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Bata Jázmin – Berta Rubinka – Kormos Lara – Vakarcs Máté 

A hős csapat 

Eger városával különleges élmény ismerkedni, még az itt lakóknak 

is. Lenyűgöző a város változatossága, sokszínűsége, történelme. A török 

időkben a legjelentősebb északi várként a felvidéki bányavárosokat 

védte. A Felvidék kulcsának is nevezték. Sok látnivaló maradt fenn a 

múltból. Ha beleképzeljük magunkat ebbe a korba, akkor a város 

hangulata, hol komorrá, hol hősiessé, hol barátságossá válik. Mesénk 

hőseit is egy ilyen séta alkalmával ismerhetjük meg.  

 

 Egész nap szemerkélt az eső, de Terka, Klára, Zina és Márk 

határidős feladatot kaptak az iskolában, így nem tehettek mást, 

elindultak egy felfedező körútra Egerben. Hatodikosok lévén épp a török 

korral foglalkoztak. Még a nyáron el is olvasták az Egri Csillagokat, 

Gárdonyi Géza regényét. A hétvégén nyomozniuk kellett egy feladatlap 

segítségével, amelyet a magyartanáruk állított össze. Válaszokat 

kerestek, nyomok után kutattak. A barátságtalan időjárás nem szegte 

kedvüket, a csapatmunka mindig adott alkalmat jóízű nevetésre, és a 

beígért ötös sem volt elhanyagolható körülmény.  

 Már jártak a Minaretnél, ahol azt kellett megtudniuk, hány 

lépcsőfok vezet fel az erkélyig, és lerajzolták a falán ismétlődő növényi 

mintát. Indultak is tovább a következő állomáshoz. Már épp elhaladtak 

az Egri Pasa Sátra mellett, és a Dobó tér felé vették az irányt. A 

várkapitány szobrához kapcsolódott a következő kérdés.  

 A Kis-Dobó téren a hídon akartak épp átkelni, amikor hirtelen 

elsötétült az égbolt felettük; dörgött, villámlott, leszakadt az ég; ömlött 

az eső, mintha dézsából öntötték volna. Nem láttak semmit a sűrű 

vízfüggönytől. Ez nagyon szokatlan jelenség volt így ősszel. Futásnak 

eredtek, és amint a hídon átértek, egyszerre szikrázó napsütésben 
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találták magukat. A ruhájuk is teljesen száraz volt. Értetlenül néztek 

egymásra.  

 – Ez hogy lehet? – kérdezte Zina.  

 – Mi történt a viharral? Hová lett? Ezt senki sem fogja nekünk 

elhinni! – folytatta a hüledezést Klára. 

Még fel sem ocsúdtak az ámulatukból, máris egy másikba cseppentek. 

Márk körbenézett, és olyan fura érzése támadt:  

 – Hol vagyunk egyáltalán? Olyan más ez a tér! Hasonlít Egerre, 

de az emberek öltözéke olyan ódivatú. És hol a szobor? Az épületek is 

megváltoztak. 

 – Kérdezzünk meg valakit! Talán kapunk valami magyarázatot. – 

javasolta Terka.  

 Az emberek furcsán néztek rájuk, idegeneknek vélték őket a 

ruházatuk miatt, de amikor magyarul szólaltak meg, beszédbe 

elegyedtek velük. Azt mondták, hogy már egy hete nem esett egy csepp 

eső sem, nem értik, milyen vihart emlegetnek. 

 – Milyen nap van ma? – kérdezte hirtelen a járókelőket Márk.  

 – Szeptember 9., az Úr 1551. évében. – válaszolta neki egy 

cigányasszony, aki a szekere mellett üldögélve csábította a népeket a 

sátrába, hogy kiolvassa nekik a jövendőjüket a varázsgömbből.  

 – Jesszusom! A hónap és a nap egyeznek, de belekerültünk 

valami időviharba, és visszarepültünk a múltba! – kiáltotta Klára ijedten.  

 – 1552-ben ugyanezen a napon indult a törökök ostroma az egri 

vár ellen. – fűzte hozzá Zina kissé okoskodva. 

 – Hogy jutunk vissza a saját időnkbe? Mit tegyünk most? A 

szüleim halálra aggódják magukat, ha egy percet is kések. – sopánkodott 

Terka.  

 – Jertek közelebb, kedveskéim! – hívta őket a jósnő. – Én a 

jövőbe látok.  

 A négy gyerek félve ugyan, de belépett a sátorba. Nem hittek 

ugyan a jóslásban, de egyelőre nem jutott jobb megoldás az eszükbe; 
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gondolták, az nem árthat, ha meghallgatják, mit mond nekik az asszony. 

Talán ötletet is kapnak a visszatéréshez. 

 – Már vártalak Benneteket! –kezdte a mondandóját a vajákos. – 

Megálmodtam, hogy ma fogtok érkezni, ezért is táboroztam le ide a 

szekeremmel. Egy küldetést kell teljesítenetek, csak így juthattok vissza 

a ti világotokba. 
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 – Mit kell tennünk? – kérdezték szinte egyszerre a barátok, akik 

igen elámultak a jövendőmondó szavai hallatán.  

