volna. Ha így nézzük, 
még jó, hogy én találtam rá Mizura, és nem valaki más, aki teljesen idegenkedik a 
beszélő bábuktól meg a robotikától. Lázasan járt az agyam: 1944-ben a japánok már 
ilyen menő kütyüket gyártottak? Hát hogyhogy én erről nem is tudtam mindeddig? 
Miért nem ilyenekről tanulunk az iskolában? Mi technika órán maximum fából hajót 
építünk, vagy lombfűrésszel kispolcot vágunk ki.

Boriska: Bocs, Lőrinc, beleszólhatok most egy kicsit az életrajzodba?
Lőrinc: Persze, ennek az életrajznak már úgyis mindegy, majdnem annyit szerepelsz 
benne, mint én.
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Lőrinc: Nem mondj már ilyeneket! Különben is, ha Neumann professzornak nem, 
nekem azért átadhatod azt a valamit, én szívesen átveszem, és akkor elvileg teljesí-
tetted is a küldetésedet. Átadod a valamidet egy magyar valakinek!
Mizu: Lőrinc Úr, ön vállalja, hogy az Egyesült Gyógyvizek Társasága (egy társaság) 
által megteremtett Vizek Egyetemes Világának Világbékemegteremtő fázisán fára-
dozik eztán?
Lőrinc: Persze, hogy vállalom, úgyis utálok verekedni. Még veszekedni se szoktam. 
Kivéve néha a Boriskával. A vizet viszont imádom!
Boriska: Én is vállalom a békét!
Lőrinc: Neked nem kell!
Boriska: De igenis, hogy kell! Ugye, Mizu? Ne hagyjatok már ki a világbékéből!
Mizu: Boriska kisasszony, ha ön is kész felesküdni az Egyesült Gyógyvizek Társaság 
tizenegy pontjára, és arra, hogy a továbbiakban a Világbéke négy nemes igazságán 
munkálkodik, akkor természetesen önt is kollégáink soraiban üdvözölöm! 
Boriska: Mi az hogy! Persze!   
Mizu: Akkor kijelentem, hogy ezen pillanattól kezdve, – Neumann János és Emoto 
professzor urak sajnálatosan végleges távolléte miatt  –  a kiotói robotikai kódex sze-
rint jogom van megnevezni új EMBER-kiválasztottamat. Kijelentem tehát, hogy én, 
Mizu Karakuri 11 úgy döntöttem, hogy mától önhöz tartozom és önnek ajánlom fel 
a szolgálataimat. Kijelentem továbbá, hogy e kisasszony is élvezi a szolgálataimat.
Lőrinc: Hű!
Mizu: Vannak olyan szavak azonban, amit nem értek az ön nyelvében. Mi az, hogy 
kábé? Mi az, hogy tuti?
Lőrinc: Azta!
Mizu: Mi az, hogy: azta?
Lőrinc: Az azt jelenti, hogy most leesett az állam.
Mizu: Önnek nem esett le az álla.
Lőrinc: Csak vicceltem.
Mizu: Aha. Akkor most hülyéskedett velem.
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Mizu: Emoto-féle gyógyvízalapú technológia, végtelen memoriatár.
Boriska: Hát őszintén? Nekem ez nem mond semmit. Honnan tudsz ilyen jól ma-
gyarul?
Mizu: Emoto-féle gyógyvízalapú technológia, végtelen memoriatár, további nyelvi 
forrás: Fogarasi - Honda: Gyorsan, könnyedén magyarul, 1933.
Boriska: Hű.

Ekkor Mizu megint hozzám fordult:
Mizu: Meg tudná erősíteni uram, hogy tényleg 2022 van?
Lőrinc: Igen, ma 2022. 11. 12. van. Szombat, de sajnos tanítási- és munkanap. Le kell 
dolgoznunk előre valamit.
Mizu: Hihetetlen. Ez tehát az oka annak, hogy Neumann úr nem fogadhat már en-
gem. Ön esetleg rokona?
Lőrinc: Nem, én a postás rokona vagyok. Mármint annak a postásnak a rokona, 
aki nem tudta önt kikézbesíteni 77 évvel ezelőtt. Különben pedig a csomag címzése 
alapján tudom, hogy Mizu, téged igazából rossz helyre küldtek. Ugyanis Neumann 
professzor sohasem dolgozott a Műszaki Egyetemen, és különben is, ő már 1930-ban 
elhagyta Magyarországot! Így, ha Dédapa ki is kézbesített volna téged, akkor sem 
jutottál volna el Neumann professzorhoz.
Boriska: Mondjuk, ha becsületes kézbe kerültél volna, akkor a háború után azért 
valaki csak továbbküldhetett volna Amerikába! De az is lehet, hogy még most is ott 
szunnyadnál valahol a Műszaki Egyetem padlásán. Ki tudja…
Lőrinc: Mindenesetre a dédapám tuti ki akart kézbesíteni, de akkor bombázni kezd-
tek és ő inkább biztonságba helyezett a padlásunkon, ahol aztán egy kicsit elvesztél 
pár évre…
Boriska: Hetvenhét évre!
Lőrinc: De a lényeg az, hogy mi tegnap Boriskával megtaláltunk. Hát kábé ennyi.
Mizu: Értem. Mivel nem tudom átadni Neumann úrnak az információt, ezért nincs 
értelme a létezésemnek. 
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szemeit is. Azt csak gyanítottam, hogy ez csak úgy lehetséges, hogy a fa testrészek 
réz-, vagy egyéb fémszálakkal össze vannak huzalozva. Ezek a huzalok az emberi 
test inait utánozták. Mizu hasánál egy apró réz ajtó volt látható, rajta pirinyó kal-
lantyú, ami csak azt várta, hogy valaki végre kinyissa őt. 

Boriska: Én meg is kérdeztem Mizutól, hogy nem csiklandós-e és hogy kinyithat-
juk-e a hasát. Mizu közölte, hogy csak nyugodtan, ő igazából nem csiklandós. 

Mizu hasának ajtaja mögött egy egészen apró lemez lapult. Tudjátok, olyan 
fekete műanyagból készült lemez, amit régen az emberek azért tettek a lemezját-
szókra, hogy mindenféle zenéket hallgathassanak róla. Csakhogy ez a lemez sokkal, 
de sokkal kisebb volt, mint amilyen lemezzel én valaha is találkoztam. A nagya-
pa bakelit lemezei ennél a kis pöttömkénél sokkal nagyobbak voltak. Ha mondjuk 
Mizu hasában egy mini magnókazetta, CD, esetleg pendrive lett volna, attól nem 
estem volna annyira kétségbe, de ezzel a kis vinylből készült tökmaggal fogalmam 
sem volt, hogy mihez kezdjek. Ekkor Mizu felém fordította a fejét és selymes hang-
ján így szólt:
Mizu: Ne késlekedjetek, tegyétek fel egy gramofonra! Vagy nálatok MÉG nem lehet 
kapni ilyesmit?
Boriska: MÁR nem lehet kapni Mizukám, MÁR nem lehet!
  
Kétségbeesetten néztem Boriskára. Gyógyvíz, rendben. Boriska, mint az új fodrá-
szom, üsse kő. Ál-torokgyulladás, ha nagyon kell, oké. De most honnan szerezzek 
2022-ben egy háború előtti mini gramofont?  Már neki is kezdtem volna a búslakodni 
ezen a lehetetlen helyzeten, mikor egyszer csak nyílt az ajtó, és belépett Margitka néni 
egy tál teljes kiőrlésű mini gramofonnal. Ja 
nem. Sütőtökös süteménnyel. Én magam-
ban ekkor ezt gondoltam: Éljen! Süti! Vég-
re valami, amin nem kell gondolkoznom! 

Lőrinc: Fogjuk rá.
Mizu: Kire fogjuk rá?
Lőrinc: Hát ez így nehéz lesz. Kedves Mizu, én sem értelek teljesen. Az mit jelent, 
hogy én lettem az ön kiválasztottja?
Mizu: Kedves Lőrinc, ez az ön személye iránti elkötelezettségemet és alázatomat 
jelenti. Minden tőlem telhetőt megteszek önért. Cserébe azt remélem, hogy ön is a 
segítségemre lesz és segít véghezvinni eredeti küldetésemet. Tudja, a világnak meg 
kell tudnia a VIZEK üzenetét. Vagy ez már kiderült nélkülem is? 
Boriska: A vizeknek van üzenete? Hű, de izgi! Mit üzennek a vizek? Megtud-
hatom én is?
Mizu: Lőrinc úr! Boriska kisasszony! Küldetésem pontos célját a HARÁM rejti. Le-
gyen szíves e titkos üzenetet onnan kivenni szíveskedjék, s az abban rejlő informá-
ciót megfejteni méltóztassék.  

