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ez még nem az első fejezet, 

de nem is előszó, csak egy párbeszéd. 
Illik elolvasni, mert nélküle nem születik meg ez a regény

– Szervusz, Gömböc! Hová mégy? 
– Jó napot kívánok, tanár úr! Ha nem okoz nagyobb nehéz-

séget, ne tessék engem Gömböcnek szólítani. Nem illik már 
hozzám sehogyan sem. Különben pedig bálba megyek. 

– Azért ne húzd fel mindjárt az orrod. Öklömnyi korod óta 
ismerlek, és mindig Gömböcnek szólítottalak. Különben jó 
mulatást! 

– Valamikor mindenki Gömböcnek szólított. De amióta ki-
nőttem a gyermekirodalomból, Fülöp Józsefnek neveznek ba-
rátaim és tisztelőim. 

– Nem akarok szerénytelen lenni, kedves barátom, de ab-
ban, hogy a Gömböc név valamelyest ismert lett, s ebből ki-
folyólag te – ha nem is tisztelőket, ami azért túlzás, de – ba-
rátokat szereztél magadnak, valami csekély szerepem nekem is 
van. Távol álljon tőlem, hogy e szerepemet csak a legcsekélyebb 
mértékben is felnagyítsam, de hadd emlékeztesselek rá, hogy 
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mindaddig, amíg A  Hóvirág másodkormányosa jelenti című 
könyvemben neked és társaidnak, a Búvár Kundoknak neve-
zetes kalandjait a nyilvánosság elé nem tártam, úgyszólván a 
kutya sem tudta, hogy a világon vagy. Lehet, hogy amúgy sem 
érte volna valami nagy veszteség a világot – ennek megítélése 
nem az én dolgom –, ez azonban a tényen nem változtat: a 
Gömböc név így lett ismert a székesfehérvári Vörösmarty Gim-
názium falain túl. Bocsásd meg hát nekem, hogy rendületlenül 
rájár a nyelvem. Különben üdvözlöm a fiúkat. 

– Nem akartam megbántani a tanár urat. De a Hóvirágban 
megírt kalandok óta sok víz folyt le a Sió csatornán, s a Búvár 
Kundokat lassan belepi a feledés pora. A  fiúk panaszkodtak 
is, hogy Balázs Károly tanár úr az utóbbi időben elhanyagol 
bennünket. 

– Kérlek, kérlek, ezen ne múljék. Holnap rendezhetek soron 
kívüli felelést a határozóragok válfajaiból. 

– Nem így értettem. A tanár úr bemutatott minket a nyil-
vánosságnak, mondhatnám, felhívta ránk a figyelmet, s azután 
sorsunkra hagyott. 

– Mert a közvélemény a továbbiakban nem kalandokat vár 
tőletek, hanem jeles érettségit. S hamarosan annak is itt az ide-
je. Márpedig a tanulás a legfontosabb dolog, de arra nem alkal-
mas, hogy regényt írjanak róla. Olyannyira azért még te sem 
vagy népszerű, hogy az olvasók ezrei álmatlanul töltött éjszakák 
izgalmaival várják, hányasra felelsz holnap a Torricelli-űrből1. 

1 Torricelli a 17. század egyik nagy tudósa, nevéhez fűződik többek között 
egy híres kísérlet, melynek során egy egyik végén zárt, higannyal teli üvegcsö-
vet nyitott végével lefelé higannyal töltött tálba állított. A higany nem folyt 
ki teljesen a csőből, a fölötte kialakuló légüres teret nevezik Torricelli- űrnek.
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Különben is, egy regényhőshöz sokkal jobban illik az a név, 
hogy Gömböc, mint az, hogy Fülöp József… De te már azt is 
nehezményezed, ha négyszemközt Gömböcnek szólítalak! 

– Csakis akkor, ha ma szólítanak így. Ha ifjúkoromat vagy 
gyermekségemet említik, akkor én is szívesen hallom a Göm-
böc nevet, amely akkor valóban eggyé forrott még velem. S ha 
havas téli estéken a kandalló mellett elmerengek, bizony sok 
régi történet merül fel emlékezetemben, amely érdemes volna 
arra, hogy a serdülő ifjúság okuljon s derüljön rajta. 

– Sürgősen hagyd abba ezt az ódon, szenvelgő stílust, mert 
elalszom tőle. Ilyenekkel akarod te traktálni a serdülő ifjúságot? 
Különben is, én nem emlékszem semmiféle történetre. 

– Akkor, ha meg tetszik engedni, majd súgok. Például az 
ágas vári csata megérdemli, hogy rajta „a bús feledékenység ko-
szorútlan alakja lebeg”-jen? 

