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A kiadást támogatta a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap
Kedvezményezett: Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat
A Csongrád-Csanád Megyei Identitás erősítése,
TOP-5.3.2-17-CS1-2020-00001

Egy napsugaras ház padlása nem csak régi 
lomokat, hanem izgalmas titkokat is rejthet: 
egy ilyen padláson bukkan rá Simi, Luca, 
Emma és Zalán egy rejtélyes könyvre. A gye-
rekek úgy döntenek, hogy a könyv rejtvényei-
nek nyomába erednek, hogy megtalálják
a titokzatos kincset. Segítőikkel összefogva 
barangolnak Csongrád-Csanád megye telepü-
lésein újabb és újabb nyomok után kutatva, 
miközben megismerik a megye múlt ját, 
legendáit és különleges régészeti emlékeit. 
Út juk során izgalmas kalandokba kevered-
nek – de vajon megtalálják a kincset? 
Löffler Zsuzsanna mesekönyvének olvasói 
nemcsak a bravúros kincskeresést követhe-
tik végig, hanem bejárhat ják Csongrád-Csanád 
megye ikonikus épületeit, helyszíneit is, mi-
közben észrevétlenül ismerik meg a megye 
izgalmas múlt ját.
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Első fejezet

A padlás

Szegeden tombolt a nyár, olyan hőség volt, hogy a rekkenő meleg-

ben alig lehetett megmaradni, csak a vízparton vagy a lakás hűvö-

sében érezte jól magát az ember. Ugyan a Tisza-part csábító volt, 

de Lucának és Simonnak – a két unokatestvérnek – mégsem volt 

kedve kimozdulni nagymamájuk, Mamó háromfogásos ebédje 

után. Teli hassal hevertek az alsóvárosi ház kertjében, a fatörzsek 

közé kifeszített függőágyakban. Szerettek itt pihenni, Mamó kert-

je az ő birodalmuk volt, ismerték minden zugát. A kerítés melletti 

virágágyak színes kavalkádja után hatalmas fák árnyékolták be 

az udvart – a  diófán egy hinta lógott –, mögöttük labdarózsa- 

és orgonabokrok sorakoztak, ezt követte az a rész, ahol az eper, 

a málna, a  sóska és egyéb finomságok teremtek. A kert végében 

gyümölcsös volt, amit egy kis fakerítés választott el a hátsó vete-

ményestől. Kicsi korukban sokat játszottak itt: bújócskáztak, fára 

másztak, régi deszkákból kunyhót építettek; nappal a  lepkéket 

és a  madarakat figyelték, este a  sorban vonuló sünöket, esetleg 

a villámgyorsan cikázó denevéreket, egyszóval sosem unatkoztak. 

Most már nagynak számítottak – hiszen tizenkét évesek voltak –, 

de a kert még mindig nem veszített számukra a varázsából.

– Ha Mamó még egy palacsintát hoz, esküszöm, én világgá 

megyek! – nyögte Simon, vagyis inkább Simi, mert mindenki így 

szólította.

– Valaki a  palacsintát emlegette? – kérdezte a  házból kilépő 

Mamó. – Kértek még egyet?

– Nem, dehogy! – kiáltott fel Simi. – Mamó, alig bírunk meg-

mozdulni, annyira tele vagyunk!

– Jól van, kisfiam, de egy kis limonádét azért még meg tudtok 
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inni, ugye? – érdeklődött nagymamájuk, és a  választ meg sem 

várva töltötte is a hideg italt a gyerekek poharába. Simi épp tilta-

kozni akart, ám ebben a pillanatban kinyílt a kapu, és két gyerek 

lépett be rajta.

Az újonnan érkezők, Emma és Zalán, testvérek voltak. Zalán 

mint Simi legjobb barátja – egyben osztálytársa is – rendszeres 

vendégnek számított Mamónál, és ha tehette, magával hozta 

nyolcéves kishúgát, Emmát is. A  gyerekek családjai jól ismerték 

egymást, ezért ők négyen összeszokott csapatot alkottak, mivel 

a nyári szünetekben gyakran töltötték együtt az időt Alsóvároson, 

Mamó felügyeletére bízva.

Miközben üdvözölték egymást, az utcáról fékcsikorgás, dudá-

lás hallatszott. A gyerekek felkapták a  fejüket, szokatlan volt ez 

a rendzavarás a máskor oly csendes kis utcában. A zaj után két férfi 

kiáltott egymásnak, becsapódott egy kertkapu, felzúgott egy autó 

motorja, végül elült a lárma.

– Mi ez a felfordulás? – nézett kérdőn Luca a nagymamájára.