Leírhatatlan az az érzés, amikor egy kis beszélő robot régies magyarsággal azt 
mondja neked, hogy mostantól neked szeretne szolgálni. Később értettem csak meg, 
hogy ezzel Mizu a kezembe adta az életét. Bevallom, én nem tudtam, hogy ez mek-
kora megtiszteltetést jelent a számomra, ahogyan azt sem, hogy mi is az a HARA, és 
hogy honnan vegyem ki a mit. Szerencsére Boriska már két éve karatézik, és tudta, 
hogy hol keresse az ember a HARÁJÁT.
 
Boriska: Ez könnyű! Ugyanott van, ahol a ROBOT harája is!
Lőrinc: Jó, most már én is tudom, köszi. Azért leírom az életrajz olvasóimnak is, hát-
ha egyszer jól jön majd ha tudják, hogy a HARA igazából a testünk köldök mögötti 
részén van, a keleti bölcsek szerint minden embernek ott van az energiaközpontja 
vagy mije. De visszatérve Mizura. Először le kellett vennünk róla a kabátkáját, és a 
kabát alatt rejtőző fehér ingecskéjét is. Ekkor láthatóvá vált a robot felsőteste. Mizu 
testrészei fából voltak kifaragva, hihetetlenül aprólékosan. Ezek a fa részek pedig 
fehérre voltak lefestve. Mizu külön tudta mozgatni a csuklóját, a nyakát, de még a 
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hogy egy méregdrága elemes robot, és fel se merült benne, hogy nem elemmel mű-
ködik. Azt hitte, apukád hozta neked valamelyik üzleti útjáról. 

Az mondjuk tényleg mázli volt, hogy Margitka néni egyáltalán nem gyanako-
dott, hogy valami nem stimmel a babával. Miután megettük a sütit, Bori anyukája 
szelíd hangon közölte, hogy ő  akkor lenne nyugodt, ha látna minket egy igazi orvos 
is, így felhívta az öccsét, Pista bácsit, aki a Szent Imre Kórházban fül-orr-gégészként 
dolgozik, hogy a biztonság kedvéért, ha vége a rendelésének, nézzen bele azért a 
mi torkunkba is. Bori ezt meghallván ijedten rázni kezdte a fejét az anyukája háta 
mögött, mert ő egyáltalán nem akarta, hogy kiderüljön, hogy mi csak álbetegek va-
gyunk. Én viszont örültem, hogy végre ismét kimozdulunk lakásból, mert így leg-
alább esélyem lett arra, hogy még aznap találjak valahol egy pici gramofont. Vagy 
minifont. Esetleg aprofont. Mindegy. Ezért közöltem Margitka nénivel, hogy ez az 
orvoshoz menés szerintem is jó gondolat, és akár akkor indulhatnánk is.  

Ekkor már csak az járt a fejemben, hogy honnan a csudából szerezhetnék én 
minél hamarabb egy ilyen szerkezetet. Őrült kiváncsi voltam, hogy Mizu alkotója 
mit üzenhetett Neumann János professzor úrnak. Talán egy négydimenziós űrhajó 
titkos tervrajza van a lemezen? Esetleg egy időmegállító távirányító összeállításának 
leírása? Tudtam, hogy mindenhez a lemez meghallgatása a kulcs, ezért arra gondol-
tam, hogy csinálok egy lejátszót papír dobozkából meg egy konyhai tölcsérből, egy 
hurkapálcika darabra pedig anya legvékonyabb varrótűjét erősítem, hátha az is meg 
tudja szólaltatni ezt az apró lemezt. Aztán egy ennél is jobb ötletem támadt: hát per-
sze, be kell ugrani a Pagonyba, mert ott olyan sok mindent lehet kapni: könyveket, 
játékokat és egyéb érdekes dolgokat, s hát miért ne lapulhatna egy mini gramofon is 
a gyerekjátékokkal teli polcokon? Míg én a lemez lejátszásának módján gondolkoz-
tam, addig Boriska Mizut vette kezelésbe, kioktatta hogyan viselkedjen az úton és 
biztosította afelől, hogy mi sose fogjuk többé magára hagyni, viszont legyen szíves 
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HETEDIK FEJEZET

A HELYZET EGYRE FOKOZÓDIK

Sajnos a sütik fogyóeszközök. A gondok viszont nagyon makacs dolgok, nem 
tűnnek el olyan gyorsan, mint a finomságok. 
Most biztos arra gondoltok, hogy ez mind értitek, hogy finom volt a süti, de titeket, a 
mindig kiváncsi olvasókat, inkább az érdekelne, hogy mégis mit szólt Margitka néni 
Mizuhoz. Őszintén? Igazából semmit. Ő csak azt látta, hogy tele van a szobám ér-
dekes tárgyakkal: mikroszkóppal, játék robotokkal és horgászbotokkal, Mizu pedig 
teljesen beleillet ebbe a tarka-barkaságába. Illetve egy dolog azért feltünt Margitka 
néninek is. Még pedig az, hogy milyen elegáns ruházata van a szoba közepén lévő 
babának. Tudjátok, mondtam, hogy Margitka néni ruhatervező és mindig mindet 
kiszúr, ami ruhával kapcsolatos. Ha jól emlékszem ezt mondta rá: Ó, de csodaszép 
anyagból van megvarrva a babád kimonója! Micsoda minőség! Csak lassan ideje 
lenne kimosni, Lócika! Persze erre sem mondhattam azt, hogy nem csoda Margitka 
néni, hetvenhét éve nem volt kimosva! 

Boriska: Mondjuk az kicsit furi volt az anyukámnak, hogy Mizu közölte vele, hogy 
üdvözli ezen a szép reggelen.
Lőrinc: Tényleg ezt mondta neki? Hát, igen, ez rá vall, ő tényleg egy nagyon jól ne-
velt víz-robot! 
Boriska: Anya később azt is mesélte, hogy amikor először látta Mizut, azt hitte róla, 
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Boriska: Most miért bántasz, ahhoz képest, hogy mozgott a lift, és nem volt éle az 
ollónak, egész menő sérót vágtam neked!
Lőrinc: Bántani? Meg se szólaltam!

A lényeg az, hogy Misi bácsi se firtatta tovább az ügyet, Margitka néni se tárgyalta 
tovább a frizurámat, így szerencsére nagyobb botrány nélkül kijutottunk végre a 
Gellért térre. Gyönyörűen sütött a nap, de hideg volt, fáztak az ujjaim. Miközben 
Margitka néni éppen hangosan azon gondolkodott, hogy metróval, busszal vagy 
villamossal menjünk inkább a Szent Imre Kórházig, hirtelen megcsörrent a telefonja. 
Pityu bácsi volt, aki közölte, hogy bocsi, de csak másfél óra múlva tud fogadni minket.

Boriska: Én ekkor finoman elhúztam Mizu szeme elől a pulóvert.
Lőrinc: Annyira boldog volt, amikor meglátta a Dunát. Olyan lágy dallamot adott ki 
magából, olyan hangszínen, mintha fütyült volna. 
Boriska: Most egy kicsit írhatom megint én az életrajod?
Lőrinc: Oké, persze! Kérsz egy almát?
Boriska: Aha, meg ásványvizet is, bubisat légyszi!
Lőrinc: Oké…

Boriska: Na szóval! Drága kedves olvasóim! Gondolom már nagyon vártátok, hogy 
visszatérjek. Én is szeretlek titeket! Tudjátok, most, hogy ennek az írásnak a fősze-
replője, Terdik Lőrinc kiment a konyhába almát enni, alkalmam nyílik nekem is egy 
kicsit kibontakozni írónőileg. Most megint visszaolvastam, amit Lőrinc eddig írt, és 
szerintem eddig tök okés. Szóval ott tartottunk, hogy anyukám, miután megtud-
ta, hogy az orvosig még van egy csomó időnk, megengedte nekünk, hogy felsétál-
junk a Gellérthegy oldalába lévő óriás vázákhoz. A vázáktól pedig lefelé, a Minerva 
utca 3. felé, ugyanis az egyik képeslap, pont amin a Móricz Zsigmond körtér szere-
pel, oda volt címezve. Ha jól sikerült kiolvasnom, cirkalmas kézírással ez állt rajta:
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végig csöndben maradni, mert ha túl sokat beszél, esetleg még feltűnik valakinek 
az intelligenciája, és valamilyen ürüggyel elveszik tőlünk. Bori azt is finoman je-
lezte Mizunak, hogy ezalatt a 77 év alatt történt egy kis technika fejlődés a Földön, 
ne lepődjön meg semmin, bár olyan robotok még, akik maguktól beszélnek, mint a 
vízfolyás, na ilyen robotok még nem sétálgatnak Budapesten, egyelőre. Aztán Mizut 
a dobozkájával együtt behelyeztük anya piaci kosarába és rádobtunk a puloveremet, 
úgy, hogy csak a feje látszott ki szegénykének a kosárból. Én biztonság kedvéért a 
maradék gyógyvizet is betettem a kosárba, mert nem tudtam meddig bírja Mizu 
gyógyvíz nélkül. Aztán Bori a további hat kézbesítésre váró képeslapot is felmarkol-
ta a szobám padlójáról, s már indultunk is a bejárati ajtó felé. 