 – Nincs egy perc nyugta a városunknak a törököktől, állandóan 

portyáznak a város és a vár körül; fosztogatják a lakosságot, pedig ebben 

az aszályos nyárban a termés is kevesebb volt, sokan éheznek. 

Gyerekeket is rabolnak, és jó pénzért eladják őket a szultánnak. Most is 

itt ólálkodik egy török csapat álruhában a városban, csellel akarják 

elfoglalni a várat. Meg kell akadályoznotok, a vár még nem készült fel a 

támadásra, ha most ütnek rajtunk a törökök, elesik Eger vára. Ha sikerül, 

visszatérhettek a világotokba. – ismertette velük a küldetést a 

cigányasszony. 

 – De hogyan? Nincs semmi fegyverünk? Nem is ismerjük a régi 

várost, minden más most. Ez biztosan nem fog sikerülni. – mondta 

lehangoltan Márk.  

 – De hisz nálatok van a térkép, magatokkal hoztátok! Ebben a 

térképben rejlik a megoldás! – biztatta őket a jós.  

 Terka gyorsan előkotorászta a hátizsákjából a feladatlapot, amit 

a tanárnőtől kaptak, mert azon volt egy útvonaltérkép is. Ahogy 

kiterítette az asztalra, sejtelmesen fényleni kezdett körülötte a levegő, 

és négy piros pont villant fel a térképen: az Érsekkert, a Kazamata 

bejárata, a Bolyky-torony, és a Szent József forrás. 

 – Ezeken a helyeken egy-egy állattal fogtok találkozni, 

különleges képességekkel ajándékoznak meg benneteket, ha jól 

válaszoltok a kérdéseikre. Ha összegyűjtöttétek mindet, indulhattok az 

ellenség leleplezésére. – tanácsolta a cigányasszony. 

 Mit volt mit tenniük, nekivágtak az útnak. Először az Érsekkert 

felé vették az irányt, de a helyén egy sűrű, sötét erdőt találtak. Mentek, 

mendegéltek benne, hirtelen eléjük toppant egy nagy medve. Mi 

tagadás erősen megijedtek, de ekkor a medve emberi hangon szólt 

hozzájuk.  
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 – Kik vagytok, hogy háborgatni meritek az otthonomat? – 

förmedt rájuk a fenevad. 

Egymásra néztek a gyerekek, és egyszerre válaszolták:  

 – A hős csapat, akik megmentik Eger várát, ha segítesz nekünk.  

 – Rendben. Milyen népi megfigyelés kapcsolódik a 

személyemhez? Ha tudjátok a választ, nektek adom dédapám fogát, 

melyben az ő félelmetes ereje lakozik. – válaszolta a medve.  

Összedugták a fejüket, pusmogtak halkan a gyerekek, majd Zina előállt a 

válasszal:  

 – Ha február 2-án a medve előjön a barlangjából, és meglátja az 

árnyékát, akkor visszabújik még téli álmot aludni, mert még hideg jöhet. 

De ha borús felhők takarják az eget, az a medve számára azt jelenti, hogy 

már lassan vége a télnek. 

 – Ügyesen válaszoltál! Fogd dédapám fogát! Használd okosan az 

erejét! – válaszolta a medve, és átnyújtotta az ereklyét.  

 Elköszöntek a medvétől, és már indultak is tovább. Észrevették, 

hogy a térképen lévő piros pontok közül az érsekkerti zöldre változott. 

Most már lelkesebben haladtak a vár felé, a Kazamatához, a vár földalatti 

titkos alagútrendszeréhez. Ennek a helyén viszont egy barlangot találtak, 

melynek bejáratát egy hatalmas szikla zárta el. Nem estek kétségbe, hisz 

Zina a medve erejével könnyedén elmozdította a helyéről. Nem 

gondolták, hogy egy sárkány alussza békés álmát a sziklaüreg mélyén, de 

a beáramló napfény felébresztette.  

 – Ki merészeli az álmomat megzavarni? – ordította a sárkány. – 

Mindjárt porrá égetem! 

 – A hős csapat vagyunk! A segítségedért jöttünk! – kiáltotta be a 

barlang mélyébe Márk.  

 – Szerencsétek van, hogy már álmodtam rólatok. De csak akkor 

adom nektek a szent kovakövet, ha megfejtitek a következő találós 

kérdést: „Akkor vagyok a legmelegebb, amikor hideg van. Akkor vagyok 

a leghidegebb, amikor meleg van.” Mi az? 
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Ugyan kisebb vita kerekedett a csapat tagjai között, de ez a feladvány a 

tanulmányi versenyeken edződött gyerkőcöknek nem okozott gondot. 

Sikerült is a válaszban megegyezniük.  

 – Ez nem lehet más, csakis a pince. – válaszolta Márk 

határozottan.  

 – Jól válaszoltál! Fogd a szent kovakövet! Tüzet csiholhatsz vele! 

Segítségedre lehet! –adta át a sárkány Márknak a követ.  

