
A PÁL UTCAI FIÚK
FELDERÍTÉS A 
FÜVÉSZKERTBEN

Felderítés a Füvészkertben

Még néhány roppanás hallatszott, s a következő pillanatban tompa puffanás. 
Boka benn volt, egy veteményeságy kellős közepén. Utána Nemecsek mászott 
be, majd Csónakos. De Csónakos előbb felmászott az akácfára, ő értett a 
fára mászáshoz, mert ő vidéki fiú volt. A másik kettő alulról kérdezgette:
- Látsz valamit?
Fojtott hang felelt a fa tetejéről:
- Nagyon keveset, mert sötét van.
- A szigetet látod?
- Azt látom.
- Van ott valaki?
Csónakos figyelmesen hajolt jobbra-balra az ágak közt, s merően nézett a 
sötétbe, a tó felé.
- A szigeten nem látni semmit a fáktól meg a bokroktól... de a hídon...
Itt elhallgatott. Följebb mászott egy ággal. Onnan folytatta:
- Most már jól látom. A hídon két alak áll.
Boka csöndesen szólt:
- Ott vannak. A hídon, azok az őrök.
Aztán újra recsegtek az ágak. Csónakos lemászott a fáról. Nagy csöndben 
állottak ott hárman, s azon gondolkoztak, hogy most mitévők legyenek. 
Legubbaszkodtak egy bokor mögé, hogy senki meg ne láthassa őket, s ott 
csöndes, suttogó hangon indult meg a tanácskozás.
- A legjobb lesz - mondta Boka -, ha most itt a bokrok mentén valahogy 
eljutunk a várromig. Tudjátok... van ott egy várrom, arra jobbra, egy domb 
szélébe van beépítve.
A másik kettő némán intett, hogy ismeri ezt a helyet.
- A várromig el lehet jutni óvatosan, guggolva a bokrok közt. Ott aztán 
valamelyik fel fog mászni a dombra, és körülnéz. Ha nincs senki, akkor hasra 
fekszünk, és lemászunk a dombról. A domb egyenest a tónak megy. Ott aztán 
elbújunk a sás között, és majd meglátjuk, mit csinálunk.
Két villogó szempár figyelte Bokát. Csónakos meg Nemecsek minden szavát 
szentírásnak vette.
Boka megkérdezte:
- Jó lesz?
- Jó! - intett a másik kettő.
- Hát akkor rajta, előre! Csak jertek mindenütt utánam! Én ismerem itt a 
járást.
És elkezdett négykézláb mászni az alacsony bokrok között. Alig térdelt a 
földre két kísérője, hosszú, éles fütty hallatszott a távolból.

Ez a történet ötödik része.
Olvassátok el, aztán alkossátok újra!

Jegyzeteljétek ki a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet: Gondolattérkép, 
Táblázat, Rajz, stb.
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- Észrevettek! - mondta Nemecsek, és talpra ugrott.
- Vissza! Vissza! Hasalj le! - adta ki Boka a parancsot, és erre mind a 
hárman lehasaltak a fűbe. Visszafojtott lélegzettel várták, hogy most mi fog 
történni. Csakugyan észrevették volna őket?
De nem jött senki. A szél zúgott a fák között. Boka suttogva szólt:
- Semmi.
De ekkor újra éles fütty hasította a levegőt. Ismét vártak, de megint nem 
jött senki. Nemecsek reszketve szólt egy bokor tövében:
- Körül kellene nézni a fáról.
- Igazad van. Csónakos, menj fel a fára!
És Csónakos, mint a macska, már fenn is volt megint a nagy akácfán.
- Mit látsz?
- A hídon alakok mozognak... most négyen vannak... most kettő visszament a 
szigetre.
- Akkor rendben van minden - mondta megnyugodva Boka. - Gyere le. A fütty 
azt jelentette, hogy a hídon felváltották az őröket.
Csónakos lejött a fáról, s azzal elindultak mind a hárman, szépen négykézláb, 
a domb felé. A nagy, titokzatos Füvészkertre ilyenkor ráül a csönd. A 
látogatók elmennek a jelző harangszóra, s nem marad ott más idegen, mint 
csak az, aki rossz járatban van, vagy az, aki haditerveket forgat a fejében, 
mint ez a három kis sötét alak, aki gombóccá gubbaszkodva lopózott egyik 
bokortól a másikig. Nem szóltak egymáshoz egy szót sem, oly fontosnak 
érezték a küldetésüket. Sőt őszintén megvallva, egy kis félelem is szorult 
beléjük. Nagy merészség kellett hozzá: a vörösingesek jól fölszerelt várába, 
egy kis tó közepén álló szigetre bejutni akarni, mikor az egyetlen fahídon, 
mely a szigetre vezet, őrök állanak.
Boka egy kis csomagot vett ki a zsebéből. Újságpapirost göngyölt le róla, s a 
papirosból egy kis gyöngyház távcsövet vett elő.
- Ez a Csele nővérének a színházi gukkerja - mondta, és belenézett. De 
szabad szemmel is el lehetett látni a szigetre. A kis sziget körül fénylett a 
kicsike tó, ahol a vízinövényeket tenyésztik, s amelynek a partja sűrűn be volt 
nőve sással meg náddal. A sziget lombos fái, magas bokrai közt kicsi fénypont 
csillogott. Erre a látványra mind a három fiú elkomolyodott.
- Ott vannak - szólt fojtott hangon Csónakos.
Nemecseknek a lámpa tetszett.
- Lámpájuk is van!
A kis fénypont izgett-mozgott a szigeten, hol eltűnt egy bokor mögött, hol 
megint fölvillant a parton. Valaki vitte a lámpát ide-oda.
- Úgy látom - szólt Boka, aki el nem vette volna a szeme elől a távcsövet 
egy pillanatra sem -, úgy látom, hogy készülődnek valamire. Vagy esti 
gyakorlatot tartanak... vagy...
Itt hirtelen elhallgatott.
- Nos? - kérdezte aggódva a másik kettő.
- Szent isten! - mondta Boka, egyre a távcsőbe nézve -, az, aki a lámpát 
viszi... az...
- Nos? Ki az?