Igen, egy kicsit furin nézhettem ki fonott kosárral a kezemben, de Margitka néni-
nek még ez a kosár sem volt gyanús. Az én anyukám biztos megkérdezte volna tőlem, 
hogy ugyan már, minek is az a kosár a fül-orr-gégészetre. De mivel az én anyukám 
akkor éppen a Műszaki Egyetem könyvtárában kezelte a ki- és beérkező könyveket, 
ezért szerencsére nem buktunk le Mizuval már az elején, és így tovább tudom írni az 
ezután történtek csodás eseményeit. Az én anyukám viszont biztosan NEM tekerte 
volna be a nyakamat háromszor a sállal, hogy nehogy megfázzam ebben a csípős no-
vemberi szélben. Én pedig – bár világ életemben utáltam a sálakat – engedelmesen 
hagytam magamból színes múmiát csinálni, mert így legalább addig sem a kosár tar-
talmát figyelte Margit néni. Mikor aztán végre kiléptünk a kapun, rögtön abban a pil-
lanatban földbe is gyökerezett a lábam. A házunk melletti fodrászüzlet előtt ugyanis 
Misi bá, a fodrászunk állt és épp a telefonját bütykölte. Na még csak ez hiányzott! 

Boriska: Én is nagyon megiedtem, én akkor tutira vettem, hogy most mindjár kide-
rül, hogy előbb nem is a fodrásznál jártunk.

Szerencsére csak annyi történt, hogy Misi bácsi egy kicsit értetlen fejet vágott, miu-
tán Margitka néni a köszönés után közölte, hogy milyen jó lett a Lóci haja. 
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Kezdtem megérteni Lóci dédpapáját, hogy mit szerethetett ebben a munkában. 
Olyan érdekes belegondolni, hogy milyen ember lehet a képeslap írója, és ki lehetett 
az a másik ember, akinek küldte a lapot. Mielőtt Lóci és én bedobtunk volna egyen-
ként az összes lapot a címzéseken feltüntetett helyekre, a képeslapok mindkét felét 
lefotóztuk, mert így legalább nekünk is maradt róla valami emlékünk. Persze olyan 
postaládát, amire az lett volna írva, hogy Raoul Wallenberg, a Minerva utca 3. szám 
alatt nem találtunk, ezért aztán bedobtuk a lapot abba a postaládába, amelyik a leg-
jobban tetszett nekünk. Aztán anyu kezdte furcsállani, hogy miért dobálunk képes-
lapot egy idegen postaládába. Anya mondjuk tudta, hogy ez egy nagyon híres ház 
a Gellért-hegyen, mivel a második világháború előtt itt volt a Svéd Nagykövetség, 
és az akkori magyarországi svéd diplomaták nagyon sok magyar zsidó ember életét 
mentették meg. Megmutatta nekünk a ház kerítésén lévő táblát is:
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Carl-Ivan Danielsson, Raoul Wallenberg és Per Anger... Anya szerint nagyon bátor 
emberek voltak. Mivel megálltunk, Mizu is kidugta a fejét a kosárból. Ő pont a má- 
sik irányba nézett, lefelé, a Gellért-hegy fás lejtője felé, a víztartályos területre...

Wallenberg úr,

Csak jelezni szerettük volna, hogy Önnek hála, 
szerencsésen megérkeztünk Stockholmba.

Ha Ön nem lenne, mi se lennénk már.
Az Ég kísérje lépteit:

Ifjabb Weissék a Stoczek utcábólMár két lap kész!

Dédpapa képeslapja

A Móricz Zsigmond körtér a 2. Világháború előtt



NYOLCADIK FEJEZET

MIZU TÁNCOL

Ami ezután történt, az még hihetetlenebb, mint amit eddig valaha itt leírtam. 
Mizu nem cél nélkül rohant el. Meglátta ugyanis a régi svéd nagykövetséggel szem-
beni kapun a feliratot: VIZTARTÁLYOK. 

Na és akkor mi van, gondoltam volna én is, ha akkor nem szaladt volna el erre 
a kiírásra Mizu világgá. Vagyis pont nem világgá. A vizekhez ment. Apró kis fából 
épített robotlábai hihetetlen gyorsasággal vezették őt a víztartályok teteje felé. Mivel 
nagy betűkkel, érthető módon ki volt téve a kapura, hogy erre a területre senki fia 
be nem teheti a lábát, meg sem kíséreltem Mizu után szaladni. Tehetetlenül néztem 
őt, ahogy kis teste egyik „gombától“ a másik „gombáig“ kalimpál. Nem értettem, 
hogy mire ez a nagy futkosás, és ha száz évig törtem volna a fejem, akkor sem jöttem 
volna rá, hogy miért is csinálja mindezt. Margit néni ekkor még mindig azt hitte, 
hogy ez egy távirányítós robot, és én irányítom Mizut pont arra a tiltott helyre, mert 
mondjuk jó poénnak tartom az ilyesmit. Hirtelen történt, nem gondoltam át nagyon, 
de úgy döntöttem, hogy eljött az idő, hogy Margit nénit is beavassam a titokba: 

Lőrinc: Margit néni, ő ezt most szabad akaratából teszi, ha akarnám sem tudnám 
most visszahívni őt.
Margit néni: Lócikám, én se most jöttem a falvédőről! Irányítsd vissza a robotodat, 
míg bírja a töltője, vagy a dzsojsztikja, vagy mije, mert ha bent ragad a medencék tete-
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Most bejött Lóci a szobába, visszaadom neki a helyét, viszlát kedves olvasótáborom, 
remélem hamarost megint jelentkezhetek!!

Lóci: Visszavegyem az írást? Hol tartasz?
Boriska: A meglógásánál...

Hát igen. Míg mi nézegettük az emléktáblát, Mizu valahogyan lecsatolta ma-
gát arról a dobozkájáról, amin addig teljesen békésen üldögélt, majd akrobata mu-
tatványosként leereszkedett a nadrágszáromon és elszaladt. Úgy képzeljétek el őt, 
mondjuk mint egy mókust, aki egy makkal menekül a többi éhes mókus elől. Ami-
kor ráeszméltem, hogy mit csinál, próbáltam utánakapni, és elcsípni a kimonóját, 
de sajna nem voltam elég gyors, hogy megcsípjem a ruhája szélét. Erre a helyzetre 
egyszerűen nem voltam felkészülve. Mizuról azt hittem, hogy ő egy dobozhoz kö-
tött, minimum 77 éves robot, akinek esze ágában sem lesz faképnél hagyni minket. 
Rosszul hittem. Mizu ugyanis nagyon is elemében volt. VÍZ elemében. Kicsit úgy 
éreztem magam, mint mikor nagy néha póráz nélkül elengedem Prímát, és ő csak 
nyargal felfele az úton, és hiába hívom, esze ágában sincs hallgatni rám. Én ekkor, 
bevallom, megint lefagytam: na ne! Prímát se sikerült soha visszahívnom, ha néha 
elszabadul a pórázról, mit csinálhatnék akkor egy apró száguldozó fababával? És 
mit mondok most Margitka néninek, mi ez az egész? 
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vinni pisilni sem! És egész eddig még szófogadó is volt, szóval egész praktikus szerkezet.
Margitka néni: Ez most nem velem történik! Boriska, tudod, hogy minden idegen 
csomag tartalmazhat kórokozókat, főleg, ha külföldről érkezett és hetven évig poro-
sodott a padláson! S mi van, ha valami vegyifegyvert rejtettek el ebben a robotban? 
Ezt egyszerűen nem szabadott volna eltitkolnotok! S most pedig ez a „micsoda“ Bu-
dapest vízkészletén táncol! Meg kell bolondulni.
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jén, akkor már késő lesz! Onnan csak rendőrök vagy a vízügyisek hozhatják ki neked! 
Lőrinc: Miért féltik ennyire ezt a helyet?
Margitka néni: Mert itt van alattunk Budapest ivóvízkészlete!
Lőrinc: Ja, hát akkor ezért! 
Margitka néni: Mi az, hogy ezért?
Lőrinc: Ezért van így feldobódva! Ugyanis ő egy vizirobot. Vízzel működik, gyó-
gyízzel. Most biztos érzékeli a nagyobb víztömeget az antennájával és ettől lett 
olyan boldog hirtelen. Azt még nem tudom pontosan, hogy hogyan működik Mizu, 
de miután beleöntöttük Boriskával a gyógyvizet, azóta pörög rendesen…
Margitka néni: Gyógyvizet? Pörög? Mizu? Boriska!!! 
Boriska: Tessék, anya!
Margitka néni: Nem értem! Lóci beteg?
Boriska: Minden oké, anya! Elmondtam volna később, csak nem akartam rád ijesz-
teni…
Margitka néni: Rám ijeszteni? Atyég, mit csináltatok? Ne nézz így rám Boriska! 
Lőrinc kérlek, beszélj! Miatta lettetek betegek? Honnan van ez a robot?
Lőrinc: Dehogy, igazából nem is vagyunk betegek!
Margitka néni: De nekem azt mondtátok, hogy fáj a torkotok…
Boriska: Hát, ez egy picit bonyolultabb. Ugyanis tegnap. Szóval tegnap Lőrinc meg-
találta a dédpapa ládáját.
Margitka néni: Igen?!
Lőrinc: És megtaláltam a képeslapokat is, amiből az egyiket épp most kézbesítet-
tük..
Margitka néni: Igen?!
Boriska: Csakhogy a képeslapok alatt találtunk egy dobozt is.
Margitka néni: Igen?!
Boriska: Japánból! Hetvenhét évvel ezelőtt lett feladva.
Margitka néni: Te Atyaég! Hadd találjam ki: ő volt a dobozban???
Lőrinc: Hát, igen. Tud magyarul, nagyon aranyos, csak gyógyvizet iszik, és nem kell le-
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A kerület híres víztározója, 
a Kelenhegyi medence (öreg 
medence). 1902-ben épült, 
1945-ben bombatalálat érte, 
az 1970-es évekig működött, 
jelenleg nincs használatban.