 Búcsút vettek a sárkánytól. A térképen ez a pont is zölddé 

változott, s a kis csapat egyre magabiztosabban haladt a következő 

állomáshoz. A kazamatán keresztül bejutottak a várba, és felmásztak a 

Bolyky-toronyhoz. A torony ablakában ült egy sólyom, aki már várta 

őket. Már meg sem lepődtek azon, hogy egy madár emberi hangon szól 

hozzájuk.  

 – Legyetek üdvözölve hős csapat! – víjjogta éles hangján a 

sólyom. 

 – Köszöntünk mi is téged. Tudsz nekünk segíteni, hogy 

leleplezzük az álruhás törököket? – kérdezte Terka.  
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 – Ez csakis a ti okosságotokon múlik, egy újabb találós kérdést 

kell megválaszolnotok: „Két szomszéd lakik egymás mellett, mindenkit 

látnak, csak egymást nem láthatják.” Mi lehet a helyes megfejtés?  

Gondolkoztak erősen, amikor is Terkának eszébe jutott a megoldás:  

 – Hisz, ezek a szemeim! – kiabálta diadalittasan.  

 – Nagyszerű! A jó válaszért cserébe a mindenlátás képességét 

kapod tőlem. Mostantól a szemüvegeddel átlátsz majd a szitán 

mindenkor. 

 Illedelmesen megköszönték a vár hű őrzőjének a segítséget, és 

folytatták útjukat a Szent József forráshoz. A térképen már három pont 

világított zölden. Most már közel voltak, ahhoz, hogy az utolsó 

képességet is megszerezzék. A forrás helyén egy tavat találtak, fehér 

tündérrózsák tarkították, és aranyhalak úszkáltak benne békésen. Ahogy 

közeledtek a partjához a legnagyobb aranyhal a partra vetődött. Klára 

azonnal a szegény halacska segítségére sietett, ő volt ugyanis a 

legelhivatottabb állatvédő az osztályban. De az aranyhal hirtelen 

megszólalt:  

 – Várj! Ne dobj még vissza! Már vártalak benneteket hős csapat. 

Tőlem is kaphattok egy képességet, hogy sikerrel teljesíthessétek a 

küldetéseteket.  

 – De nem esik bajod? Gyorsan mondd a feladványt, hogy minél 

hamarabb visszadobhassalak a vízbe, hisz az életed múlik rajta. – kérlelte 

izgatottan Klára.  

 – Rendben. Ebben a tóban minden nap megduplázódik a 

tavirózsák száma. A 30. napon teljesen betelik a tó. Hányadik napon lesz 

félig a tó a tavirózsákkal? 

 – A 29. napon. – vágta rá Klára azonnal a helyes megoldást, és 

már dobta is vissza a kis halat az otthonába.  

Az aranyhal örömében vetett egy-két bukfencet a vízben, aztán a 

parthoz úszott.  
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 – Vág az eszed, mint a borotva! Törd le az egyik pikkelyemet, és 

ha bajba kerülsz, ezzel bárhol vizet tudsz fakasztani.  

 Végre náluk volt a négy tárgy, amely különleges képességekkel 

ruházta fel a kis csapat tagjait. Zinánál a medvefog, Márknál a kovakő, 

Terkánál a csodaszemüveg és Kláránál az aranyhal pikkelye. A térképen 

minden felkeresett helyszín bezöldült, viszont egy újabb piros fény a 

Dobó térre irányította figyelmüket. Sejtették, hogy ott lehet az ellenség, 

ezért sebes léptekkel el is indultak. A téren épp kirakodó vásárt tartottak, 

árusok kínálták a portékájukat, mutatványosok szórakoztatták a 

gyerekeket, olasz énekesek daloltak a nézelődőknek.  

Terkának rossz érzése támadt, levette a szemüvegét, kissé 

megtörölgette és visszaültette az orrára:  

 – Ezek nem is olaszok, hanem a törökök! – mutatott az olasz 

énekesekre. – Épp az előbb villant ki egyikük bő bugyogója a köntös alól.  

De ekkor már az ellenség is felfigyelt a kis csapatra, hirtelen eldobták a 

köntöseiket, hangszereiket, és kiragadták a tűznyelő kezéből a fáklyát. 

Felgyújtották az árusok sátrait és mindent, ami csak lángra kaphatott. A 

tűz takarásában pedig menekülésre fogták a dolgot.  

 Ekkor Klára elővette a pikkelyt, és óriási vízárt fakasztott, a tüzet 

pillanatok alatt eloltotta, ezzel sok embert életét megmentve. A 

leleplezett törökök már messze jártak, de Zina nyakába kapta a csapata 

tagjait, és száguldott velük, ahogy az ősi medve erejéből kitelt. Beérték 

a menekülő ellenséget. Márk a szent kovakővel tüzet csiholt, egy 

tűzgolyóvá gyúrta a lángnyelveket, és megcélozta az ellenséget. Pontos 

dobásának köszönhetően, a török csapat egy szempillantás alatt vált 

porrá. Ebben a pillanatban a térképen az utolsó piros pont egy arany V 

betűvé változott, amely a győzelmüket jelentette, és egy zöld nyilacska 

is megjelent a papíron, amely a híd irányába mutatott, viszont a fénye 

fokozatosan gyengült. 