– Az ágasvári micsoda? 
– Csata! Tessék csak gondolkodni. Hiszen néhány éve 

csak… Amikor ott voltunk táborban… Akkor jöttünk át az 
általánosból a gimnáziumba, és a tanár úr azt mondta, hogy 
egy jó táborozással illik búcsút venni az úttörőktől, mielőtt az 
ifimozgalomba2 lépünk… 

– Nyertél, Gömböc! Hát persze hogy emlékezem! Hallod-e, 
Gömböc… 

– Jóska, engedelmével. Fülöp Jóska. 
– De akkor még Gömböc voltál! Ilyen Gömböc, ni! A leg-

2 A történet születése idején a diákok többsége tagja volt az úttörőmozga-
lomnak. Az alsósokat kisdobosoknak nevezték, a felső osztályosokat pedig 
úttörőknek. Az általános iskolát végzett diákok az ifimozgalom tagjai le-
hettek.
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kerekebb úttörő széles e hazában! És a kis Plessz is hamarabb 
kapta fel a fejét, ha Tojást kiáltottak, mint ha becsületes nevén 
szólították. No, jobb nem emlékezni rá, mert ti azóta felnőtte-
tek, de én csak megöregedtem. 

– Túlozni tetszik, tanár úr. Én speciel még ma sem szeretnék 
egy balegyenest kapni a tanár úrtól. 

– Gömböc, te hízelegsz… Különben is, nem vagyok bokszo-
ló, csak magyar–történelem szakos tanár, és nekem ez is éppen 
elég. 

– Valamint a Búvár Kundok nemes cselekedeteinek megörö-
kítője, ezt ne tessék elfeledni! 

– Te megint hízelegsz, csak azt nem tudom, kinek jobban: 
nekem vagy saját magadnak? Jobb lesz hát, ha sürgősen felszí-
vódsz. Egy kislány petrezselymet árul3 a bálban, mert te késel. 

– Inkább a bálból késsek, mint a halhatatlanságból. 
– Most aztán mars innen! Még ilyen beképzelt frátert éle-

temben nem láttam! Megállj csak, azért is megírom az ágasvári 
történetet és benne a te egyáltalában nem halhatatlan cseleke-
deteidet! Tudom, nem fogod megköszönni! 

– Máris megköszönöm, tanár úr! Akármit is tetszik írni ró-
lam… De ha netán kihagy az emlékezete, csak tessék szólni, és 
én szívesen segíthetek. 

– Nocsak, te talán minden apró részletére emlékezel annak 
a táborozásnak? 

– Azt nem. De megvan írásban. Mert, ugyebár, én már ak-
kor is… mielőtt a tanár úrnak egyáltalában eszébe jutott vol-

3 Szólás, melynek jelentése: nem kérik fel a lányt táncolni, ezért kénytelen 
egy széken ülve várakozni, mint a kofák a piacon.
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na… feljegyeztem, és megörökítettem az utókornak. Ha szük-
sége lesz rá, szívesen a rendelkezésére bocsátom. 

– Áll az alku, Gömböc barátom! 
– Engedelmével, Jóska. Fülöp Jóska. 
– Helyes. Tehát áll az alku, Fülöp József úr! Hajlandó vagyok 

önt társszerzőként elfogadni és vállalkozni rá, hogy kettesben 
megírjuk az ágasvári csata történetét! 

– Mélyen lekötelez, tanár úr.
– Azt elhiszem. De most aztán indíts a bálba! 

Így született meg ez a regény, amint itt következik.
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1. fejezet

amelyben elfogy egy térképatlasz, egy fél szalmakalap,  
valamint határozat születik a további fejleményekről

Fiaim, szeressétek a nyomtatott könyveket, 
mert azok jóízűek, de tartózkodjatok 
a színes képek fogyasztásától!  
(Döme emlékirataiból) 

– Fiacskám, vacsoráztál már? 
– Igen, mama! Megettem egy sarkot Kemény Zsigmond Ra-

jongókjából4. De szörnyen poros volt. 

4 Történelmi regény, amely I. Rákóczi György erdélyi fejedelem uralkodá-
sának idején játszódik.
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– Százszor megmondtam már neked, hogy a Magyar Klasz-
szikusok sorozat nem való vacsorára! Nagyon nehéz, megfekszi 
a gyomrodat, és aztán nem tudsz aludni. De neked hiába be-
szélek! Ötven gyerekem van már, de te vagy a legrakoncátla-
nabb közöttük! Nem lesz jó vége ennek, meglátod! Na, eredj, 
törüld meg szépen a bajuszodat, és feküdj le aludni. 