– Lebontják a szomszéd házat, gondolom, emiatt adják egymás-

nak a kilincset már megint. Mostanában nagy itt a jövés-menés!

– Pont a szomszéd házat? – szomorodott el Emma. Bár sosem 

járt benne, nagyon szerette azt az épületet. Pici ház volt, piros 

tetővel, fatáblás ablakokkal és díszes homlokzattal. Falát befutotta 

a vadszőlő. A ház előtt – és amennyire látni lehetett, az udvarban 

is – bokorrá nőttek a virágok, mivel sosem vágta vissza őket senki. 

Olyan volt, mint egy elvarázsolt kunyhó.

– Régóta lakatlan – mondta Mamó –, és a telek pont jó lesz egy 

társasháznak.

– De hát ez egy napsugaras ház! – háborodott fel Luca.

Mamó elmosolyodott. Régen az alsóvárosi tájházban dolgozott 

– melynek épülete hasonló volt a  szomszéd házhoz –, a  gyerekek 

gyakran jártak be hozzá, ő pedig sok mindent mesélt nekik a környék 

múltjáról. Lám-lám, nem pergett le róluk, amit mondott nekik!

– Mi az, hogy napsugaras ház? – tudakolta Emma, aki még túl 
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kicsi volt akkor, amikor Mamó nyugdíjba ment, ezért nem emlé-

kezett a tájházban töltött délutánokra.

– A ház oromzata az a háromszög alakú rész a ház elején, a tető 

alatt. Na, az deszkából van, és a mintája a napsugarakra hasonlít – 

magyarázta Simi.

– Ez az „istenszöm”, ahogy itt nevezték. A  templomok 

Szentháromság ábrázolását utánozták ezzel, vagy egyszerű 

napszimbólum volt, mindenesetre a  néphit bajelhárítónak gon-

dolta – tette hozzá Mamó. – Ez a díszítés elterjedt volt Szegeden, 

de mára nem sok ilyen ház maradt. Legtöbbjük védelem alatt áll.

– Akkor ezt hogyhogy lebontják? – lepődött meg Zalán.

– Talán azért, mert néhány évtizeddel ezelőtt megrongálódott 

a tetőszerkezete egy viharban. A  javításánál nem figyeltek, kicsit 

megváltoztatták, ezért ez nem védett.

– Azért kár érte! – sóhajtotta Luca.

Mamó megsimogatta Luca fejét, majd visszament a  házba. 

A gyerekek tovább hevertek a hintaágyakban, ám a ház sorsa nem 

hagyta őket nyugodni.

– Tudjátok mit? – csillant fel Zalán szeme. – Fel kéne mennünk 

a padlására! Mamó azt mondja, régóta lakatlan, ki tudja, milyen 

kincsek vannak odafent!

– Egy csomó por és pókháló? – fintorgott Simi, aki nem szerette 

a koszt.

– Vagy régi ruhák! – ült fel izgatottan Luca.

– Igen – bólogatott szaporán Zalán –, vagy régi pénzérmék! Egy 

elrejtett kincs!

– Régi játékok! – lelkendezett Emma.

– De hogy akarsz oda bejutni? – kérdezte Simi. – Mamó sosem 

engedne fel egy idegen ház padlására!

– Ha nem engedne fel, akkor muszáj lesz engedély nélkül men-

nünk! – vigyorgott Zalán.

– Titokban? – kerekedett el Luca szeme. – Örök életünkre szo-

bafogságba kerülünk, ha ez kiderül!
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– Akkor úgy csináljuk, hogy ne derüljön ki! – jelentette ki Zalán 

magabiztosan. – Mamó minden este nézi a kedvenc tévéműsorát, fél 

kilenctől. Kilencre persze már alszik.

– Ez így van! – hümmögött Simi.

– Ha akkor felmennénk, Mamónak fel sem tűnne. Fél óra alatt 

elintézzük, mire felébred, hogy kikapcsolja a tévét, mi már ágy-

ban leszünk!

Ezen mindannyian eltöprengtek. Zalán ötlete kivitelezhetőnek 

tűnt, hiszen a testvérek nem csak egy gyors látogatásra érkeztek, 

egy héten át mind itt fognak aludni a  „Mamó-táborban”, ahogy 

szüleik nevezték. Ez a szokás pár éve alakult ki, és idén már Emma 

is itt maradhatott a többiekkel. Minden adott volt, ezért úgy érez-

ték, egy kis éjszakai padláskutatás nem árthat.

– Rendben, menjünk! – mondta ki mindannyiuk véleményét 

Simi. – De ha lebukunk, Zalán, én mindent rád fogok!