 – Fussunk a híd felé, amíg ki nem húny a nyíl fénye! – kiáltotta 

társainak Terka.  
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A híd túloldalán ismét a saját világukban találták magukat, az eső 

csendesen szemerkélt, alig voltak járókelők az utcákon. Az órájukra 

pillantva talán vagy öt perc telhetett el. Azt hitték, csak álmodták az 

egész kalandot, de a feladatlapon a válaszok sorról sorra jelentek meg, 

mintha egy láthatatlan toll jegyezte volna le.  

– Ez csak a jósnő műve lehet! – okoskodott Zina.  

– Talán ez a jutalmunk, hogy megmentettük a várost. – válaszolta 

Márk.  

– Akkor indulhatunk is haza, a szorgalmi ötöst igazán 

kiérdemeltük. De egy sütit is szívesen megennék a közeli 

cukrászdában. Benne vagytok? – szorgalmazta Klára.  

 A sütievés közben felidézték a hihetetlen kalandot, időnként 

jókat nevettek vagy épp borzongtak a történteken, de igazából 

büszkeség töltötte el a szívüket. Nem is érdemtelenül.  
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Barta Dániel - Nguyen Anh Quan Dávid - Szőke Balázs 

A titokzatos kert 

 Ezen a nyáron már rettenetesen várták a fiúk, Dani, Bazsi és 

Dávid, hogy ismét együtt játszhassanak. A három fiú – ha tehették – 

mindig együtt töltötték az időt, de most a járvány sokáig elválasztotta 

őket. Nagyon jó barátok voltak, egy iskolába, egy osztályba is jártak. 

 Azon a napon, a rekkenő hőségben a két fiú, Dani és Bazsi 

elhatározták, hogy ismét a kedvenc helyükön töltik a délutánt 

focizással. A Tihamér városrészi elhagyatott homokbányához 

szerettek járni, mert itt mindig lehetett valami izgalmasat játszani: 

bújócskázni, háborúzni, focizni vagy csak jókat beszélgetni, miközben 

figyelték a gyurgyalagokat. Legtöbbször csatlakozott hozzájuk Dávid 

is, de most az anyukájának segédkezett a boltban. Tudniillik volt egy 

kis boltjuk Felnémeten, amolyan kis vegyesbolt, ahol mindenfélét 

kaphattak a környékbeliek. A nyári szünetben Dávid sokszor segített 

a szüleinek a bolt körül, így volt ez ma is, épp az újonnan érkezett árut 

pakolta a polcokra, egy láda kötözőmadzagot.  

 A bánya melletti füves, sík terület kiváló focipályának 

bizonyult, és a fiúkat az sem zavarta, hogy egy nagyon elhanyagolt, 

titokzatos kert volt a szomszédságában; kőfallal bekerített, a közepén 

egy házzal és kis kápolnával. Mindenfélét beszéltek az emberek arról 

a házról és az ott lakó idős asszonyról az egri piacon. Az biztos, hogy 

a néni magányosan élt ebben a házban, és nagyon ritkán mozdult ki 

az otthonából. Mindenesetre rejtély vette körül őt is és a lakhelyét is. 

Az egri emberek különösen szeretnek pletykálkodni. Volt, aki azt 

állította, hogy boszorkány, gyerekeket csal a kertjébe, s nem is engedi 

el őket többé. Ezért is rettegtek tőle az emberek, nem kereste senki 

a társaságát. De a fiúk nem törődtek a pletykával, hisz sohasem 

tapasztaltak eddig semmi rosszat játék közben. Sohasem találkoztak 

a nénivel.  
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 Történt azonban ezen a rekkenő meleg napon, hogy 

passzolgatás közben Bazsi olyan erőset rúgott a labdába, hogy az a 

néni kertjében landolt, a kőfal mögött.  

 – Hé, a labdám! – kiáltott fel Dani. – Egy hete kaptam a 

születésnapomra nagypapámtól. Ezt jól elintézted, Bazsi! Hogyan 

fogjuk visszaszerezni?  

 – Ne félj, Dani! Bemászunk, és gyorsan kihozzuk a labdát. Nem 

olyan magas az a kőfal, arról a fáról átmászhatunk. – mutatott a fal 

melletti hársfára. – Észre sem fog venni minket a vénasszony. 

Különben is csak mendemonda, amit róla pusmognak az emberek.  

Jól van – gondolta Dani –, és összeszedte minden bátorságát, de azért 

tartott az illegális akciótól. A két fiú bátran felmászott a falra, és 

beugrottak a kertbe. De amint a lábuk a földet érte, a kert egyszerre 

hatalmas labirintussá vált. Sűrű, zöld sövények állták az útjukat, szűk 

ösvényekre szabdalták a kertet. 
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 – Hová kerültünk? Hol a labdám? Nincs is itt! – 

aggodalmaskodott Dani.  

 – Ez valami varázslat. Tényleg igaz a szóbeszéd, a néni valóban 

boszorkány lehet – válaszolta Bazsi.  

 – Menjünk innen! De hogyan jutunk ki? Én kezdek félni. Már 

a labdám sem érdekel. – kezdett szipogni Dani.  