– Igenis, mama. Kezit csókolom, mama! 
A fenti, tanulságos párbeszéd a székesfehérvári Vörös marty 

Gimnázium könyvtártermének legmagasabb polcán folyt le 
(s hogy lefolyt, senki nem tagadhatja, mert senki sem volt 
fültanúja) – pontosabban a legmagasabb polcot végig betöltő 
Archaeológiai Értesítő 5 bekötött példányainak 1897–1911-es 
évfolyamai mögött. Itt lakott ugyanis több nemzedék óta az az 
egércsalád, amelynek ekkor még nemcsak szürke, de névtelen 
tagja is volt történetünk egyik hőse, aki nélkül e történet aligha 
folyt volna úgy le, ahogyan itt a továbbiakban elbeszéljük. Ifjú 
volt még és szeleburdi, mint minden fiatal, aki most ismerke-
dik a világgal, hajtja a kíváncsiság ezer ismeretlenjének, ezer 
csodájának felfedezésére. Névtelen egérke volt, mert az egerek-
nél nem szokás a keresztelő, és ez az egércsalád még az anya-
könyvet sem ismeri, mert ilyet egy iskolai könyvtárban nem-
igen tartanak. Nehéz is lenne annyi különböző nevet találni, 
ahány egér van. Annyi név nincs is a naptárban, és különben 
is, a kalendáriumokat rendszerint minden jobb családban már 
januárban megeszik, így hát nincs is miből nevet választani 
azoknak a kisegereknek, amelyek később látnak napvilágot. 

Így hát hősünkről egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy 
szép, selymes, szürke bundája van, kunkori farka, hegyes fülecs-

5 A magyar régészet legrégebbi folyóirata.
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kéje, finoman rezgő bajuszkája és két ragyogó, fekete gyöngy-
szeme, amellyel kíváncsian kandikál a világba, mohón kutatva 
mindig újabb felfedeznivaló vagy, ami számára ugyanazt jelen-
ti, újabb megrágnivaló után. 

„Még hogy nekem megfekszi valami is a gyomromat! – mor-
fondíroz most is magában. – Hiába, még a mama sem érti meg 
igazán a mai fiatalokat! No, igaz, a Rajongók tényleg kicsit po-
ros volt, épp azért valami finomságot megennék még utána. 
Aludni ráérek azután is!” 

Azzal megsimogatta bajuszát, felkunkorította farkát, és ne-
kivágott rövidke élete legnagyobb expedíciójának. Eddig még 
sohasem hagyta el az egész falat beborító könyvespolcot, de 
már régen felfedezte, hogy a szemben álló szekrény üvegab-
laka mögött hatalmas, aranyozott meg fekete hátú albumok 
sorakoznak. Hogy azok micsoda finom falatok lehetnek! De 
hát nagy merészség kell odáig eljutni! Tudomása szerint még 
családja legöregebb tagjai sem jártak a Túlsó Oldalon! Mind-
egy, sőt annál inkább! Végtére is, hová jutna a világ, ha nem 
volnának Kolumbuszok, Amundsenek, Scott kapitányok6?! 
Ő ugyan még egyiket sem kóstolta, de nyugtalan szelleme őt is 
az ismeretlenek felé hajtotta… 

A „Jazig harcosok7 fegyverzetének ismertetése” és az „Újabb 
leletek Aquincumban8” között már korábban utat rágott ma-
gának a polc külső széle felé. Átbújt a maga törte alagúton, 

6 Kolumbusz Kristóf: Amerika felfedezője, Roald Amundsen: ő érte el első-
ként a Déli-sarkot, Robert Scott kapitány: a Déli-sark kutatója.
7 A  jazigoknak, később jászoknak is nevezett szkíta nép a Duna mentén 
vándorolt felfelé, és Tiberius római császár uralkodása idején költözött az 
Alföldre.
8 Ókori római település volt a mai Óbuda területén.
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és lepillantott. Szédítő mélység tátongott alatta. Szerencsére a 
könyvek mérete, magassága, vastagsága különböző; a polcon 
kiugrókat, párkányokat alkotnak, amikben jól meg lehet ka-
paszkodni. Nyaktörő mutatványok között, de szerencsésen 
leérkezett a hosszú asztalra, amely a polc mellett állott. Meg-
szagolta és elszédült. Micsoda illatok! Milyen íze lehet ennek a 
valaminek! Az pedig nem volt más, mint a jó öreg zöld posz-
tó, ezernyi tintafolttal. Mégsem állott meg. Következetes jel-
lem volt, noha ifjú és bohó. Elraktározta emlékezetében a zöld 
posztót, és merészen tört tovább előre, mint Livingstone9 Afri-
ka őserdeiben. 

