
„A regény egyik erénye éppen az, hogy 
minden van benne, ami egy tisztességes 
regénybeli gyerekkorhoz elengedhetetlen: 
kissé habókos, de szeretetre méltó szülők, 
egy kistesó, egy haver a lakótelepről, egy 
helyi vagány, vidéki nagyszülők és termé-
szetesen egy bűntény, ami bearanyozza a 
nyári szünetet, mert jól ki lehet nyomozni.”

(Tamás Zsuzsa)

„Dóka Péter első regényében a bűnügy elég 
súlyos ahhoz, hogy ne váljon gyermeteggé, 
nevetségessé, de nem túl komoly ahhoz, 
hogy hihetetlennek tűnjön vagy brutális 
legyen. A zsiráftolvajok kézre kerítése so-
rán a tíz-tizenkét éves hősök hús-vér, mai 
fiúk és lányok maradnak, legfeljebb a nyo-
mozás véletlen fordulatai meseszerűek (de 
a szó legkedvesebb értelmében).
Nemcsak a szereplők mindegyike: a törté-
net egésze, a regény világképe, értékrendje 
is rokonszenves, feltétel nélkül vállalható. 
A szerző könnyed, sziporkázóan humoros 
stílusát nem alaptalanul rokonítják a kri-
tikusok Karinthyéval, Rejtőével, Aszlányi 
Károlyéval. Az ellopott zsiráf a klasszikus 
ifjúsági regények méltó utóda.”

(Est.Tv Magazin)

Író, szerkesztő. 2001-ben magyar szakos egyetemi, 2004-ben német szakos főis-
kolai diplomát szerzett. 1998 és 2002 között a Népszabadság filmkritikusa volt. 
Novellákat egyetemista kora óta ír, ezek több művészeti folyóiratban megjelen-
tek. Egyetemista évei alatt filmezett: egyik írója és rendezője volt A bátyám, 
Igor című videofilmnek, amely 1997-ben az OFF fesztivál fődíját nyerte. Az Is-
ten a Szigeten című dokumentumfilm társrendezőjeként 1998-ban megkapta a 
Faludy Akadémia fődíját.
Társszerzője volt a Kis Vuk animációs film forgatókönyvének. Jelenleg a Móra 
Könyvkiadó irodalmi szerkesztőjeként dolgozik.

«Valami nem stimmel ezzel 
a kölyökkel.» Hányszor hallot-
tam ezt a mondatot gyerekko-
romban! Akadtak furcsa dol-
gaim, kétségtelen. Például ak-

kor is órákon át ültem a tévé előtt, amikor nem volt adás. Csavargattam 
az állomáskereső gombját, és azt reméltem, sikerül elcsípnem valamilyen 
távolból érkező üzenetet. Néha hallottam is a furcsa, beszédre emlékez-
tető sustorgást. A könyveket is azért szerettem, mert olvasás közben úgy 
éreztem, titkos üzenetek után nyomozok. Tom Sawyer, Old Shatterhand és 
Csutak történeteiben is ilyen üzeneteket kerestem, és boldog voltam, ami-
kor találtam egyet.

Persze nem olvashattam mindig, néha fel kellett állnom a könyv mellől, 
és ilyenkor szörnyen egyedül éreztem magam. Csak az segített, ha fociz-
tam, ha ettem egy jót, vagy ha történeteket találtam ki. A focit később ab-
bahagytam, mert elfogytak a betörhető ablakok a környéken. Az evést ter-
mészetesen nem hagytam abba. A történetek kitalálását pedig már olyan 
komolyan vettem, hogy le is írtam őket egy füzetbe. A hőseim mindig ha-
sonlítottak rám, csak nem voltak magányosak: barátaikkal együtt elké-
pesztő kalandokba csöppentek.

Ma is azt teszem, amit gyerekkoromban, csak már kevesebb helyesírá-
si hibával: újraírom a gyerekkoromat, amely szép volt ugyan, de barátok 
nélkül telt. Írás közben néha sikerül titkos üzeneteket elrejtenem a szöveg-
ben – ilyenkor elmosolyodom, és török magamnak egy darab csokoládét.”