A képen látható a Kelenhegyi víztározó teteje. Akkor még szőlőt ter-
mesztettek a hegyen, amit a filoxéra levéltetűjárvány pusztított ki.

A filoxéra



Mizu: Lőrinc úr, értse meg! A vizek egyesülni akarnak saját magukkal! Én ezt az 
ereimben érzem! Nem tudtam legyőzni a késztetést, olyan jó volt táncolni egy jó na-
gyot ezeken a fedeleken! Végre igazán szabadnak éreztem magam!

Hát erre a monológra Margitka néni aztán tényleg nem volt felkészülve. Lát-
tam az arcán, hogy nem tudja eldönteni, hogy most nevessen-e ezen az egészen, 
vagy inkább legyen az eszénél és sírjon egy nagyot. Végül az előbbit választotta és 
szóba elegyedett a robottal:

Margitka néni: Üd-vöz-löm önt! A Bo-ris-ka a-nyu-ká-ja va-gyok. Mar-git. Fo-dor 
Mar-git.
Boriska: Jaj, anyu, ne szótagolj, tökre jól tud Mizu magyarul.
Mizu: Részemről a megtiszteltetés! Mizu vagyok. Tökre? Hogy értelmezzem azt a 
kifejezést, hogy „tökre“? Hogy jól érezném magam egy nagy tökön, miközben be-
szélnék magyarul?
Boriska: Hát, nem éppen. Hagyjuk. Jól beszélsz és kész.
Margitka néni: Mivel én jelenleg nem hiszem el, amit látok, és ez nem olyan kelle-
mes helyzet, kedves Mizu, indítványoznám, hogy fáradjunk el közösen a Szent Imre 
Kórház fül-orr-gégészetére, ahol is testvérem, Dr. Fodor István doktor rendel éppen, 
más szóval gyógyít, és aki, – bár nem pszichiáter, – de remélem mégis tud nekem 
mondani erre az egészre valami megnyugtató magyarázatot. 

Így is lett. Mizu visszamászott a kosarába és pedig elindultunk lefelé a Gellért-
hegyről. Én – ha jól emlékszem – fütyürészni, Boriska pedig szögdécselni kezdett, 
mert valami megmagyarázhatatlan boldogság lett úrrá rajtunk amiatt, hogy Mizu 
ismét velünk van, meg talán az is belejátszott a dologba, hogy végül úgy nézett ki, 
hogy sikerül majd teljesítetenem dédpapám utolsó kívánságát a kézbesítést illetően. 
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Boriska: Anya, nyugi! Ha Mizunak baja lenne, Lőrinccel már tudnánk róla!
Margitka néni: Mizu? Már neve is van?
Boriska: Mizu! Japán neve van, vizet jelent. Boccsi annnyúúú!

Így visszagondolva, tényleg őszintén sajnáltam Margitka nénit, mert ez így 
első hallásra nagyon ijesztő lehetett a számára. Hát, ha még azt is tudta volna, hogy 
Mizu bekapcsolásával azon pillanatban aktiváltuk Mizu rádióhullám rendszerét is, 
amit viszont könnyedén befogtak és azonosítottak Japánban, akkor Margitka néni 
tuti nem sétál tovább velünk még további pár helyre azon a délután. De én sem 
fütyörészek tovább vidáman, az is tuti biztos. Merthogy abban a pillanatban, ami-
kor Mizuba beleöntöttem a Gellért fürdő gyógyvizét, rádióhullámait Japánban több 
rádióamatőr is befogta.

Emoto mester robotjait nagy népszerűség, tisztelet és érdeklődés övezte. Ami-
kor a második világháború után kiderült, hogy az első vízi intelligenciával rendel-
kező robotnak valahol Európában nyoma veszett, az egész japán robotfejlesztő és 
-építő szakma teljes joggal gyászolt. (Később megtudtam, hogy Japán fővárosában, 
Tokióban a Seiko múzeumban láthatók Tanaka Hisashige mester nyilazó, író, rajzoló 
figurái.) Mizu azonban az összes akkori robotnál még különlegesebb volt. Őt Tanaka 
technológiáján alapulva az Emoto nevű mérnök építette, aki egy titkos technikával 
vízalapú intelligenciát használt a működéséhez. Se előtte, se utána nem tudtak még 
olyan robotot létrehozni, melynek elegendő pár liter gyógyvíz és „életre kell“. Ért-
hető volt hát, hogy Emoto unokájához, kinek apja is, és jómaga is vízzel foglalkozó 
természettudós volt, hamar eljutott a reménykeltő hír, hogy talán mégis meg lehet ez 
a speciális szerkezet. Japánban különben minden robotszakértő tisztában van vele, 
hogy egy ilyen antik, elveszettnek hitt robottörténeti kuriózum felbecsülhetetlen 
értéket jelent az egész világ számára.

De most visszatérek Mizura. Több perces rimánkodás után után végül vissza-
tért hozzám. Mielőtt nagyon leszidhattam volna – igazából irtó mérges voltam rá – ő 
mentegetőzésbe fogott:
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Még öt van hátra!



A Gellérthegy lejtőjére további három képeslapot is ki tudtunk kézbesíteni:
Az elsőt a Mányoki utcán 6. szám lévő régi Wenchkeim villába dobtuk be, ezen a 
képeslapon a Kamaraerdő szerepelt a következő írással:

Drága Kincsecském,

Ígéretemhez híven küldöm a lapot, hogy bebizonyítsam Önnek, hogy nem volt 
hiábavaló azt a benzinkutat a kertünkbe telepíteni.

Új világcsúcsot pöfögtem az automobilommal: Gellérthegy-Kamaraerdő 47 perc 
16 secundum! 

Önt szeretni oly könnyen tudó József bárócskája
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Margitka néni viszont többször a halántékához nyúlt és néha megrázta a fejét csak 
úgy. Teljesen le volt döbbenve a történtektől. Igazából így visszagondolva, inkább 
az volt a csoda, hogy nekem és Boriskának miért tűnt ez az egész helyzet ennyira 
normálisnak és magától érthetődőnek.  

Boriska: Pedig, ha tudtuk volna, hogy az őrület nagy része még hátra van!
Lőrinc: Ja. Hát, igen, de csak sorjában!
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A Mányoki úti neo-
barokk villa,
Wenckheim József 
báró tulajdona volt. 
A villa kertjében 
állt Budapest első 
benzinkútja.