Ez a történet ötödik része.
Olvassátok el, aztán alkossátok újra!
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- Ismerős alak... csak nem...
Följebb ment, hogy jobban lásson, de akkor a lámpafény eltűnt egy bokor 
mögött. Boka levette szeme elől a gukkert.
- Eltűnt - mondta csendesen.
- De ki volt?
- Nem mondhatom meg. Nem láttam jól, és épp mikor szemügyre akartam 
venni, eltűnt előlem. S amíg biztosan nem tudom, nem akarok senkit 
meggyanúsítani...
- Talán valaki a mieink közül?
Szomorúan felelt az elnök:
- Azt hiszem.
- De hiszen ez árulás! - kiáltott fel Csónakos, elfeledkezve arról, hogy 
csöndben kell maradni.
- Hallgass! Ha odaérünk, mindent meg fogunk tudni. Légy addig türelemmel.
Most bizony már a kíváncsiság is hajtotta őket. Boka nem akarta megmondani, 
kihez hasonlított a lámpás alak. Találgatták, de ezt is megtiltotta az elnök, 
azzal a megjegyzéssel, hogy nem szabad gyanúba keverni senkit. Izgatottan 
siettek le a dombról, s lenn ismét négykézláb folytatták útjokat a fűben. 
Most már észre se vették, ha tüske, csalán vagy éles kavics akadt a kezük 
alá. Siettek, némán csúsztak egyre közelebb a titokzatos kis tó partjához.
Odaértek. Itt föl lehetett állni, mert a sűrű sás, nád meg a parti bokor oly 
magas volt, hogy eltakarta kis alakjukat. Boka hidegvérrel adta ki a 
parancsokat:
- Itt valahol egy csónaknak kell lenni. Én majd jobbra megyek a parton, 
keresni a csónakot Nemecsekkel, te meg, Csónakos, balra mégy. Aki előbb 
akad rá a csónakra, az megvárja a másikat.
Néma csöndben rögtön el is indultak. De alig tettek néhány lépést, Boka a 
sás között meglátta a csónakot.
- Várjunk - mondta.
Vártak, míg Csónakos majd egészen megkerüli a tavat, és a túlsó oldalról 
visszakerül ide. Leültek a partra, s kis ideig a csillagos eget nézték. Aztán 
figyeltek, hogy nem hallatszik-e át valami beszéd a szigetről. Nemecsek okos 
akart lenni.
- Te - mondta -, majd én a földre hajtom a fülemet.
- Hagyd csak a füledet békén - szólt Boka -, azt ugyan hiába hajtanád víz 
partján a földre. De ha lehajolunk a víz fölé, ott jobban hallunk. A halászokat 
láttam, amint a Dunán a víz fölé hajolva diskurálnak egymással az egyik 
partról a másikra. Este a víz kitűnően viszi a hangot.
Le is hajoltak a víz fölé, de nem hallottak érthető szavakat. Csak suttogás, 
motoszkálás hallatszott a kis szigetről. Közben megérkezett Csónakos, és 
búsan jelentette:
- Nincs csónak sehol.
- Ne búsulj, papuskám - vigasztalta Nemecsek -, már megvan.
És elindultak, le a csónak felé.