 – Szedd össze magad, a sírással nem segítesz! Téged sohasem 

enged el anyukád a mobilod nélkül sehová. Nézd meg, van-e térerő! 

Hívjunk segítséget! – bátorította Bazsi a barátját, habár ő is 

megrémült a helyzettől, de ezt sohasem vallotta volna be senkinek.  

 Szerencsére volt térerő, de tanakodtak, kihez is forduljanak 

segítségért? A szüleikkel egyikük sem akarta tudatni, hogy bajba 

kerültek, nem akarták, hogy aggódjanak értük, egyébként is tiltották 

őket ettől a helytől. Eszükbe jutott Dávid, aki ma nem jött el velük 

focizni, hisz segítenie kellett otthon.  

 – Hívd fel Dávidot! Ő biztosan tud segíteni! Együtt csak 

kitalálunk valamit. – bizakodott Bazsi.  

 – Rendben. – válaszolta Dani, és már tárcsázott is.  

 – Szia, Dávid! De jó, hogy elértünk! Eljöttünk focizni a szokott 

helyünkre, és berepült a labdánk a vénasszony kertjébe. Bemásztunk 

érte, de valami elvarázsolt helyre kerültünk, és nem találjuk a 

kijáratot és a labdát sem.  

 – Most csak ugratsz, ugye? – hitetlenkedett Dávid a vonal 

másik végén, és majdnem letette a telefont.  

 – Várj, Dávid! Nem viccelek! – kiáltott kétségbeesetten Bazsi. 

– Egy útvesztővé vált a kert. Tudsz segíteni? El tudsz jönni?  

 Dávid hallva barátja ijedt hangját már nem kételkedett, és 

azonnal elindult a legközelebbi buszmegállóba. Szerencsére a 

buszmegálló közel volt a bolthoz, és épp közeledett is a 

menetrendszerinti járat. Anyja hiába kiabált utána, ezt már Dávid 
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nem is hallotta, mert csak a barátain és a különös helyzeten járt az 

esze. 

Egy félórai buszozás és gyaloglás után Dávid megérkezett a kedvenc 

focihelyükre, a homokbányához. Felkapaszkodott a kőfalra annál a 

fánál, ahol a fiúk is bemásztak, de bizony ő csak a megszokott kertet 

látta a fal tetejéről. Kicsit bosszankodott is, hogy biztosan meg 

akarták tréfálni őt, az egész csak átverés.  

 – Idióták! – morogta halkan, de azért a szemeivel fürkészte a 

kertet tovább, de nem találta a haverjait. 

 Eközben Dani és Bazsi egyre beljebb haladt az útvesztőben, 

mert közben megpillantották a labdát, és az csak gurult-gurult 

előttük, de elkapni nem tudták. Már egész közel jártak a házhoz, a 

labda egyenest a vénasszonyhoz gurult.  

 – Pszt! Dani, maradj csöndben! Ott a vénasszony! – 

figyelmeztette barátját Bazsi. – Nehogy észrevegyen minket!  

A boszorkány felkapta a labdát, körbenézett, de nem látott senkit.  
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 – Átkozott kölykök, már megint itt fociznak, de most elkapom 

őket! Szép, új labda! Ezt úgysem hagyják veszni. Előbb vagy utóbb 

bemásznak érte. – pusmogta magában a boszorkány, merthogy 

boszorkány volt, abban már nem kételkedtek a fiúk a történtek után.  

 Eközben Dávid erőt vett magán, és beugrott a kertbe. Amint 

leért a lába a földre, ő is egy ösvényen találta magát, mindenfelé sűrű, 

zöld bokrok övezték. Mielőtt elindult volna rajta, hogy társai 

keresésére induljon, eszébe jutott Minótaurosz legendája, amelyről 

Marianna néni mesélt az online oktatás alatt a magyarórán, am ikor a 

mítoszokról tanultak.  

 – Milyen jó, hogy figyeltem azon az órán! Ariadné egy fonal 

segítségével talált ki a labirintusból. – dicsérgette magát, és közben 

kicsit elmosolyodott. Aztán gyorsan kotorászni kezdett a zsebeiben, 

mert emlékezett, hogy egy kötözőmadzagot zsebre vágott, amikor az 

elgurult pakolás közben. Gyorsan odakötözte a fonalat a kőfal tetején 

a hársfa benyúló ágához, és barátai keresésére indult. De csodák 

csodájára a madzag Dávid előtt gurulva vezette őt a társaihoz. 

Ujjongva pillantotta meg a srácokat, mikor utolérte őket, már épp 

kiáltani akart, de Bazsi integetett, hogy maradjon csendben. Nagyon 

megörült a három fiú egymásnak.  

 – Hogy jutunk vissza, srácok? Van valami terved, Dávid? – 

kérdezte Bazsi.  

 – A fonal segítségével. – válaszolta mosolyogva Dávid.  

 Már épp dicsekedni akart, hogy milyen módon talált rájuk, de 

hirtelen forgószél támadt, és megjelent mögöttük a boszorkány. 

Danit, mivel ő volt a legkisebb, elragadta.  