– Ne majrézz már! – csapott a vállára barátja. – Ez lesz az eddigi 

legizgalmasabb esténk!

Mamó az órát bámulta a konyhában, ami egyértelműen azt mutatta, 

hogy az idő nyolc óra tíz perc. „Talán elromlott” – ötlött fel benne, 

mert nem értette, hogy a gyerekek, akiket máskor alig lehet ágyba 

kényszeríteni, miért mennek ilyen szokatlanul korán – és ilyen 

engedelmesen – lefeküdni, de végül arra jutott, hogy a hőség, na 

meg a kiadós ebéd és vacsora megtette a hatását. Nem is bánta, így 

ő is hamarabb jutott pihenéshez. Fél kilenckor bekapcsolta a tévét, 

és negyed óra múlva csendesen szuszogott kedvenc hintaszékében.

A gyerekszobában csend volt, bárki azt hihette volna, hogy oda-

bent mindenki az igazak álmát alussza. Ám az egyik takaró alól 

egyszer csak előbukkant egy kócos fej: Zalán nem bírt tovább az 

ágyban maradni.

– Hé, ébren vagytok?

– Szerinted tudtam volna aludni? – ült fel Simi is, és ledobta 

magáról a takarót.
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– Mamó már egészen biztosan alszik, most vagy soha! – mászott 

ki az ágyból Luca, a többiek pedig csatlakoztak hozzá.

Óvatosan osontak el a nappali nyitott ajtaja előtt – tudták jól, hogy 

Mamó ilyenkor nem alszik mélyen –, hangtalan lépteiket egy kisegér 

is megirigyelhette volna. Az udvarban nem az utcai kapu felé fordul-

tak, hanem az ellenkező irányba, és a kertkapuhoz lopakodtak. Pár 

pillanat múlva a veteményeskert végében találtak magukat. Mamó 

kertje és a szomszéd kert között is volt egy kiskapu, a gyerekek jól 

ismerték, sokszor szöktek át rajta, amikor kisebbek voltak.

A szomszéd kert régi ösvényeit nehezen lehetett megtalálni az 

elburjánzott gaz miatt, de valahogy átverekedték magukat a vala-

ha volt veteményesen. A ház utca felőli, első udvarában hatalmas 

diófák álltak, terebélyes lombjuk alatt nem nagyon maradt meg 

más növény – kivéve a szomszéd ház fala mellett húzódó virágos-

kertet, amit Emma úgy szeretett –, így a  házat könnyedén meg 

tudták közelíteni. Viszont az udvar a  fák összeboruló lombja és 

a világítás hiánya miatt sötét volt – annak ellenére, hogy a telihold 

miatt szokatlanul világos volt az éjszaka –, Emma félősen bújt 

Simi mögé.

– Nem lesz baj – mondta Simi Emmának, de valójában rá is ráfért 

egy kis biztatás –, a padlásfeljáró mindjárt itt van a ház végében! 

Hoztam zseblámpákat is, de azokat csak fent kellene bekapcsolni, 

nehogy meglássanak az utcáról!

A feljáró valóban ott állt ellőttük, széles deszkáit nem kezd-

te ki az idő. A  gyerekek bizonytalanul toporogtak előtte, végül 

Zalán mutatkozott a  legbátrabbnak, és megindult rajta felfelé. 

A tetején megállt, megpróbálta egy kézzel kinyitni a deszkaajtót. 

Lélegzetvisszafojtva várták: ugye nincs zárva? Ám az ajtó nyiko-

rogva kinyílt, és feltárult előttük a padlás.

Aki járt már régi ház padlásán, pontosan tudja, hogy olyan, 

mintha egy másik világba csöppent volna. Fönt meleg van és félho-

mály, a cserepek között átszökik egy-egy fénypászma, megvilágít-

va a lépések miatt felkavart, táncoló porszemeket. Most a telihold 
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kelt a segítségükre, ezüstös fénnyel vonva be a vastag gerendákon 

csüngő pókhálókat – melyek szintén porosak voltak –, és a padlá-

son felhalmozott tárgyakat; a  sötétebb zugokba a magukkal ho-

zott zseblámpákkal világítottak be. A régi alföldi házak padlását 

általában lesározták, ez azonban egy deszkapadlás volt, melynek 

deszkái halkan nyikorogtak, ahogy óvatosan lépdeltek rajtuk. 

A  padlás telis-tele volt régi bútorokkal, ládákkal, halomban álló 

könyvekkel, újságokkal. A gyerekek egy ideig tétován mászkáltak 

a szekrények és ládák között, majd engedtek kíváncsiságuknak, és 

elkezdtek felderíteni minden szegletet.