Ez a történet ötödik része.
Olvassátok el, aztán alkossátok újra!

S3 T5
L2



A PÁL UTCAI FIÚK
FELDERÍTÉS A 
FÜVÉSZKERTBEN

- Beleülünk?
- Nem itt ülünk bele - szólt Boka. - A csónakot előbb elvontatjuk a híddal 
átellenben eső partra, hogy ha észrevesznek, ne legyünk a híd közelében. A 
hídtól legmesszebb eső ponton fogunk átevezni, hogy nagyot kelljen kerülniök, 
ha utánunk akarnak szaladni.
Ez az előrelátó okosság tetszett a másik kettőnek. Bátorságot öntött beléjük 
az a tudat, hogy a vezérük ilyen okos fiú, s ilyen ügyesen tud számítani. A 
vezér pedig megszólalt:
- Kinél van spárga?
Csónakosnál volt. Csónakos zsebében minden volt. Nincs az a bazár, amiben 
annyi minden lett volna, mint a Csónakos zsebében. Volt abban bicska, 
spárga, golyó, rézkilincs, szög, kulcs, rongy, noteszkönyv, srófhúzó, meg még 
Isten tudja, micsoda. Elővette a spárgát, és ezt Boka rákötötte a csónak 
orrán levő karikára. S azzal a parton vontatni kezdték nagyon lassan, 
óvatosan a csónakot a sziget túlsó oldala felé. Miközben vontatták, folyton 
figyelték a szigetet. És mikor elérkeztek arra a helyre, ahol be akartak ülni a 
rozoga alkotmányba, ismét hallották az iménti füttyöt. De most már nem 
ijedtek meg tőle. Tudták jól, hogy ez jelenti az őrváltást a hídon. És már 
csak azért sem voltak most már ijedősek, mert úgy érezték, hogy benne 
vannak a harc hevében. Így vannak ezzel az igazi katonák is, az igazi 
háborúban. Amíg nem láttak ellenséget, minden bokortól ijedeznek. Mikor 
aztán az első golyó elfütyült a fülük mellett, nekibátorodnak, szinte 
megrészegednek tőle, és elfelejtik, hogy a halálnak rohannak.
A fiúk beültek a csónakba. Elsőnek Boka lépett bele, másodiknak Csónakos. 
Nemecsek félénken lépkedett az iszapos parton.
- Gyere, gyere, papuskám! - biztatta Csónakos.
- Jövök, papuskám - mondta Nemecsek, azzal egyet csúszott, ijedtében 
belekapaszkodott egy vékony nádszálba, és szó nélkül belepottyant a vízbe. 
Nyakig merült a lébe, de kiáltani nem mert. Rögtön felállott a sekély 
mederben, és nagyon nevetséges kis figura volt, amint csurgott róla a víz, s a 
kezében még mindig görcsösen szorongatta a tollszár vékonyságú nádszálat.
Csónakos nem tudta visszatartani a nevetést, kipuffant:
- Ittál, papuskám?
- Nem ittam - mondta ijedt arccal a kis szőke, s amúgy vizesen, sárosan, 
csurogva-csöpögve beült a csónakba. Még sápadt volt az ijedségtől.
- Nem hittem volna, hogy ma még fürödni is fogok - mondta csöndesen.
De nem volt veszteni való idő. Boka meg Csónakos megkapták az evezőket, és 
ellökték a parttól a csónakot. A nehéz csónak lustán lendült ki a vízre, és 
felfodrozta a csöndes tavacskát maga körül. Az evezőket nesztelenül 
mártogatták a vízbe, s olyan nagy volt a csönd, hogy tisztán lehetett hallani, 
amint a csónak orrában gubbaszkodó kis Nemecseknek vacogott a foga. 
Néhány pillanat múlva a sziget partjára szaladt a csónak. A fiúk sietve jöttek 
ki belőle, s azonnal lebújtak egy bokor mögé.

Harmadik fejezet

Ez a történet ötödik része.
Olvassátok el, aztán alkossátok újra!
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