A két fiúnak földbe gyökerezett a lába az ijedségtől, aztán hirtelen 

futásnak eredtek, és bemenekültek a közeli kápolnába. Nem 

gondolták, hogy rosszabb dolog is érheti őket, mint a labirintus. A 

levegőt kapkodva rogytak le a földre, igyekeztek megnyugodni, hogy 

barátjuk megmentésére valamit kitaláljanak.  
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 Egy pillanatra a kápolna színes üvegablakán át megcsillant a 

napfény, és az oltárnál egy kis ládikára irányította a figyelmüket. 

Közelebb mentek hozzá, nem volt rajta se lakat, se zár, félve nyitották 

ki. Egy térképet találtak benne, furcsa, különös jelzésekkel, 

rejtvényekkel. 
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Kiterítették a földre, forgatták körbe-körbe, törték a fejüket. Mit is 

jelenthetnek ezek a jelek? Hogyan kell megoldani ezeket a 

feladványokat? Még szerencse, hogy mindkét fiú szerette a 

fejtörőket, a logikai játékokat, a matematikaversenyeken mindig 

sikeresen szerepeltek, pedig ott vitathatatlanul nélkülözhetetlen a jó 

logika.  

Nekiültek megfejteni a térképet. Zsolti bácsi tanácsainak is nagy 

hasznát vették a tájolásnál és a jelzések értelmezésénél. Sikerült is 

kitalálniuk a térkép segítségével, hogy hol lehet a barátjuk, Dani. A 

ház mögötti fészerben, egy ketrecbe zárta a vén boszorkány, a kulcsot 

pedig a kert egyetlen, odvas tölgyfájába rejtette. 

Csak a térkép hátoldalán lévő négy betűt nem értették egyelőre: K, É, 

V, Ő. 

 Zsebre dugták a térképet, és minden erejüket és bátorságukat 

összeszedve elindultak a boszorkány háza felé. A ház előtt állt a nagy 

tölgyfa, alatta a hintaszékében aludt a vénasszony.  

Nagyon csendben odaosontak a fához, és kivették a kulcsot a fa 

belsejéből. Szerencséjükre a boszi nem ébredt fel, így folytatták az 

útjukat a ház mögötti fészerhez. Szegény Dani pityeregve üldögélt a 

ketrecben, egyetlen vigasza az volt, hogy visszakapta a nagypapájától 

kapott labdát.  

A fiúk gyorsan cselekedtek, hisz tudták, hogy felébredhet a 

vén banya. Kinyitották a kulccsal a ketrec lakatját, és már futottak is 

volna vissza a labirintushoz, de Dani kezéből kicsúszott a labda, 

pattogott a földön, és erre a zajra a vén satrafa felébredt. A dühtől 

tajtékozva indult a fiúk felé, Dani már ismét vészesen közel került a 

boszi karmaihoz, de ekkor Bazsinak eszébe jutott a térkép, és az a 

bizonyos négy betű.  

 – Kell, hogy legyen valami értelme! – hajtogatta magában, és 

próbálgatta a betűket értelmes szóvá összerakni.  
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Eközben Dávid a labda után vetette magát, ügyesen elkapta, és 

megcélozta vele a bestiát. Abban a pillanatban, amikor a labda célba 

ért, Bazsi hangosan felkiáltott:  

 – KŐVÉ! 

 A boszorkány hirtelen kővé változott, a labda visszapattant 

Dani kezébe, és a fiúk lélekszakadva futottak az útvesztő bejáratához . 

Itt megkeresték a madzag végét, és ahogyan Ariadnét, ugyanúgy a 

fiúkat is kivezette a madzag ebből az elátkozott kertből. Átmásztak a 

kőfalon, és futottak hazáig. Otthon nem merték elmondani a 

kalandjukat.  

 A kert virágba borult, már nem tűnt gondozatlannak. Gyorsan 

híre szaladt a városban, mindenki a csodájára járt. Az emberek nem 

értették mi történhetett, csak a fiúk tudták, de ez az ő hármuk titka 

maradt.   
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Bíró Petra - Teigler Kristóf 

Galamb Pista 

 Egerben szép időben mindig látni galambokat a Rác templom 

tornya körül csapatosan szárnyalni. Itt a Rác hóstyán él egy család, akik 

már generációk óta galambtenyésztéssel foglalkoztak. Jó időben 

kiengedték a galambokat repülni, hogy egészségesek maradjanak. 

Ilyenkor a környék lakói is kiültek a házuk udvarára, vagy a kispadra a 

kapuk elé, és gyönyörködtek bennük. Hogyne tették volna, hiszen a 

magasban szálldogáló madarak tollazatán az ezüstös fény játszadozott a 

szikrázó napsütésben, váltogatva árnyalatait a madarak ruháján. A 

galambok keringője melegséggel töltötte meg az emberek szívét. De 

talán a legnagyobb ámulattal Pista figyelte őket, a kisfiú, aki ennek a 

családnak a legkisebb gyermeke volt. Szívesen töltötte az idejét a szelíd 

madarak között, ismerte mindegyiket, állandóan apja körül sündörgött. 

Ezért is hívta mindenki Galamb Pistának. Sokszor álmodozott arról, hogy 

milyen is lenne – csak egyszer – a galambokkal együtt a magasban 

repülni.  