Dédpapa képeslapja
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Miután leértünk az Orlay utcán, rákanyarodtunk a Bartók Béla útra, amin el-
sétáltunk a Pagony Könyvesboltig, mert előtte van a hetes busz megállója, ami elvitt 
minket a Szent Imre Kórházig. Amíg a buszra várakoztunk, eszembe jutott a le-
mez. Óvatosan átadtam Boriskának a kosarat, és mivel nem akartam Margitka nénit 
tovább sokkolni olyan részletekkel, hogy kibeleztem Mizut és találtam benne egy 
mini bakelit lemezt, szóval ezért csak azt mondtam neki, hogy gyorsan beugrom 
vécézni a boltba, és már jövök is. 

Boriska: A „szóval“ szót kétszer mondtad, és a „szóval“ szóval nem kezdünk mon-
datot!
Lőrinc: Okoska!
Boriska: Csak jót akarok! A suliban tanultuk ezt a szabályt még fogalmazás óran!
Lőrinc: Ne idegesíts már fel légy szives! Örülök, hogy egyáltalán valahogy le tudom 
írni a történteket. Soha nem írtam még ilyen hosszú izét!
Boriska: Életrajzot!
Lőrinc: Azt!

Szóval, a vécézésből kifelé jövet viszont megkérdeztem az egyik eladó lányt, 
hogy nem árusítanak-e a játék részlegükben babáknak mini gramofont, esetleg hat-
vanas évekbeli minilemezjátszót. Ezen a kérdésemen a lány felkacagott, és megdi-
csérte az élénk fantáziámat. Itt már éreztem, hogy a Mizu hasából előkerült bakelit 
lemezt meghallgatni egy cseppet sem lesz egyszerű feladat. Pedig tudtam, éreztem, 
hogy biztosan valami nagyon fontos dolog lehet azon a lemezen. Hiszen Neumann 
Jánosnak, a világ egyik legokosabb emberének üzentek rajta. Mire kiértem a többi-
ekhez a megállóba, már jött is a busz. Mizunak nem tetszett az új, számára hatalmas 
jármű, de nem hisztizett, beletörődve a sorsába felszállt velünk rá. A hetesen nem 
utaztak sokan, így mindünknek jutott ülőhely. Mi Boriskával leültünk egy hátsó 
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Aztán lesétáltunk az Orlay utcán, itt pedig megálltunk a 9. szám alatt, ugyanis 
oda is szólt egy képeslap, bizonyos Lídiához:

Lídia,
Nincsenek biztonságban a városban! Az oroszok bombázást fontolnak, a saját 

fülemmel hallottam, az egyik ezredes mondta a főparancsnokunknak. Remélem 
még nem későn, üljetek vonatra, menjetek haza Tésre az anyámhoz, könyörögve 

kérem Önt! Amint lehet, én is csatlakozom!
u.i. Ne sajnálja a bútorokat, csak Magát és a gyerekeket mentse!

Vendel
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Dédpapa képeslapja

A Kelenföldi Vasútállomás 1884-ben épült. A 11. kerület legnagyobb vasútállomása, 

jelenleg műemlékvédelem alatt áll és felújítása folyamatban van.

Srácok, köszönöm,
ez már a negyedik!



De busz ablakán kibámuló Mizut a tájból leginkább a Feneketlen-tó érdekelte, 
igaz, csak egy percig nézhette, mert addig volt piros a lámpa. Mizu különben nem 
értette, hogy miért nem szállunk le erről a vacak bűzölgő buszról és miért nem sétá-
lunk inkább egy nagyot a tó körül. A tóról Mizunak eszébe jutott egy emlék, ahogy 
Emoto mester délutánonként egy gyönyörű tó partján sétálgatott. Többször őt is ma-
gával vitte ezekre a sétáira. Megfigyeltem, hogy amikor Mizu Emotóról beszélt, só-
hajtozni kezdett. Biztos hiányzott neki a professzora, de mielőtt megkérdezhettem 
volna, hogy nagyon hiányzik-e neki Emoto professzor, megérkeztünk a Szent Imre 
Kórházhoz és le kellett szállnunk. Szeretem ezt a kórházat, itt született a nagyapám, 
az apám és én is. 
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kettes helyre. Ez a kedvenc helyem. Én az ablak mellé huppantam, kényelmesen 
elhelyezkedtem, aztán az ölembe tettem a kosarat, mire Mizu kidugta a fejét és így 
Mizu is láthatta az utat. 

Boriska: Végig beszélted azt az utat!

Ez nem igaz, néha Mizu is kérdezett ezt-azt! Miközben a busz elsuhant velünk a 
Csonka János Múzeum előtt, elmeséltem Mizunak, hogy a mi országunkban Csonka 
nagyon híres, mert ő találta fel a porlasztót, és szuper autókat épített. és az ő  múze-
umának a kirakatában áll az egyik első autómobil.  S ha bekukucskálsz a kirakatán, 
megpillanthatod a világ első postás autóinak egyikét. Mikor kisebb voltam, mindig 
azt képzeltem, hogy biztosan azon járt a dédapa levelet kézbesíteni. Aztán amikor 
megállt a busz a Móricz Zsigmond körtéri megállónál, megmutattam a robotomnak 
azt a kör alakú kis épületet, a gombát is, amiről apám mindig azt mesélte, hogy biz-
tos azért hívják így, mert régen különféle gombákat lehetett kapni a kis üzleteiben.

Boriska: Jaj, dehogy! A Móriczon a gomba épülete a régi HÉV állomásnak volt a 
végállomása, most meg van benne egy szuper kis cuki. Ja, meg buszjegyárusító hely 
is. Hú, úgy ennék valami finomságot! Nincs nálad valami finom keksz?
Lőrinc: Nincs. Esetleg egy kis alma?
Boriska: Hagyjuk. Édesre vágytam volna!
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Az első magyar gyártmányú gép- 
kocsi, a Csonka tervezte postaautó. 

1905. május 31-én indult útjára a 
Műegyetem udvaráról. A négyüte-

mű, vízhűtéses motorral ellátott 
csomagszállító autó csúcssebessége 

35 km/óra volt. 
A Magyar Királyi Posta

tulajdona

A Csonka János Múzeum a 
Bartók Béla úton található.
Ha bekukucskálsz ezen az 
ablakon, egy igazi régi auto-
mobilt láthasz!

A Feneketlen-tó
és a Szent Imre
templom



Pedig épp az ellenkezője volt igaz: a víz keserű volt ugyan, de friss és gyógy- 
erejű. Élt akkoriban Budán egy gyógyszerész, ha jól emlékszem Unger Ferencnek 
hívták, aki értett a gyógyvizekhez és a pénzhez is. Ő úgy gondolta, hogy jó ötlet 
lesz, ha erre a helyre gyógyvíz-fürdőt építtet. A fürdő el is készült, de Ferenc sajnos 
nem sokáig élvezhette a helyet, mert hamarosan meghalt. Új tulajodonosa lett az 
épületnek és a gyógyvíz forrásoknak is. Az új birtokost Mattoni Henriknek hívták 
és ő mindenképpen még híresebb és elegánsabb helyet akart a fürdőből varázsolni. 
Felkérte hát a kor leghíresebb építészét, Ybl Miklóst, hogy tervezzen ide egy fürdőt. 
Sőt, arra is megkérte, hogy az új főépületet olyan elegánsra tervezze, hogy még a 
kényes ízlésű külföldiek is eltátsák tőle a szájukat. Mattoni különben nagyon hitt 
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Boriska: Én nem! Én a Schöpf-Merei Ágost Kórházban láttam meg a napvilágot! Ké-
retik ezt a tényt benne hagyni a szövegben!
Lőrinc (nevetve): Ki nem hagynám ezt a tényt az önéletrajzomból!

Mivel Boriska nagybátyja még rendelt és ezért nem ért rá minket fogadni, egy 
kicsit körbejártuk a kórház parkját. Valami történhetett Margitka nénivel, ugyanis 
már egyáltalán nem félt a robotomtól. Sőt, óvatosan kivette a kosárból Mizut és az 
összes lehetséges fertőzésveszélyre meg sugárzásveszélyre fittyet hányva a karjára 
ültette és mesélni kezdett neki.

Margitka néni: Mizu, nézd, ez a hely egykor egy gyönyörű szép gyógyvizes fürdő 
volt. Úgy hívták: Erzsébet Sósfürdő. Az itteni kutakban a víz keserű volt, ezért az 
akkor élt emberek közül többen is azt hitték, biztos azért, mert meg van poshadva.
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Mattoni Henrik Ybl Miklós

Ezen a helyen állt minden idők egyik legelegánsabb 
gyógyfürdője és szállója, az Erzsébet Sósfürdő

Az épületet a kor legkiválóbb mestere, ki többek között az Opera-
ház, a Kálvin téri Szabó Ervin Könyvtár épületének és a Gerlai kas-
tély építésze, Ybl Miklós tervezte. E tábla emléket állít az egykor 
itt csordogáló és gyógyító keserű víznek, Unger Ferencnek és Mat-
toni Henriknek, kik jeles szereplői voltak Buda felvirágzásának.