Az asztal végéről egy székre s onnan a padlóra ereszkedett. 
Körülnézett. Mély csend és nyugalom honolt mindenütt. Ne-
kirugaszkodott, és a következő pillanatban már az üveges szek-
rény tövében állott. Bebújt alá, és tüzetesen szemügyre vette: 
hátha talál egy rést, kicsiny lyukacskát, amelyen befurakodhat. 
Talált is, és ebben nincsen semmi csodálatos. Egy könyvszek-
rény még nem Északi-sark, könnyebb felfedezni, és ha egerek 
lakhatnak a Nagy Polcon, miért ne élhetnének más egerek itt 
is? Persze, ő mindezt nem gondolta ilyen szabatosan végig, ha-
nem habozás nélkül bebújt a lyukba, és feltornázta magát a 
legvastagabb albumra. 

S ettől kezdve megszűnt számára a külvilág, csak rágott, rá-
gott, rágott, egyre beljebb, egyre mélyebben a vastag, különös 
ízű lapok között, előbb a feje tűnt el a könyvben, azután a teste, 
végül már a farka hegye sem látszott ki. Berágta magát a könyv 
mélyébe, ott ellankadt, gyomra tele volt, hogy szuszogni sem 
tudott, viszont kellemes, andalító meleg és csend… Maga alá 

9 David Livingstone: orvos, Közép-Afrika kutató és felfedező.
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húzta lábacskáit, bekunkorította farkát, és kényelmesen elhe-
lyezkedett. 

…A nyár eleji nap besütött a tárt ablakokon, a könyveken 
megcsillantak a sok forgatástól kopott aranyozások, és a Vörös-
marty úttörőcsapat három „lelépő” őrse10 teljes létszámmal ott 
szorongott a zöld posztós asztal körül. Gömböc karamellát rá-
gott, Dobos magasra tartotta az orrát, mintha gondolkodnék, 
a kis Plessz, más néven Tojás elmerülten rágta körmét, noha 
ez különben nem szokása. Valamennyien ugyanazon törték a 
fejüket, s én csak hagytam, hogy törjék, nem szóltam közbe. 

Nem szóltam közbe, mert éppen itt az ideje, hogy a pajtások 
kezdjenek önállósodni, hiszen az imént macskakörmök közé 
tett lelépő szó azt jelentette, hogy a jelenlevők életében nagy 
változás következik: az általános iskola padjaiból ide, a gim-
názium szintúgy megviselt, de mégiscsak „komolyabb” padjai 
közé kerülnek jövőre. Egyúttal búcsút is mondanak az Úttörő 
Szövetségnek, és most éppen ezen a búcsúmondáson törik a fe-
jüket. Nem valami ünnepélyes, sok szónoklattal, vasalt ruhával 
és túlzottan tiszta körmökkel megrendezett búcsúról van szó, 
hanem olyasmiről, ami sokkal jobban megfelel e nyüzsgő, vi-
dám, kócos és lármás társaságnak. Mondhatnám még róluk azt 
is, hogy szemtelenek és veszedelmes csínytevők, és ez is mind 
igaz volna, de mégsem mondom, mert mindezekkel együtt, 
alapjában véve nagyon derék gyerekek, okosak, jószívűek, ál-
dozatkészek és kitartóak, s ami a legmeglepőbb, pedig szintén 
igaz: valamennyien jeles bizonyítvánnyal büszkélkedhetnek. 

10 A kisdobosok és úttörők kisebb csapatokba, azaz őrsökbe szerveződtek, ket-
tő-négy őrs alkotott egy rajt, és az iskola összes raja alkotta az úttörőcsapatot.
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Érthető hát, hogy én is büszke vagyok rájuk és a bizonyítvá-
nyukra is, noha eddig még nem tanítottam őket, csupán az 
Úttörő Szövetségből ismerjük egymást. Ezután azonban köze-
lebbi kapcsolat is lesz közöttünk, amennyiben jövőre nemcsak 
magyar–történelem tanáruk, hanem osztályfőnökük is leszek.

Visszatérve a búcsúmondás körülményeire, úgy határoztunk, 
hogy azt egy szép nyári táborral lehet legjobban megünnepelni. 
Mondanom sem kell talán, hogy ez az elhatározás nem ütkö-
zött semmiféle ellenkezésbe. Csupán azt kellett eldönteni, hogy 
hol verjük fel a sátrakat, s máris kezdhettük az előkészületeket. 