Simi a  régi újságokat lapozgatta, a  többiek a  bútorokat nyito-

gatták. A  szekrények tartalma Lucában csalódást keltett, mert 

valóban régi ruhák voltak bennünk, de sehol egy csillogó estélyi, 

vagy egy szép menyasszonyi ruha, mindenhol csak szőrmegallérú 

nagykabátok, jobb időket látott öltönyök, ingek sorakoztak. Emma 

viszont megtalálta a számítását, hisz ahogy az egyik ládát felnyi-

tották, belőle egy csodaszép, fából készült babaház bukkant elő. 

A  kislány egy halkat sikkantott, és kiemelte a  házat a  dobozból. 

A házikó nem volt nagy, cipősdoboz méretű volt csupán, viszont 

a  tetejét le lehetett emelni, benne pedig apró, faragott bútorokat 

találtak. Emma alaposan átkutatta a  ládát, és két kicsi babára is 

rálelt, melyek biztosan a babaház lakói voltak.

Zalán egyszer csak felkiáltott:

– Tudtam, megmondtam, hogy lesz kincs! – egy ősrégi csokoládés 

dobozt tartott a kezében, melyből egy köteg papírpénzt húzott elő.

A gyerekek ámulva nézték a  színes bankókat. „SZÁZMILLIÓ 

PENGŐ”, állt az egyiken, rajta egy fejkendős nő képével. 

„EGYMILLIÓ PENGŐ”, olvasták egy másikon – ezen mindany-

nyian felismerték Kossuth Lajos arcképét –, de volt ott „SZÁZ 

PENGŐ”, Mátyás királlyal, és „KÉT KORONA”, egy kaszáló pa-

rasztember képével.

– A korona 1920-ból való, a százpengős 1930-ból, a sokmilliósak 

meg a negyvenes évekből – tanulmányozta Simi a bankjegyeket.
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– Akkor most gazdagok vagyunk? – kérdezte izgatottan Emma.

– Sajnos nem – felelte Simi. – A nagybátyám gyűjti a régi érmé-

ket és papírpénzeket, nála már láttam ilyeneket, ezek nem sokat 

érnek. Vagyis, ha nagyon jó állapotban vannak, a gyűjtőket érde-

kelheti, de ebből nem fogunk meggazdagodni!

– De kincsnek akkor is kincs, nem igaz? – lobogtatta őket Zalán 

boldogan. – Megtartom az összeset, és én is gyűjtő leszek!

Folytatták a  keresgélést: előbukkantak még kopott étkészletek, 

egy igazán régi, nehéz vasaló, gyönyörű rajzokkal ellátott mese-

könyvek és sok más holmi, amikről azt sem tudták, mire valók. 

Már épp fel akarták adni a kutatást, de Zalán még be akart nézni 

a legnagyobb szekrény mögé is, hátha mögötte is rejtőzik valami 

érdekes. Megkerülte, és eltűnt a többiek szeme elől. Egy csattanás 

hallatszott, aztán egy jajdulás, majd egy puffanás – ez vélhetően 

Zalán volt, ahogy elesett.

– Mi történt? – másztak be a szekrény mögé társai is.

– Az egyik deszka mozog, ráléptem, felcsapódott, én meg eles-

tem – dörgölte bokáját fancsali képpel a fiú.

– Ez egy jel, hogy ideje lenne lemásznunk – mondta Luca, és 

már fordult is a lejáró felé.

– Ezt nem visszük magunkkal? – kérdezte Emma, aki bevilágí-

tott az elmozdult deszka alatti üregbe, majd lehajolt, és előhúzott 

egy nagyméretű, régi könyvet.

A többiek döbbenten nézték, egy ideig szóhoz sem jutottak 

a meglepetéstől. Egy titkos könyv! Simi ocsúdott fel először, kikap-

ta a kislány kezéből – amin Emma meg is sértődött kicsit, de nem 

szólt semmit. Mind a fiú köré gyűltek, hogy alaposan megvizsgál-

ják. A  vastag, keménykötésű könyv táblája fekete volt, domború 

mintákkal díszített, gerincén vékony, megkopott bordák futottak 

keresztbe. Írás nem volt rajta, a  sárga lapszéleket piros festékkel 

márványozták. Porszaga volt. Simi óvatosan kinyitotta az első 

oldalon, és lapozgatni kezdte.

– Ez valami naplóféle! – mondta kissé remegő hangon.
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– Ne húzz minket, olvass már bele! – szólt rá izgatottan Zalán.