Dédpapa képeslapja

A mai Szent Imre kórház helyén álló Erzsébet Sósfürdőt Ybl Miklós tervezte



KILENCEDIK FEJEZET

ÓRA EXTRÁKKAL

Meg kell mondjam, Boriska nagybácsikájánál kevés jobb fej emberrel találkoz-
tam. Azzal kezdte, hogy amint meglátott minket a folyosó végén, felkiáltott: most 
komolyan?! Torokfájás kell ahhoz, hogy végre találkozhassunk!?

Szóval „Pityu bácsi“ (ő akarta, hogy így szólítsam) először megkérdezte tőlem, 
hogy fáj-e még a torkom. Be kellett neki vallanom, hogy mostanában nem is fájt. 
Azért biztos, ami biztos alapon, jól belenézett az én torkomba és a Bori torkába is, 
megtapintotta a nyirokcsomónkat, és apró tölcsérkével belenézett a fülünkbe is. Ün-
nepélyesen megerősítette azt a Margitka néni számára is megnyugtató tényt, hogy 
makk egészségesek vagyunk. Nem kaptunk Mizutól se torokfájást, se titokzatos 
kórt, se sugárfertőzést. Aztán Margitka néni ünnepélyesen előadta, hogy most va-
lami olyat fog mutatni neki, amitől biztosan el fog ájulni. Pityu bácsi ekkor közölte, 
hogy csak nyugodtan, ő mindenre fel van készülve és ő már sok mindent látott, mert 
ő régi motoros a szakmában. Ezután Margitka néni óvatosan elővette a kosárkából 
Mizut, de előre figyelmeztette Pityu bácsit: ilyet még biztosan soha nem látott egész 
életében. Azt hiszitek Pityu bácsi megijedt Mizutól? Dehogy! El volt tőle ragadtatva! 
Többször is így kiáltott fel, miközben Mizuval beszélgetett, hogy: hallatlanul érde-
kes ez a robot! Milyen értelmesen lehet vele társalogni! Meg azt is mondta, hogy ez 
egy kis remekmű és hogy aki ezt a robotot megalkotta, az egy korszakos zseni! Mi-
vel Pityu bácsival nagyon jó és könnyű volt beszélgetni, az is hamar elárultam neki, 
hogy van egy olyan bakelit lemez a birtokomban, amit jó lenne valamin lejátszani, 
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az itteni gyógyvíz gyógyító erejében, és szentül állította, hogy nem csak az embe-
rek, hanem maga ez a csodálatos gyógyvíz is megérdemli a legnagyobb pompát és 
tiszteletet. Képzeljétek, Mattoni még palackozó üzemet is létesített, hogy az itt lévő 
gyógyvizet messze tájon híressé tegye, csakhogy volt valami, amivel nem számolt…

Lőrinc: Margitka néni, rezeg a mobilja…
Margitka néni: Igen? Véletlenül rezgőre tettem… Te hogyan hallod meg Lócikám? 
Na mindegy (a készülékbe) Halló, szia Pista! Kész vagy? A rendelőd előtt? Pár perc,  
és ott vagyunk! (Leteszi a készüléket.) 
Mizu: Margitka asszony, legyen szíves folytatni ezen igazán figyelemreméltó törté-
netet!
Margitka néni: Ja, igen, szóval végül ez a gyönyörű gyógyfürdő be kellett, hogy 
zárja a kapuit. Ugyanis az azelőtt kietlen vidéken sorra épültek a villák és házikók, 
gyárak és üzemek. Ekkor épült be Lágymányos és Albertfalva. Ez viszont a végét je-
lentette a tiszta gyógyvízet adó kutaknak. A gyógyszálló és fürdő gyógyulást ígérő 
vize elapadt, a fürdő bezárt.
Mizu: És mi lett csodálatos gyógyvízzel?
Margitka néni: Szinte végleg elszivárgott erről a helyről. 
Mizu: Ó, micsoda veszteség!
Margitka néni: Bizony az! Csak egy kis gyógyvizet árasztó kutacska maradt itt a 
kórház egyik termében. Sokan nem is tudnak róla, hogy itt is van gyógyvíz, nem 
csak a Gellértben. Ez a kórház a fürdő helyére épült az 1950-es években. Tudja ked-
ves Mizu, a fél kerület itt született.

Ahogy befejezte Margitka néni a mesélést, Mizu türelmetlenül jelezte, hogy 
akkor most rögtön nézzük meg a kórház „gyógyforrását“. Mizu amilyen udvarias 
legtöbbször, annyira mohó és türelmetlen, ha valamit nagyon meg akar nézni. Miu-
tán megnéztük a kórház gyógyvízkútját, siettünk fel Dr. Fodor István úrhoz, hogy 
végre megállapíthassa rólunk: kutya bajunk.
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Még van kettő!



Mizuval jól körül tudtam nézni. Hogy abban a múzeumban milyen szuper dolgok 
voltak! Ha nem lettem volna rettentően izgatott amiatt, hogy le tudjuk-e játszani a 
kislemezt vagy sem, én biztosan az egész délutánt azzal töltöttem volna, hogy vé-
gignézzem azokat a régi műszereket, amelyek ki voltak állítva a vitrinekben.
 
Boriska: Azért így visszagondolva, a Jenő bácsi sem egy hétköznapi figura! Elég 
lazán vette a helyzetet, hogy van nálunk egy vízzel működő robot. És milyen türel-
mesen végigmutogatta nekünk az egész gramofon készletet.
Lőrinc: De szerencsére Jenő bácsi élt és virult. Ő is megcsodálta Mizut, és szerin-
te én egy hihetetlenül szerencsés gyerek vagyok, hogy ilyen felbecsülhetetlen re-
mekmű került a birtokunkba, és ha nagy leszek, akkor szerinte én ezzel a robottal 
megalapozhatom akár az egész életemet. Hát ezt nem annyira értettem, hogy mire 
mondta, de nem is nagyon próbáltam megfejteni. Aztán miközben keresni kezdtünk 
az óriási raktárban a gramofonokat. Kutakodás közben Jenő bácsi mutatott nekünk 
régi elektromos hangszereket, meg rádiót, meg még régi számológépes kvarcórát is. 

Azt hittem, Mizu el lesz ragadtatva ennyi technikai érdekességtől, de a robo-
tomat leginkább a japán elemes órák érdekelték, meg az, hogy mikor megyünk haza 
hozzánk. Azt mondta, hogy túl sok volt neki ez a sok információ. Aztán mégignéz-
tük a gramofonokat is, találtunk óriásit, meg pirosat, amerikai gyártmányút meg 
franciát is, de sajnos olyat, ami lejátszhatta volna a lemezünket, egyet sem találtunk. 
Ekkor összeszorult a gyomrom: lehet, hogy sosem fogjuk megtudni, mit is üzentek 
77 évvel ezelőtt Neumann Jánosnak Mizuval? Már kifelé tartottunk a múzeumból, 
mikor is megláttam egy óriási, régi ingaórát a sarokban. Először csak az tűnt fel rajta, 
hogy ezen az órán a mutató pont 11 óra 11 percen áll. Milyen különös, gondoltam. Az 
óra oldalán lévő táblán volt valami japán írás, alatta viszont angolul is volt szöveg:

Made in Japan
Kioto. 1911.11.11.
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mert ami rajta lehet, abból biztosan több minden kiderülhetne erről a robotról. Pityu 
bácsi – kezében a lemezzel – elkezdett fel és alá járni a szobában. Rögtön átlátta, 
hogy igen nehéz feladat lesz mini-gramofont találni, hiszen nem nagyon gyártottak 
ilyen kis méretű gramofont Európában, de még a világon se nagyon. Szerinte, ha 
valahol, akkor egyedül a Műszaki Múzeumban lelhetünk ilyen gramofon ritkaságra, 
mert ott aztán minden van, ami régi szerkezet: távcső, rádió, ősrégi számítógép, még 
zenedoboz is. Pityu bácsi rögtön cselekedett. Felhívta egy régi jóbarátját, Jenő bácsit, 
aki pont ebben a múzeumban volt múzeumpedagógus. Sőt, olyan szerencsénk volt, 
hogy Jenő bácsi bent is volt aznap a múzeumban, így azt tünt a leglogikusabbnak, 
hogy rögtön átmenjünk hozzá a múzeumba.

Pityu bácsi a tettek embere. Rögtön be is ültetett minket az autójába és át-
döcögtünk a Prielle Kornélia utcai Múzeumba. Nem fogjátok elhinni, de Pityu bácsi, 
ahogy meglátta Jenő bácsit a múzeum folyosóján rögtön felkiáltott: Hát vízirobotot 
kell találniuk az unokahúgoméknak ahhoz, hogy téged is lásson az ember? 