Elhatározni könnyű, de eldönteni nem, ez hamarosan ki-
derült, amint a három „lelépő” őrs vezetésemmel összeült a 
Vörösmarty Gimnázium könyvtárszobájában. Csak ültem, és 
vártam, hogy a nagy és kitartó töprengésből valami életrevaló 
ötlet szülessék a táborozás helyére és mikéntjére vonatkozóan. 
Dobos volt az, aki végül is megszólalt: 

– Szerintem az volna a legjobb nyári program, ha felcsóna-
káznánk a Tiszán – mondotta, és fölényesen körülnézett, bizo-
nyítva ezzel is, hogy nem minden ok nélkül nevezték a többiek 
Gőgösnek. 

– Miért fel? – kérdezte csodálkozva Gömböc. – Talán azt 
akarod mondani, hogy lecsónakázzunk. 

– Nem, én kifejezetten felcsónakázást mondtam – erőskö-
dött Dobos. – Mert felfelé evezni kell. Lefelé csak csurog a 
csónak, minden közreműködés nélkül. Nem kíván erőkifejtést 
utasaitól, és ezért te, Gömböc, mértéktelenül elhíznál, ha ez 
még egyáltalában, lehetséges… 

– Örülök, hogy ennyire vigyázol a térfogatomra. De én 
mégis ellene szavazok. 

– Nekem határozottan tetszik az ötlet. Legfeljebb majd 
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Göm böc kormányoz. Az nem is fárasztó, és nem is fogyaszt… – 
mondta a kis Plessz, más néven Tojás. 

– Akkor visszavonom a javaslatot – jelentette ki határozot-
tan Dobos. – Én akkor szeretek fürödni, amikor én akarok, 
nem pedig amikor Gömböc a vízbe fordít. 

– Felkérem a Búvár Kund11 őrs tagjait, hogy személyi tor-
zsalkodásaikat halasszák a gyűlés utánra – szólt közbe válasz-
tékos udvariassággal Kovács Gyuszi, a Csongor őrs vezetője. 
– Döntenünk kell végre, hogy az ország mely kies vidékén tá-
borozzunk. 

– Úgy van! – helyeselt Vedres Pista, a Búvár Kundok őrsve-
zetője. – Csupán a „kies”-t mellőzhetted volna. 

– Miért? Nagyon szép szó! 
– Éppen azért. 
– Mielőtt a nézeteltérések őrsközi méretet öltenek, volna 

egy javaslatom: állapítsuk meg, hol van az a vidék, legyen akár 
kies, akár sem, amelyet legkevésbé ismerünk… – mondta Már-
ki, más néven Filozófus, a Búvár Kund őrs érdemes és mindig 
megfontolt tagja, ezúttal is fején találva a szöget. 

A következő vitát nem érdemes szó szerint idézni. Hegyek, 
völgyek, folyók, városok nevei röpködtek, de a vitázók nem ju-
tottak megegyezésre. Már-már közbeszóltam, hogy mégis, erede-
ti szándékommal ellentétben, magamra vegyem a döntés felada-
tát, de szerencsére a kis Plessznek felragyogott szeplős képe (erről 
nevezték pajtásai Tojásnak), és túlharsogva a vitát, felkiáltott: 

– Megállás! Nyelveket behúzni, szájakat becsukni! Döntsön 

11 Búvár Kund I. András magyar király vitéz lovagja volt, aki remek úszó 
hírében állt, 1051-ben elsüllyesztette az ellenséges német-római csapatok 
hajóit, így azok kénytelen voltak visszavonulni.
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a sors! Gömböc, hozd ide a szekrényből Magyarország részletes 
térképét, és behunyt szemmel üsd fel! Döntsön a sors. Ahol 
kinyitod, oda megyünk táborba! 

Erre senki sem talált ellenvetést, csak Dobos dörmögte az 
orra alatt: 

– Na hiszen, kecskére káposztát… Ha rajta múlik, a Buda-
pesti Csokoládégyár kellős közepén verhetünk sátrat.

Gömböc szó nélkül engedelmeskedett. Még az sem jutott 
eszébe, hogy megkérdezze, miért nem megy Tojás maga az at-
laszért, miért vele hozatja oda, annyira elkábította a lehetőség, 
hogy az ő kezében van a döntés. Kinyitotta az üveges szekrényt, 
kivette a vaskos térképatlaszt, lerakta az asztal közepére, nagyot 
lélegzett, azután gyorsan felütötte a közepén, és ugyanolyan 
gyorsan az asztal alá esett. 

A térkép mozgott. Gömböc visított, majd a térkép visított, 
és Gömböc hallgatott. Az asztal alatt.

