
Berg Judit: Tökmagok a tűzhányón 

4. fejezet 

Éjjeli riadó 

Bob, turbó és a négy tökmag nyugovóra tér a sátorban. Minka sírva alszik el. Hogy 

fognak hazajutni? 

Az éjszaka közepén hatalmas morgásra, dübörgésre ébrednek. Mozog alattuk a 

föld! 

Turbó vonyít, Bob kiugrik a hálózsákból. A sátor tetején leng a rúdra akasztott 

lámpa. 

- Földrengés van! Készüljetek, indulunk! – kiált Bob, és kirohan a sátor elé. 

Turbó és a tökmagok utána. 

Egyre hangosabb a zaj. Csattogás, robbanás, zúgás. Bob a csúcskrátert nézi. 

Vörös szökőkút csap az ég felé. A vulkánból kitörő láva világít a sötétben. 

- Turbó, hozd a távcsövet! – kiált Bob.  

A kráterből kicsapó tűz több száz méter magasra felszáll, onnan hullik alá. 

- Felénk fúj a szél! – mondja Bob. – Erre fog folyni a láva! Mennünk kell! 

A hegyoldalból sziklák gurulnak lefelé.  

Olyan erős a morgás, hogy Minka megint sírva fakad. 

- Szálljatok be az autóba! – kiált Bob. 

Berohan a sátorba, hozza a műszereket. Este mindent becsomagolt már. 

- Turbó szállj be te is! Én hozom a fényképezőt meg a kamerát! 

- És mi lesz a sátorral? – aggódik Rézi. 

- Már nincs idő lebontani. Erre indult a lávafolyó, mennünk kell! 

Bob bepattan a volán mögé, felkapcsolja a fényszórót, indítja a motort. 

- Remélem, a földrengéstől nem omlott be az út – dünnyögi. 

Gázt ad az autó elindul. Ha Bob nem ismerné ilyen jól az utat, nehezen jutna 

előre. A sötét, meredek út hol erre, hol arra fordul. A négy tökmag rémülten 

kapaszkodik hátul. Bob hirtelen fékez. Óriási sziklák hevernek az úton. 

Bob kipattan az autóból, hogy félretolja a köveket. Turbó és a négy tökmag a 

nyomában. 

- Ezek a fenti szirtről gurultak ide – mormolja Bob. 

A sziklák túl nagyok, Bob egyedül meg sem tudja mozdítani őket. Zseblámpát 

vesz elő, az út melletti bozótra világít, hátha ott átfér az autó. 



- Nézd, Bob! – kiált Rézi. – Valami világít a bokrok között! 

- Én kiabálást is hallok – mondja Palkó. 

Mindenki a fülét hegyezi. A morgástól szinte semmit sem hallani. 

De mégis! Valaki a bozótos túloldalán kiabál. A bozót sűrű, nehezen jutnak előre a 

szúrós ágak között. Turbó az ágak alatt gyorsabban halad. 

Végre átjutottak! Bob döbbenten bámul. Egy ember fekszik a földön, ő kiabált. 

Mellette a földön hatalmas hátizsák. 

- De jó, hogy megtaláltak! – mondja az ember. – Ervin vagyok. Dél óta itt 

fekszem. Azt hiszem, eltört a lábam. 

Bob leguggol, lámpája a sérült lábra világít. 

- Csúnya törésnek látszik – mondja, aztán előveszi az adóvevő készüléket. 

- Segítséget kérek! – mondja. 

Benyom egy gombot, vár. 

- Itt a központ! – hangzik az adóvevőből. – Bob, merre vagy? 

- A tábortól egy kilométerre. Kőtorlaszok az úton, kocsival nem tudunk 

továbbmenni. Egy sérült is van velem. 

- Tartsatok ki! Küldjük a helikopteres mentőket – mondja a hang. 

- Jelzőfényt rakok az útra. Siessetek! – feleli Bob, aztán Ervinhez fordul. 

- Gyere! Támaszkodj rám! 

Nagy nehezen átvergődnek a bozóton. Ervin egy kőre ül. Bob jelzőfényt keres a 

csomagtartóban. Kiteszi az útra, hogy meglássa a helikopter. Aztán visszamegy a 

bozótba Ervin zsákjáért. 

- Napok óta nem szabad itt kirándulni. Nem hallottad a riasztást? – kérdi 

Ervintől. 

- Én kutató vagyok. Botanikus – mondja Ervin. – Növényeket gyűjtök. 

- Nagy szerencséd volt. Ha nincs az úton a kőtorlasz, biztos nem veszünk észre 

– mondja Bob. 

- Tényleg szerencsém volt – sóhajt Ervin. 

Föntről zúgás hangzik, és egy fényszóró világít. 

- Itt a helikopter! – kiált Bob. – Szólok nekik, hogy eresszenek le egy kötelet. Itt 

biztos nem tudnak leszállni! 

A kötélen először Ervint húzzák fel. Utána következnek a csomagok, és Turbó. 

Végül Bob, a hátán lógó tökmagokkal. 

- A lávafolyó lejjebb az utat is elöntötte – mondja a pilóta. 



- Kerüljünk egyet a tábor felé! – kéri Bob. – Készítenék néhány fotót a kitörésről 

és a lávafolyó útjáról. 

- Rendben – bólint a pilóta. Tehetünk egy pár perces kitérőt. 

 