Pityu bácsi: Jencikéééééééééééém!
Jenő bácsi: Pityukááááááááááááám!

És utána kábé félórás vállveregetés következett. Én ebben a félórában Boriskával és 
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Műszaki Tanulmánytár 



döbbentőbb: előbukkant az asztalon egy apró kis gramofon is! Felesleges lett volna 
szólnom a többieknek, hogy nézzenek oda, hiszen a kongatás miatt már mindenki a 
hátam mögött tolongott és ámuldozott az óra specialitásán. Boriska szerint tök cuki 
volt ez a 3D-s mini világ, Margitka néni azt hajtogatta, hogy: ezt nem hiszem el! 
Pityu bácsi teli torokból kacagott. Jenő bácsi meg csak annyit mondott: milyen sze-
me van ennek a gyereknek! Én vagy ezerszer elmentem már emellett az óra mellett, 
de soha, de soha nem szúrtam ki ezt a funkciót rajta. Onnantól kezdve aztán szó 
szerint pörögtek az események: Pityu bá óvatosan a gramofonra illesztette a pont 
belepasszoló lemezkét és mikor a gramofon apró tűje a bakelit lemezkéhez ért, a 
lemez forogni kezdett, és mi néma csendben vártuk, hogy mit fogunk vagy nem fo-
gunk hallani. A bakelit lemez ekkor recsegve megszólalt. Víz zuhogása volt először 
hallható rajta, talán egy vízesésnél készült a felvétel.

Köszöntöm Önt Neumann János úr!
(most Emotó professzor úr hangját lehet hallani, ahogy bemutatkozik japánul)

Engem Darvas Istvánnak hívnak és jelenleg Kiotóban élek, tolmács vagyok. 1941. november 
tizenegyedike van. 
A jelen vészterhes időkben Emoto professzor úr Önben látja az elveszett béke visszaállításá-
nak reményét. 1937-es keleti utazásakor Weöres Sándor úr egy hajón utazott Emoto Hiroto 
úrral, ahol barátságot kötöttek egymással. Weöres úr ekkor mesélt az Ön figyelemreméltó 
találmányairól, a lángelméjéről. Emoto professzor a világhírű mester műhelyében tanulta a 
karakuri baba készítést, de ő ezeket a tradícionális japán robotokat még tovább fejlesztette. 
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Na ne már! Megint Japán és megint ezek a tizenegyesek. Kezdtem azt hinni, 
talán mégis anyának lesz igaza, és mégsincsenek véletlenek.  

Ennek a különös japán órának az alsó részére egy japán jelenet volt ráfestve. 
Egy anyuka a kislányát fürdette rajta. Az apró kád felett egy még apróbb kis piros 
gomb volt látható, ami nekem azt sugallta: ha megnyomod a gombot, a japán kislány 
kádja megtelik vízzel. Bár nem szeretek focizni, és verekedni se szoktam, azért az 
olyan csintalan dolgok, mint például egy piros színű gomb megnyomása, engem 
sem hagy hidegen. Egyre erősödött bennem a vágy, hogy kipróbáljam, mi történik 
akkor, ha „véletlenül“ megnyomom ezt az aranyos piros gombocskát. Csak egyszer. 
Egyetlen egyszer.  Mikor aztán a többiek eltűntek a folyosó fordulójában, bevallom, 
én kinyitottam ennek az álló órának az üvegajtaját és megnyomtam azt az apró piros 
gombocskát. (Megint csak: bocs anyu!) A megnyomás pillanatában az óra kondult 
egyet és ebbe a kongásba beleremegett az egész emelet. Lebuktam. 

Boriska: Akkorát ütött az az óra, hogy mindenki azonnal visszarohant hozzád. 
Lőrinc: Hú, én is nagyon megijedtem tőle. 

Aztán viszont annyira, de annyira megörültem! A gombbal ugyanis műkö-
désbe hoztam egy szerkezetet, aminek az volt a dolga, hogy felépítsen a fürdőzőket 
ábrázoló kép elé egy kis színpadot. A színpadon japán paraván termett, rajta kis-
törölköző, előtte mini fapapucs, mellette egy alacsony asztalka, és ami a legmeg-
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Aztán csak a lemez recsegést hallottunk, majd az egész szerkezet hirtelen meg-
állt. Mizu ekkor sírva fakadt. Fehérre festett fa arcán gyógyvíz könnyek peregtek. 
Belefúrta a fejét a vállamba. Nagyon megsajnáltam őt, biztos nem lehetett könnyű 
megérteni, hogy akinek a hangját imént hallottunk, az az ember, és az a világ régen 
elmúlt. Aztán mielőtt bárki bármit is mondhatott volna, a robotom hirtelen kihúzta 
magát, a többiek felé fordult. majd határozottan így szólt:

Mizu: Én mostantól Terdik Lőrinc szolgálatában vagyok. Boriska a tudományos 
munkatársunk. Mizu vagyok, a vizek küldötte. Emoto Hiroto professzor az embe-
riségnek készített engem. Minden víz, ami átfolyik rajtam, más és más üzenetet 
hordoz. Ezeket a történeteket, üzeneteket kell majd elmesélnem nektek, emberek-
nek. A rajtam átfolyó viz rengeteg információval szolgál. Én értem és érzem a vizek 
üzenetét. Lóci, pár nap és nekiállunk az írásnak! Boriska, felkérem Önt is a velünk 
való munkára! 

A többiek, Pityu bácsi, Margitka néni és Jenő bácsi most olyan fejet vágtak, 
mint akiket megigéztek. Csak bámultak Mizura, mint valami olyasmi dologra, ami 
igazából a valóságban nincs is. Én viszont – most őszintén bevallom – attól azért nem 
lettem teljesen boldog, hogy írnom kell a vizekről valami könyvet vagy micsodát 
Mizuval és Boriskával, mert én számolni sokkal jobban szeretek, mint írni. De mivel 
mindenki olyan nagy áhítattal nézett rám, Boriskára és Mizura, ezért nem kezdtem 
el ott helyben a nyafogást, inkább elfogadtam, hogy ez van, ezt kell szeretni. Elvégre 
én akartam megtalálni már évek óta dédapa csomagját, és most tessék: megkaptam. 

Aztán Margitka néni egyszer csak a homlokára csapott. Izgatottan előkapta 
a mobilját. 23 nem fogadott hívás volt rajta az anyukámtól! Margitka néni gyorsan 
visszahívta anyut, aki el sem tudta képzelni, hogy mi lehet velünk. Igazából sze-
gény anya teljesen pánikban volt és mindannyian jól hallottuk, ahogy hangosan ezt 
üzente nekünk: gyertek haza, amint tudtok! A szamurájok a konyhánkban vannak! 
Lőrinc, mi ez az egész!?
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Ugyanis Emoto úr most egy olyan robotcsaládon dolgozik, akik gyógyvízből kinyert energiá-
val – rácsatlakozva a víz intelligenciájára – önálló gondolkodásra képesek. Ez idáig egyetlen 
vízirobot készült el a műhelyében. Ez a robot jelenleg az Ön birtokában van, Neumann úr. E 
robot működési elve és egyáltalán ez az egész jelenség számomra, hétköznapi ember számára 
felfoghatatlan, de talán Önnek, Neumann úr, elég bizonyosságot jelent majd, ha Ön is beszél-
het ezzel a csodálatos lénnyel, Mizuval és rajta keresztül magával a Víz elemmel. Kérem, ne 
tartsa rossz tréfának, vagy holmi csalásnak a hallottakat. Emoto úr – Weöres úr biztatására 
– úgy döntött, Önnek ajándékozza Mizut, hogy ezentúl Ön legyen a gazdája. Ennél nagyobb 
ajándékot én jelenleg elképzelni nem tudok, hisz ez a kis robot tolmács lehet az emberiség és 
a víz elem között. Neumann úr, az ön hitelességét és tudását sem Emoto úr, sem a világ meg 
nem kérdőjelezheti. Kéri, hogy higgyen a szemének, higgyen e hihetetlenül hangzó kommu-
nikáció létezésében és hitelességében. Reméljük, hogy az emberiség nem akarja saját maga 
vesztét, és az ön bölcsessége megtalálja a kiutat a pusztulásból az egyetemes béke felé. 

Bizadalmunk Önben: 
Emoto Hiroto professzor és Darvas István, a tolmács. 