Aztán hirtelen csend lett. Olyan csend, hogy a pedellus12 
féllábú csókája rémülten belesett az ablakon. Nem szokott ő 
ilyen csendhez ebben az iskolában. És mit látott? Tizennégy 
kócos fejet egy zöld posztós asztal körül és egyet alatta. Az asz-
talon nyitott nagy könyv, és a könyv közepén egy pici, szürke 
egér. Bajusza remegett, rémült gyöngyszeme csillogott. Egészen 
megdermedt az ijedtségtől. Az imént még édesdeden aludt, és 
azt álmodta, hogy Shakespeare13 összes műveit eszi (az öregek 
szerint az a legjobb falat a világirodalomban), de hirtelen re-
pült, és most… jaj, mi lesz vele?! 

12 Az iskola gondnokának régies elnevezése.
13 William Shakespeare az angol reneszánsz legkiemelkedőbb drámaírója, 
világszerte ismert darabjait ma is játsszák a színházak.
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Ha az asztal körül lányok lettek volna, talán szétszaladnak. 
De fiúk voltak, akik az egértől legfeljebb csak akkor ijednek 
meg, ha természetrajzórán14 felelni kell belőle.

– Fogjátok meg! – harsant egy hang, és tizennégy fej, tizen-
négy pár kéz egyszerre mozdult meg (a tizenötödik az asztal 
alatt maradt). Csakhogy megmozdult az egér is. 

Nagyobb kár nem is keletkezett. Csak három szék törött ösz-
sze, egy üveg tinta ömlött a zöld posztóra, és a nagy földgömb 
esett le a szekrény tetejéről. Azóta a mi iskolánkban tíz fokkal 
ferdébb a Föld tengelye, mint a Naprendszerben, de különö-
sebb bajt mind ez ideig ez sem okozott. Igaz, az állófogas is 
feldőlt, de szerencsére csak Berecz tanár úr akváriumába esett 
bele, amit azért tartott a könyvtár ablakában, mert ide süt 
legjobban a nap. De Dobos szépen leszedte a fogas ágairól az 
aranyhalakat, és visszarakta őket a vízbe. 

A  levegőben, mint óriási hópelyhek, lassan szállingóztak 
lefelé az iskolabál télről megmaradt meghívói, amelyek eddig 
békésen rejtőztek egy sarokban. 

Döme bemutatkozott. 
Mert az egérke nem maradt továbbra is névtelen. A felfordu-

lás ugyanis eredménnyel járt, Plessz fülön, pontosabban farkon 
csípte az egérkét, és jobb híján – engedélyemmel – új szalma-
kalapom alá tette az asztalra, amíg döntünk további sorsáról. 
S e döntés első állomása az volt, hogy a megjelölés egyszerűsége 
kedvéért nevet kellett neki találni. Plessz mint az egérvadászat 
győztese ragaszkodott hozzá, hogy ő legyen a keresztapa. A töb-
biek hozzájárultak. Összeráncolta homlokát, néhány pillanatig 
töprengett, azután határozottan kijelentette: 

14 A mai környezetismeret-óra régebbi elnevezése.
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– Legyen a neve: Döme! 
Miért? – ez sohasem fog talán kiderülni. Még egy lélekbúvár 

sem tudná megmagyarázni, miért éppen ez a név jutott Tojás 
eszébe. Tojástól logikát várni annyi, mint az Atlanti-óceánon 
megtalálni egy papírhajót. 

Döme tehát a szalmakalap alatt gubbasztott, és a kedélyek 
lecsillapodtak. Visszatérhettünk az atlaszhoz. 

Azaz hogy ne hamarkodjuk el a dolgot. Amint a társaság 
elhelyezkedett az asztal körül és csendesen lihegett (a rövid 
tusa felért egy kiadós tornaórával), Vedres nyugodt hangon így 
szólt: 

– Gömböc, most már kijöhetsz. 
Semmi válasz. 
Mire Vedres határozottabban: – Gömböc, nem hallod? Ki-

jöhetsz! 
S egy síri hang az asztal alól (de mintha a pincéből jönne): 
– Elment az elefánt? 
– Nem, Gömböc. Megfogtuk. 
– És most hol van? 
– A tanár úr kalapja alatt. 
– Kalap alatt nem fér el egy elefánt. 
– De nem is cincog. 
– Azt hiszitek, beugrattok? – hallatszott az asztal alól, és némi 

mocorgás után felbukkant Gömböc feje, majd válla és végül a 
keze. A kezében pedig egy fél lámpabúra. – Csak nem akarjá-
tok elhitetni velem, hogy ezt is az egér törte le? 

Amiben igaza volt. Nem az egér törte le. 
No, de ezek után igazán térjünk vissza a térképhez. Hol nyitot-

ta fel Gömböc, mielőtt… de hagyjuk a kellemetlen emlékeket. 
A Mecsek hegy- és vízrajza
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Ennyi állott a nyitott lapon. Több semmi. A többit Döme 
megette. 