 Történt egyszer, hogy amikor a galambjaik visszatértek a 

szokásos reptetésről, egy ismeretlen galamb is a csapat közé keveredett. 

Különleges volt, ilyen galambot még sohasem látott azelőtt; teljesen 

fehér volt a tollazata, és piros a szeme. A gyönyörű madár egyből 

felkeltette Pista érdeklődését. Nem habozott sokáig, igyekezett 

megfogni. Igen békésnek bizonyult a madárka, szinte kéredzkedett a 

fiúhoz, mintha régi ismerősök lennének. Ahogy a kezeiben tartotta, 

végigsimította vakítóan fehér, bársonyos tollazatát, és csodák csodájára 

a keze fokozatosan szárnnyá változott, a varázslat végigfutott a teljes 

valóján. Pista egy szempillantás alatt galamb lett, és furcsamód a szokott 

turbékolás is érthető beszéddé vált számára. Hallgatta a galambok 

tereferélését, akik a Cifra hóstyai társaikról pletykálkodtak. Ezek a 

galambok a Szervita templom tornyában laktak, és mindig dölyfösen 
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viselkedtek peremkerületi társaikkal szemben. Nem is keveredett soha a 

két társaság.  

 Ez a változás egyszerre volt a fiú számára izgalmas és ijesztő is.  

 – Szervusz, Pista! – szólította meg egy hang.  

 – Ki vagy te, gyönyörűséges madár? – kérdezte Pista. 

 – Boglárka a nevem. Már régóta figyellek a magasból. Tetszik, 

hogy mindig kedvesen bánsz a madaraitokkal. Az én szüleim is 

galambászok. 

 – Akkor, hogy kerültél ide? Hogy lettél galamb? – faggatta Pista 

tovább a lányt.  

 – Mi a Cifra hóstyán lakunk. De nem szerettem segíteni nekik, a 

madarakat is folyton csak elhessegettem magamtól, ezért jutottam erre 

a sorsra. Büntetésből a galambok tündére elvarázsolt engem. Már egy 

éve élek köztük. Mára megismertem és megszerettem őket; 

szépségesek, segítőkészek, engem is elfogadtak, védelmeztek, pedig a 

külsőm szokatlan számukra. Szégyenlem, ahogyan viselkedtem 
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korábban velük. De csak akkor válhatok vissza újra lánnyá, ha találok egy 

embert, egy jószívű segítőt, aki kiállja értem a próbát.  

 – És ez a segítő én lennék? – érdeklődött Pista. – Mit kell 

tennem?  

Erre a fehér galamb széttárta két szárnyát, és a tollazatán egy 

különleges térkép jelent meg. Három helyszín rajzolódott ki rajta.  

 – Milyen térkép ez? Mit jelentenek ezek a helyszínek? – 

puhatolózott a fiú. 

 – Sikerült! – sóhajtott fel Boglárka megkönnyebbülten. Ezt a 

térképet csak igaz szívű ember látja. Tudtam, hogy te az leszel! Végre 

megtaláltalak! A helyszínek betűket rejtenek. Minden helyszínen két-két 

betűre kell rálelnünk. A végén ezek a betűk adják a varázsszót, amellyel 

mind a ketten visszaváltozhatunk emberré. Ez töri meg a galambtündér 

bűbáját.  

 – Akkor ne késlekedjünk tovább! - kiáltott fel Pista lelkesen. 

 Galamb Pista mindig is vágyott a repülésre. Most hogy tisztában 

lett azzal, hogy megtapasztalhatja, boldogság járta át a szívét. Mikor 
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elrugaszkodott a földtől fergeteges érzés kerítette hatalmába. Szállt, 

keringett egyre magasabbra, és úgy érezte végre teljesen szabad. Mindig 

is erről álmodozott a galambok gondozása közben. Már semmi nem 

korlátozhatja, és ettől az érzéstől teljesen megmámorosodott. Szinte el 

is felejtette küldetését egy rövid időre.  

 – Vigyázz, fentről karvaly! – hangzott Boglárka figyelmeztetése. 

Ez a madárnév ismerősen csengett Pista füleinek, hisz apja mindig is 

féltette a galambjait e ragadozótól, aki meglepetésszerűen csap le 

áldozatára. Azonnal ki is józanodott. Egy közeli eresz alá húzódott. 

Boglárka követte. A karvaly most zsákmány nélkül repült tovább.  

 – Ezt megúsztuk! Légy óvatos, Pista! Nem olyan felhőtlen a 

madarak élete, ahogy azt az emberek látják. Fél szem, fél fül a figyelésé! 

– okította a lány Pistát.  

 – Köszönöm. Óvatosabb leszek, ígérem. De most már tényleg 

induljunk a betűkért! – válaszolta kissé zavarban a történtek miatt.  

 Egy pillantást vetett Boglárka szárnyán a térképre, és már 

indultak is az első helyszínre, a közelben lévő Nemzedékek terére. Itt egy 

hatalmas szobor állt a tér közepén, egy csigavonal vezetett hozzá. Kerek 

kőlapokból rakták ki az utat, sokszor játszott itt már Pista az 

osztálytársaival hétvégeken. Lassan leszálltak a földre, és el kezdték 

keresni az elrejtett betűket, de hasztalannak bizonyult az erőfeszítésük. 