Utóhang: Ha Ön ezt az üzenetet hallgatja, akkor már volt szerencséje találkozni Mizu Kara-
kuri 11 vízrobotunkkal. Emoto úr üzeni, hogy a robot azé, akit a robot választ magának, így 
feltételezem, hogy már az Öné. Kérjük, mondja meg neki, hogy Emoto úr és én is üdvözöljük 
és szeretettel gondolunk rá minden egyes nap. Nagyon szeretjük őt.
 



ismerte is őket a könyvtárból, és angolul próbálták meggyőzni az anyukámat, hogy 
van nála egy vízirobot. Az anyukám hiába erősködött, hogy márpedig nincs nálunk 
semmi, legfeljebb a kisfia horgászbotja és egy kis fehér havanese kiskutya, a japán 
szamurájok csak bólogattak és sejtelmesen mosolyogtak tovább. 

Szerencsére nem sokkal ezután megérkezett az apukám is, aki a szamurájok 
elbeszélése alapján gyanút fogott, hogy talán mégis találhattam én valami különöset 
a padláson, amit esetleg elfelejtettem közölni a családdal. 

Boriska: Na ekkor jutott eszébe az anyukámnak, hogy fel kellene hívni az anyuká-
dat.
Lőrinc: És ezért kiáltotta a telefonba anya, hogy szamurájok vannak a konyhánkban. 

Amikor aztán anyukám beszélt a Margitka nénivel, aki pár hihetetlen dolgot 
azért elhadart gyorsan a telefonba, a szüleim nem lettek nyugodtabbak. A japán 
bácsik a konyhában viszont nagyon belelkesedtek, hogy hamarosan olyan nagy sze-
rencse érheti őket, hogy japánként elsőként fognak találkozni egy működő, közel 
nyolcvan éves vízrobottal. 

Lőrinc: Bori, most már mindjárt vége a történetnek. Kifáradtam ebben az életrajzírás- 
ban. Egy picit átveszed megint tőlem? Én addig behozom Mizut is a szobába. Egész 
éjjel dolgozott az új vízről szóló könyvén. Hihetetlen a munkabírása, tele van tett-
vággyal, azt mondja, a vizek rengeteg remek ötlettel szolgálnak az emberiségnek.  

Boriska: Legyen hát! Hol tartottunk? Ja igen, Szóval a múzeumból Pityu bácsi ko-
csijával még tettünk egy nagy kanyart Kelenvölgybe, mert oda is ki kellett kézbesí-
tenünk egy levelet a Völgy utcába, amiről aztán közben a net segítségével kiderült, 
hogy már Alabástrom utcának hívják. Ezen a Gellért Szállót ábrázoló képeslapon a 
következő szöveg volt olvasható:

TIZEDIK FEJEZET

ELEGÁNS URAK SZAMURÁJKARDDAL

Hogy mi is ez az egész? Jó kérdés! Felfedezés, kaland és izgalom. Egy biztos: 
ami nekem és Borinak vicces és kalandos volt azon a napon, az a mi szüleinknek 
minden izgalmasság mellett irtó stresszes lehetett. Anyukám például aznap reggel 
még egy hétköznapi lakásból tette ki a lábát, de mire aztán hazaért, minden a feje te-
tején pörgött. A gyereke sehol, akire bízta őt, Margitka néni, nem veszi fel a telefon-
ját (szegényke rezgőre tette még a kórházban a mobilját, és ezt csak a múzeumban 
vette észre) viszont a lakása ajtajában hét japán férfi álldogál, igazi szamurájkardok-
kal fölszerelkezve. Ez mondjuk tényleg sok lehetett így együtt. De viszont minden-
re volt racionális magyarázat: az történt ugyanis, hogy miután Japánban bemérték 
Mizut (Budapest, 11. kerület, a Budafoki út 11. I. emelet 1. szám), a japán robotika 
szakma apraja nagyja teljesen lázba jött a hírtől. Állítólag délre már ezzel az infóval 
volt tele az összes csetelő fórum. A „szamurájok“ – akik igazából csak kívácsi japán 
egyetemisták voltak – jókor voltak jó helyen. Ők ugyanis épp a Műszaki Egyetem 
informatika karán tanultak, és elképedve olvasták egy japán weboldalon, hogy Bu-
dapesten lehet az elveszettnek hitt vízirobot, s mivel ott szerepelt a hírben egy bu-
dapesti cím is, úgy döntöttek, hogy iaido-kobudo kard edzés után kíváncsiságból 
felkeresik ezt a címet, hátha többet is megtudhatnak erről a titokzatos megtalálóról.

Ekkor érkezett meg anyukám, aki nagyon meglepődött a japán fiúk láttán. 
Anyu mesélte, hogy ezek a fiatalurak különben nagyon kedvesek voltak, látásból 
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Senki sem értette a kocsiban, hogy hogyan kerülhetett ez a lap a Lőrinc dédap- 
ja képeslapjai közé, hiszen Kelenvölgy akkoriban nem tartozott bele a dédpapa kör-
zetébe. Megtaláltuk az utcát és a házat. Aztán a nagybácsikám leparkolt a ház előtt.

Egy pici, öreg ház előtti kerítésen egy igen kopottas postaláda állt. Rajta a név: 
Özv. Réti Ottokárné Szepesi Klára. Ó. Ez akkor azt jelentette, hogy mégis megtalál-
ták egymást? Ottokár elment Klárikáért a Gellértbe? Hogy lehetett? Majd egyszer 
becsöngetek Klárika nénihez, talán elmeséli nekem. Olyan jó lenne, annyira kíván-
csi vagyok! Aztán egész úton a Lőrinc lakásáig erről beszéltünk, hogy mi történhetett 
Klárika és Ottokár között. Amikor aztán hazaértünk, mindenkinek mindent el kellett 
mesélni: a padlást, a csomag megtalálását, a a gyógyvíz beszerzést, Mizu életrekelé-
sét, a képeslapok kipostázását, Mizu táncát a fedeleken, a kórházat, a műszaki mú-
zeumot és az órát. Mire a végére értünk a mesélésnek, kezdhettük elölről az egészet, 
ugyanis megérkezett egy speciális delegáció Japánból, aki oda és vissza voltak a bol-
dogságtól, mikor meglátták a működésben lévő Mizut. Aztán pár nap múlva Lóci és 
Mizu a 11. kerület díszpolgára lett, aztán repülhettünk egy hónapra Kiotóba is, mert 
meghívták MIZUT, Lócit és engem VÍZ konferenciára. Hát, így. Lóci! Kész vagyok!

Utóirat Lőrinctől:

Az utolsó kézbesítetlen képeslapot Anya vitte be a munkahelyére, mert pont a 
könyvtárnak volt címezve. A lapon ez állt: 

Kések.
János

Hát, valahogy így történt az egész. Csak még annyi, hogy nagyon menő, hogy 
Mizu az enyém, igazán büszke vagyok arra, hogy engem választott gazdájaként. De 
ami a legjobb érzés, hogy a képeslapokat végül mégiscsak sikerült kikézbesíteni. S re-
mélem dédpapa, akárhol is jár, elégedetten nyugtázza: nincs elmaradása, kerek a világ.

Drága Ottokár!

Már napok óta itt várok Önre a megbeszélt helyen, ugye jön? Minden nap lesem 
a portát, már kétszer is azt hittem, maga lépett be a Hotelbe. Ez a csodálatos 

gyógyvíz enyhíti a várakozás okozta feszültséget bennem. Hát Kelenvölgy ilyen 
messze van?

 
A szerelem örök lángjával a szívében várja Önt:

 Klárika
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Köszönöm Lócikám! 

Hálás vagyok Boriska! 

Mizu, le a kalappal!

A Budapesti Műszaki Egyetem könyvtára
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A 11:11 című könyv története 2022. 11. 11-én, 
a 11. kerületben veszi kezdetét, mikor Ter-
dik Lőrinc, Budafoki út 11. szám alatti la-
kos a 11. születésnapjára végre megkapja a 
ház padláskulcsát, hogy végre megtudhas-
sa, igaz-e dédnagyapja mendemondája arról, 
hogy kallódik valahol egy 77 éve kikézbesí-
tetlen japán csomag. Ja, hogy mi van a cso-
magban? Hát mindenki ezt szeretné tudni ...

Egy olyan hiánypótló, gyermekeknek szó-
ló informatív mesekönyvet tart kezében az 
olvasó, melyben a kerület ismert és kevés-
bé ismert nevezetességei kerülnek bemu-
tatásra egy izgalmas történetbe foglalva.
A történetben szereplő régi épületek, útvona-
lak, és helyszínek alapját képezhetik egy félna-
pos sétának, vagy tanulmányi kirándulásnak 
a 11. kerületben. Hasznos és igényes ajándék 
a kerületi általános iskolák tanulói számára.

Dédpapa képeslapja