A többi lapot nem pusztította el ilyen tökéletesen, de vala-
mennyit alaposan megrongálta. A zemplén–nógrádi hegyek ből 
hiányzott Sárospatak és környéke, valamint az egész Tokaj- 
Hegyalja, felfalta a Hortobágy jó részét, a Duna–Tisza közét és 
a Dunántúlból kiitta rá a Balatont, Badacsonyostól. 

– Ilyen kicsi egérben ilyen feneketlen gyomrút még nem pi-
páltam – ámuldozott Kovács Gyuszi. 

– Legalább Püspökladányt megkímélte volna… – kesergett 
Dobos. – Honnan küld ezután a Sári tanti nekünk rántani való 
csirkét? 

– Ne búsulj, pajtás, amíg engem látsz! – vigasztalta Göm-
böc, és nagylelkűségi rohamában egy teljesen ép szem karamel-
lacukrot nyomott Dobos markába. Pedig akik ismerik őt (s ki 
ne ismerné?), azok tudják, hogy Gömböc inkább kézen állva 
háromszor körülsétálja a tornatermet, mint hogy valakit is 
megkínáljon kedvelt csemegéjéből. 

Közben egyre bánatosabban továbblapozták a megcsúfolt at-
laszt, hátha találnak egy viszonylag ép lapot benne. S a szeren-
cse nem is hagyta el őket. Ráakadtak egy oldalra, amelyen épen 
barnállottak a hegyek, kacskaringóztak a kék patakok és fekete 
vonalú utak. Nem hiányzott erről az oldalról semmi, csak a 
tetejét csipkézte ki Döme fogacskája, ahol valaha a vidék neve 
állott. Ennyi maradt belőle: 

É…knyu…ti-Má…a
Mások talán eltöprengtek volna egy ideig, hogy mi is lehetett 

a teljes szöveg értelme, de a mi ifjainknak a megfejtés gyerekjáték 
volt. Szinte egyszerre, kórusban mondták: Északnyugati-Mátra! 

És nagyon elégedettek voltak magukkal. 
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Egészen addig, amíg Márki oda nem mutatott a térkép köze-
pére, ahol a sötétbarnával jelzett hegyvonulatok mellé szép, fe-
kete betűkkel szintén oda volt nyomtatva: Északnyugati-Mát-
ra. Épen, sértetlenül. 

Felderengtek emlékezetemben régi kirándulásaim. Az Ágas-
vár bozontos kúpja, amely farkasszemet néz a kopár Óvárral, a 
lármás kis Kövicses patak, a hasznosi vár romjai, a zúgó erdők 
között kanyargó festői szerpentin út, és egyszerre elérkezettnek 
láttam az időt, hogy közbeszóljak. S míg beszéltem, arra gon-
doltam, hogy nem is olyan ostoba ez a Döme. 

– Javaslom, hogy hallgassunk az egér fogára – mondtam. – 
Kevesen ismerik a Mátrának ezt a részét. A kirándulók, nyara-
lók többnyire a keleti részt látogatják, Mátraháza, Parád, Kékes 
vidékét. Pedig az északnyugati oldal legalább olyan szép és re-
gényes. A Kövicses patak partján egymást követik a szép tisz-
tások, amelyek szinte kínálkoznak a táborverésre. Forrás is 
akad bőven arra. S mindenfelé nagyszerűbbnél nagyszerűbb 
kirándulási alkalmak. Három hét még kevés is hozzá, hogy va-
lamennyit bejárjuk. Ha oda megyünk, nem fogunk unatkozni. 

A  társaság elfogadta javaslatomat. Nem tudom, mi hatott 
rájuk jobban: a vidék ismeretlensége, az én tanári tekintélyem 
vagy Döme szeszélye, mely éppen ezt a vidéket kímélte meg – 
de nem is firtatom. Még a végén én húznám a rövidebbet. 

Néhány gyakorlati-szervezési kérdés került még szőnyegre a 
tábor előkészítéséről. Erre azonban már részben a résztvevők-
nek, nagyobbrészt azonban nekem voltak tapasztalataim, s a 
feladatokat hamar kiosztottuk. Azután bezártuk a gyűlést és 
szedelőzködtünk. 

– Cin, cin… Hát velem mi lesz?! 
Ezt Döme kérdezte. Két mellső lábára támaszkodva ott ál-
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lott vadonatúj szalmakalapom tetején. Mi aládugtuk, ő kirágta 
magát. 

