
Berg Judit: Tökmagok a tűzhányón 

3. fejezet 

Gyanús jelek 

Bob tényleg nem csodálkozik. Kezet fog a tökmagokkal. 

- Maradjatok mellettem. Kezd veszélyes lenni a vidék. 

- Már hamu száll a kráterből! – mondja Benő. 

- Melyikből? – kérdi Bob. 

- Miért? Több is van? – ámul Palkó 

- Bizony. A hegy csúcsán van a legnagyobb. Az a csúcskráter. De oldalt van 

több kisebb is.  

- A csúcsból jön a hamu – mondja Turbó. 

- Nézzétek! – mutat előre Bob. Erre van egy kisebb kráter. Reggel óta láva 

folyik belőle.  

- Mi az a láva? kérdi Minka. 

- Izzó, folyékony kőzet, ami a mélyből kitör. Mire leér a völgybe, lehűl. Kemény, 

fekete kő lesz belőle.. 

- Meg szabad nézni? – kérdi Palkó. 

- Gyertek! Ott fogunk uzsonnázni – mondja Bob. – Maradjatok Turbó hátán, ő 

tudja, hová szabad lépni. Néhol nagyon forró a kő. 

A tökmagok Turbó szőrét fogják.  Bob mutatja az utat. Egyre melegebb a 

levegő. Sistergés, ropogás hangzik. 

Ez aztán a csoda! A lábuk előtt izzó vörös patak csordogál. Ha igazán kitör a 

vulkán, széles lávafolyó ömlik majd a hegy oldalán. Mindent elpusztít. 

- Jöhet az uzsonna? – kacsint Bob. – Egy kis tükörtojás? 

A zsákjába nyúl, és egy dobozból négy tojást vesz elő. 

- Hol fogod megsütni? – bámul Benő. 

- Hát itt – nevet Bob. 

Feltör egy tojást, és a lávapatak melletti kőre borítja. 

A kövön négy tükörtojás virít. 

- Olyan forró a kő, hogy megsül rajta a tojás – csahol Turbó. 

- Tányérra teszem – mondja Bob -, különben odaég. Ezt a tűzhelyet nem lehet 

elzárni. De ne itt üljünk le, mert megég a gatyánk.  

Kicsit távolabb ülnek le a földre. Mindenkinek jut egy kis tojás. 



- Finom! – csettint Benő. 

Evés után Bob papírt húz elő egy mappából. 

- Nézzétek! Ez a legújabb műholdas felvétel. Látszik rajta négy új lávapatak és 

sok füst. 

- Hogyan került hozzád ez a kép? – ámul Palkó. 

- Számítógépen küldték. Jól mutatja, ha nagy kitörés készül. A rezgések is 

erősödnek. 

- Milyen rezgések? – kérdi Minka. 

- A kitörés idején földrengés is szokott lenni – magyarázza Bob. – Mi még nem 

érezzük, de a műszer már mutatja, hogy rezeg a föld. 

- És mi lesz most? – kérdi Rézi. 

- Leadjuk az utolsó riasztást. A vulkán lábánál két falu is van. Szólni kell az 

embereknek, hogy kitörés lesz. Ha arra folyik a láva, a falu is leéghet. 

Mindenkinek el kell menekülni. 

- Mi nem menekülünk? – kérdi félve Minka. 

- Majd ha itt az idő! Addig még sok a munka. 

Bob telefont vesz elő. A központot hívja. Beszámol mindenről. 

Aztán a tökmagokhoz fordul. 

- Menjünk vissza a táborba! Lehet, hogy érkeztek új műholdképek. 

Elindulnak. 

A négy tökmag Turbó hátán ülve töpreng. Ideje volna hazamenni. A nagyító is 

megvan, már csak alá kell tenni valami otthoni dolgot. A ház kulcsa, egy kerti 

virág szirma vagy egy kis homok is megteszi. 

A sátorban Bob rögtön a számítógéphez megy. Turbó vizet iszik. A tökmagok a 

zsebükben turkálnak. 

- Még egy kis kosz sincs a zsebemben! Máskor bezzeg tele van! – dohog Benő. 

- Zsebkendő sincs nálam – mondja Minka. 

Rézi széttárja a karját. 

Úgy tűnik, nincs nálunk semmi. Nem tudunk hazamenni. 

- Úgyis kíváncsi voltam, milyen egy vulkánkitörés – mondja Palkó. 

- Ez nem vicces, Palkó! – nyafog Minka. – Soha többé nem jutunk haza! 

 

 