Már majdnem feladták, amikor Pistának egy frappáns ötlete támadt.  

 – Madarak vagyunk, vagy micsoda! A repülés a lételemünk. A 

megoldást is fentről kell néznünk, itt lesz az valahol. Körözzünk egy kicsit 

a tér felett! – osztotta meg ötletét Boglárkával. 

Így is tettek, köröztek jobbról, balról és cikázva is. Hirtelen egy pillanatra 

megcsillant két kerek kőlapon két „O” betű.  

 – Hurrá! Már két betűt meg is találtunk. Fog ez sikerülni! – 

kiáltották boldogan mindketten. 

 Pista ismét Boglárka szárnyára pillantott, és már indultak is a 

következő helyszínre. Az útjuk a Várállomáshoz vezetett. Már tudták jól, 
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hogy fentről tekintve kell keresniük az elrejtett betűket, tehát itt is a 

bevált módon keringtek a magasban. Nem kellett sokat várniuk a 

megoldásra. A sínek között egy fémes csillogású „H” betű jelent meg, a 

mellette álló villanyvezeték oszlopán pedig az „N” rajzolódott ki. 

 Elégedetten mosolyogtak egymásra, és egyre lelkesebbek lettek. 

Kihasználták a meleg légáramlatokat, és hagyták magukat felemelni. 

Ringatóztak egy kicsit a levegőben, így pihentették meg magukat. Pista 

egyre ügyesebben szelte a levegőt, lassan aláereszkedett, és repülés 

közben olvasta le az utolsó helyszínt a térképről, Boglárka szárnyáról. 

 – Gyerünk a Bazilikához! Ott lesz a két utolsó betű. – hangzott 

Pista utasítása.  

Már majdnem elérték a tornyokat, de az Eszterházy téren egy rigócsapat 

állta az útjukat.  

 – Hova, hova, fiatalok? – kérdezte a csapat vezére. – Nem 

tudjátok, hogy ez a terület a károlyvárosi galambok felségterülete? Ide 

más galamb be nem teheti a szárnyát.  

 – De nekünk muszáj eljutni a templomtoronyig! Most mi tévők 

legyünk? – esett kétségbe Boglárka.  

 – Dolgozzunk ki egy tervet! Mindketten gyorsan tudunk repülni. 

Először csak én repülök oda, és elcsalom ezt a pöffeszkedő csapatot a 

tornyok közeléből. Míg engem üldöznek, addig te keresd meg a két 

utolsó betűt! – javasolta Pista.  

 – Ígérd meg, hogy vigyázol magadra! – kérlelte a lány. – Nem 

szeretném, ha valami bajod esne. Igyekezni fogok, hogy mielőbb 

szabadulj az üldözőidtől. 

 Galamb Pista minden bátorságát összeszedte, és az ellenség 

közé repült. Csúfolni kezdte a károlyvárosiakat, hogy kellőképpen 

felbosszantsa őket, és mindenképpen üldözőbe vegye az egész csapat. 

Terve sikerült. Alig tudott irányt váltani, hogy egérutat nyerjen az üldözői 

elől. 
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 Mikor az egész csapat Pista után eredt, Boglárka a lehető 

leggyorsabban a tornyokhoz repült, fürkészte a szobrokat, a tetőt, az 

ereszaljakat, de nem látta a hiányzó betűket. Már a harmadik kört tette 

meg, de még mindig eredménytelenül. Ekkor hirtelen nagy zajra lett 

figyelmes, a károlyvárosi galambok hangos szárnycsapásokkal 

közelítettek, elől Pista lélekszakadva csapkodott, már csak egy 

szárnyhossz előnye maradt. Boglárka nagy levegőt vett, és olyan 

magasra repült amennyire csak tudott. Ott a magasban körözött egyet 

az épület felett, és ekkor hirtelen megpillantotta a keresztet.  

  – De hisz ez két „T” betű! Sikerült! – kiáltotta ujjongva.  

Épp időben, mert a vezérgalamb már Pista farktollát csipkedte. A lány 

zuhanó repüléssel közéjük vágódott, az üldöző meglepődött a váratlan 

akciótól, és Pista ismét előnyre tett szert. Csatlakoztak egymáshoz, és 

elmenekültek a Károlyvárosból.  

 – Ez meleg helyzet volt! Megtaláltad a betűket, Boglárka! – 

érdeklődött Pista.  

 – Igen! Most már csak ki kell találnunk a varázsigét, és újra 

gyerekek leszünk. – örvendezett a lány.  

 Visszarepültek a Rác templomhoz, leszálltak a templomkertbe. 

Gyorsan rájöttek a szóra, amely az „OTTHON” volt. Megfogták egymás 

szárnyát, és együtt kimondták a varázsigét. Pistából ismét fiú lett, 

Boglárkából pedig egy Pistával egykorú szépséges leány. Végül nagyon 

szép barátságot kötöttek, és ahogy a népmesék is mondják boldogan 

éltek, míg meg nem haltak. De egy biztos, hogy mindvégig a galambok 

védelmezői maradtak.  
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