Többen azt hitték, hogy Döme sorsa ezzel megpecsételő-
dött. A földgolyót még valahogyan megbocsátom neki, Berecz 
kollégám aranyhalait szintúgy, de az új kalapomat – soha. Té-
vedtek. Mire az emberből felnőtt lesz, valamelyest lehiggad és 
elnézőbbé válik. Végtére is mi lenne, ha minden csínytevő diá-
kot azon melegiben agyoncsapnának? Különben is, Döme csak 
egy növendék egér, még úttörőkorban sincs, ha alaposabban 
utánaszámolunk, még kisdobosnak se vennék fel. S mégis, nyá-
ri táborunk színhelyét neki, Dömének köszönhetjük. 

Akkor pedig: éljen Döme, és vesszen a kalap! (Úgyis veszett. 
Ki látott már stoppolt szalmakalapot?) 

Felfelé fordítottam a hüvelykujjamat, ami a régi rómaiaknál 
a kegyelem jele volt, és úgy mondtam: 

– Ha IV. Henriknek Párizs megért egy misét, akkor az Észak-
nyugati-Mátra nekem is megér egy szalmakalapot! Megbocsátok 
e Döme nevezetű négylábúnak, ha ti is úgy akarjátok. 

– Akkor pedig magunkkal visszük a táborba is! – jelentette 
ki Plessz, és gyorsan lefülelte Dömét, mielőtt az egyre táguló 
résen át elhagyta volna kerek börtönét. – Ő lesz a védő taliz-
mánunk15 és totemünk16! 

A fiúk beleegyeztek, csak a mindig okoskodó Dobos jegyezte 
meg az orra alatt: 

– A rómaiak sasokat tűztek a zászlóikra, nem egeret. – De 
csak az irigység beszélt belőle, mert nem ő lett Döme hivatalos 
gondozója. 

15 Szerencsehozó apró tárgy.
16 Vallásosan tisztelt növény vagy állat.
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Ezzel végérvényesen befejeztük az eseményekben dús ösz-
szejövetelt, és ki-ki ment a dolgára. Amíg hazafelé baktattam, 
mint valószínűleg a fiúk is, én is végiggondoltam a teendőimet. 
Csakhogy én nem jutottam hamar a végükre, lévén, hogy a 
legtöbb gond és felelősség mégiscsak az én vállamra neheze-
dett, hiszen egy ilyen nagy és komoly tábor megszervezése nem 
csupán annyiból áll, hogy hipp-hopp, odautazunk, felverjük 
a sátrakat és éljük világunkat! Ki kell választani a megfelelő 
helyet, egy szép tisztást, közel az úthoz, hogy az élelmiszer 
odajuthasson. Legyen a közelében forrás ivóvíznek, patak mo-
sakodásnak, mosogatásnak, mosásnak, erdő, amiben tüzelőt 
gyűjthetünk, hegyoldal, ami megvéd a széltől, de nem fenyeget 
azzal, hogy egy felhőszakadás árvize a nyakunkba zúdul. És így 
tovább, s ez mind még csak az alkalmas hely kiválasztása. Hát 
még a többi! Gondoskodni, hogy a közeli faluban (ezt, lám, 
az előbb ki is felejtettem: falu is legyen ott!) elegendő kenyeret 
süssenek számunkra, s legyen hol megvásárolni a húst és a töb-
bi élelmiszert. Idehaza kiválasztani és becsomagolni a sátrakat 
és az ezerféle más felszerelést, feladni a vasútra, a helyszínen 
szekeret szerezni, ami kiviszi a táborhelyre… Abba is hagyom, 
mert tisztelt Olvasóm elrémül ennyi teendő hallatán, pedig 
még el sem indultunk! Nem is azért említettem ezeket sem, 
hogy valamiféle „táborozási útmutatót” adjak, hanem csak 
hogy jelezzem: volt min gondolkodnom. 

Pedig még egy szót sem szóltam arról, hogy ha minden rend-
ben lesz, és a tábor már a helyén áll, akkor hát mit is művelnek 
tovább a táborozók! Mi lesz a program? No, legalább ezt rábí-
zom a fiúkra. Ha nem is egészen, de találják ki ők, szervezzék 
meg maguknak…

Nem, nem, ez így azért mégsem egészen jó. Egy-két napig, 
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talán egy hétig találnának is elfoglaltságot maguknak, de egy 
többhetes táborozást programmal kitölteni úgy, hogy abban 
legyen szórakozás, mulatság, feladat, tanulság, szintén nem 
csekélység. Hm, hmm… Mit is tegyek? 

Hacsak… Hacsak nem… 
Ó, hiszen ez nagyszerű lenne! Igen, igen… Pompás! 
Mit tetszik kérdezni? Hogy micsoda? 
Nem, kedves Olvasóm, ez már az én titkom! 
S én azt legalább úgy őrzöm, mint Tojás Dömét!
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