A villanytelep egy nagy erdő mellé épült. Fújt a szél, huhog-
tak a baglyok, eléggé félelmetes volt a környék. De Király 
Tibi a hárommillió forintra gondolt, a szájába vette a zseb-
lámpáját, és átmászott a kerítésen. Könnyedén lehuppant a 
földre, és halkan elindult a raktárak felé. Emlékezett rá, hogy 
az apja évek óta bérel a nagy csarnok mellett egy kisebb épü-
letet, ahol a műszereit meg a gyanús szerzeményeit tárolja. 
Tibi biztos volt benne: ha az apja lopta el a zsiráfot, csak itt 
rejthette el. Nesztelenül odalopózott az ajtóhoz, és lenyomta 
a kilincset. Persze zárva volt. Király Tibi körüljárta az épüle-
tet, és észrevette, hogy az egyik ablak nyitva van. Bekémlelt 
az ablakon, de nem látott semmit. Fülelt, de semmi zajt nem 
hallott. Akkor elővette a zseblámpáját, és bevilágított az ab-
lakon. A következő pillanatban halkan felordított, és hátra-
ugrott egy métert. Egy zsiráf bámult rá az ablak mögül. Alig 
egy fejjel volt magasabb Király Tibinél, és hunyorogva, jám-
bor tekintettel nézte őt. Király Tibi úgy érezte, rögtön elájul. 
Úgy látta, a zsiráf mintája csupa tízezerforintosból áll. Fel-
forrósodott a homloka, izzadni kezdett a tenyere, a szívve-
rése a duplájára gyorsult. A zsiráf megunta, hogy a szemébe 
világítanak, és egykedvűen megfordult. Tibi közelebb lépett, 
kikapcsolta a lámpát, és halkan megszólalt:
– Samburu.
A zsiráf újra megfordult, töprengve nézte Király Tibit, az-
tán kinyújtotta a nyelvét, és villámgyorsan képen nyalta. Ki-
rály Tibi ijedtében hátraugrott, és belerúgott egy nagy fém-
lemezbe. A hatalmas csattanás visszhangzott a telepen.
Kutyaugatás hallatszott, és Király Tibi, aki már képzeletben 
a kezében tartotta a pénzt, úgy gondolta, jobb, ha most a 
nyakába szedi a lábát. Futni kezdett a kerítés felé, de várat-
lanul kigyulladtak a lámpák a telepen, és megszólalt egy szi-
réna. Király Tibi most már borzasztóan félni kezdett. Látta, 
hogy két férfi rohan felé, az egyiknek póráz van a kezében, 
a póráz végén pedig egy farkaskutya. A kerítés még mesz-
sze volt, Tibi tudta, hogy nem érheti el. Megállt, és rémülten 
bámulta a közeledőket. Amikor azok látták, hogy a fiú meg 
sem próbál elszaladni, nem bántották, csak becipelték a por-
tásfülkébe. Tibi elmagyarázta nekik, hogy megtalálta a kis 
zsiráfot a raktárban, de a két férfi csak nevetett rajta. Húsz 
perc múlva megérkezett a rendőrségi kocsi, és Király Tibit 
bevitték az őrszobára.
Mivel éjszaka volt, nem kérdezték ki rögtön. Másnap reg-
gel kezdődött a vizsgálat. Tibit a fiatal Kovács Antónió 
hadnagy hallgatta ki, ő volt annak a csoportnak a vezető-
je, amely Samburu után nyomozott. Tibi makacsul ragasz-
kodott ahhoz, hogy látta a zsiráfot, ezért a hadnagy kikül-
dött két rendőrt a telepre. őt átvizsgáltak minden raktárt, de 
a zsiráfnak nyomát sem találták. Tibi végső kétségbeesés-
ében azt kérte, hívjanak be minket is a rendőrségre, mi majd 
megerősítjük, hogy ő a zsiráf után nyomozott.
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Az ellopott zsiráf, 
 ill. Kelemen István, Móra, 2003; ill.   
 Szántói Krisztián, Móra, 2009.
Hogyan lettem médiasztár? , Móra, 2005.
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„Volt kedvenc mesém, mégpedig Andersen-

től a Pöttöm Panna. Én persze képzeletben 

a jóságos és boldogtalan fecske voltam, aki 

igazán megérdemelte volna a lányt.”

Amikor megérkeztünk az őrszobára, Király Tibi már na-
gyon gyászos látványt nyújtott. Karikás szemekkel bámult 
maga elé, és egy szendvicset majszolt, amelyet az anyuká-
ja hozott neki. Meleg nyári délelőtt volt, az ablakon betűzött 
a napfény, meg lehetett főni az irodában. Egy fekete hajú, 
borostás férfi ült Király Tibivel szemben. Amikor meglátott 
bennünket, elnyomta a cigarettáját, és ránk mosolygott.
– Szervusztok! Kovács Antónió vagyok. Úgy hallottam, 
ugyanazon az ügyön dolgozunk!
Bizalmatlanul néztünk rá, mert inkább bűnözőnek látszott, 
mint rendőrnek. Végül jenci elmondta, hogy mindannyian 
Samburu után nyomozunk.
– Jól van. Akkor, kedves kollégák, áruljátok el nekem, mit 
tudtok az ügyről!
Kovács Antónió figyelmesen végighallgatott bennünket, és 
néhány dolgot felírt egy papírra. Miután véget ért a beszá-
molónk, tűnődve nézett ránk.
– Nem mondom, érdekes történet. Csakhogy a ti korotok-
ban az ember nagyon fantáziadús. Ez nem baj, de a nyomo-
zás szempontjából nem túl jó. Ha esetleg tudnátok egy fel-
nőttet keresni, aki bizonyítaná, amit elmondtatok… Tibor 
pajtásotok sem túl szavahihető, sok van a rovásán. Az anyu-
kája elmondta, hogy rendszeresen lóg az iskolából, a tanára-
inak pedig hazudozik.
Szalai tata előrelépett.
– Kérem szépen, az én unokáim sosem hazudnak, az a mi 
családunkban nem szokás.
– Ezek szerint megerősíti a gyerekek vallomását?
Szalai tata nem tudott válaszolni, mert csörgött a telefon. 
Kovács Antónió felemelte a kagylót, hallgatott egy darabig, 
aztán izgatottan hozzánk fordult.
– Fordulat állt be az ügyben, fiúk! Elfogtunk valakit, 
aki bevallotta, hogy ő lopta el a zsiráfot. és az illetőt nem 
Szuszuleknek hívják!
Király Tibi kétségbeesetten nézett ránk, mi meg kétségbe-
esetten néztünk őrá. Kovács Antónió nyomozó bólintott.
– Mindjárt kiderül minden. Máris hozzák a gyanúsítottat.
Intett az egyik egyenruhás rendőrnek, aki bevezetett egy so-
vány, szakállas alakot. A férfi büszkén, köszönés nélkül állt 
elénk. Kovács Antónió a szemébe nézett.
– Szóval maga azzal hencegett, hogy ellopta a zsiráfot!
– Én nem hencegtem, kérem szépen, én csak az igazat 
mondtam. Én loptam el.

Az ellopott zsiráf
(részlet)

http://www.dokapeter.hu

„Egy ilyen bonyolult és ért-
hetetlen világról, amiben 
élünk, csak egyszerűen és 
érthetően lehet írni.”
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