Újra felcsapta a könyvet az első oldalon, és zseblámpája fényénél 

olvasni kezdte a szöveget a lélegzetvisszafojtva figyelő társaságnak:

Annak, aki megtalálja ezt a naplót: 

A vakszerencsének köszönhetően néhány éve 
a birtokába jutottam egy levé lnek. Tartalma 
alapján olyasmire leltem, ami számomra sem 
kevésbé becses, mint e l rejtője számára. Hogy 
pontosan honnan származik, nem tudom. 
Próbáltam kutatni levéltárakban, múzeu-
mokban, de nem sikerült kiderítenem, kié 
vol t. A kutatást most be ke ll fejeznem, mert egy 
időre e lutazom az országból, és nem tudom, 
mikor jövök vissza. Magammal vinni nem 
akarom, ezért úgy döntöttem, én is e l rejtem. 
Az utazásig hátra lévő néhány hónapot arra 
fordítom, hogy megfe lelő rejtekhe lyet találjak 
számára, de számos nyomot fogok hagyni, amit 
ebbe a naplóba lejegyzek. Te, aki megtaláltad 
ezt a naplót, hozzám hasonlóan a  szerencse 
fia vagy! Ne habozz, keresd meg, amit e l rejtet-
tem, és nem csak egy tárggya l lesze l gazdagabb, 
hanem valami sokkal többe l, hidd e l nekem!

Simi elhallgatott. Az üzenet nem volt világos a gyerekek számá-

ra, ez azonban egy cseppet sem zavarta őket. Hol van az megírva, 

hogy egy titkos üzenet minden sorát érteniük kell? Abban biztosak 

voltak, hogy valami nagyon érdekesre, nagyon titokzatosra buk-

kantak: valamire, ami megfejtésre vár.

– Olvasd már tovább! – türelmetlenkedett Luca.
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– Az első oldalon nincs más, csak az aláírás és a keltezés. A név 

elkenődött, nem bírom kiolvasni, valami Judit. Esetleg Edit. A dá-

tum 1977. július 1.

– Akkor ugorjunk, mi az első nyom?

– Luca, erre nincs időnk, túl régóta vagyunk itt! Vigyük magunk-

kal a  naplót, holnap elolvassuk! Ha Mamó felébred, és nem talál 

minket, riasztja a szüleinket, akkor pedig a naplót is elveszik tőlünk!

– Még csak az kéne! – méltatlankodott Zalán. – Irány az ágy, 

holnap kezdjük a kincskeresést!

A biztonság kedvéért még egyszer benéztek az üregbe, hátha 

rejtőzik még ott valami, majd a gyerekek egymás után másztak 

le a padlásról. Iparkodtak minél előbb megtenni a visszafelé veze-

tő utat, amely sokkal hosszabbnak tűnt, mint egy órával ezelőtt. 

Szerencséjükre Mamó még mindig szunyókált, így észrevétlenül 

surranhattak be a szobájukba. Simi a párnája alá csúsztatta a köny-

vet. „Holnap minden kiderül!” – gondolta, és lehunyta a szemét.
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Második fejezet

A napló

A gyerekek korán ébredtek, de bármilyen izgatottak voltak, nem 

nyúltak a naplóhoz, meg akarták őrizni titkukat. Megvárták, hogy 

a még náluk is korábban ébredő Mamó elinduljon a piacra. Amikor 

végre egyedül maradtak, Simi előhúzta a könyvet a párnája alól, és 

ott folytatta az olvasást, ahol előző este abbahagyta.

– A  következő bejegyzést három hónappal később, 1977. októ-

ber 3-án írták. Ahogy nézem, a  levél megtalálásának története. 

Figyeljetek!

Szinte napra pontosan két évve l ezelőtt, 1975 
őszén, egy kora regge li órában sétá ln i in-
dultam Tappancs kutyámmal a Tisza-partra. 
A régi vár romja mellett megálltunk, és kör-
besétáltuk. (Szeretem kopott tégláit néze-
getn i, mert bármilyen e lhanyagol t épület, 
olyan hangulatot áraszt, hogy azonnal szeret-
nék visszautazni az időben.) Tappancs nem 
bírt magáva l, ugráln i kezdett, szerette volna, 
ha végre e lengedem. A  nagy huzakodásban 
úgy megrántotta a  csuklómra húzott pórázt, 
hogy elszakította a karkötőmet (azt a vékony 
láncot, ami a kedvencem vol t). A kutyát e l-
engedtem, és nekifogtam megkeresn i kedves 
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ékszeremet. Az épület Tisza felőli sarkán vol-
tam, a lezárt csiga lépcső mellett, ahol a téglák 
közé nagy termésköveket építettek be a fa lba. 
Négykézlábra ál lva kutattam a karkötő után, 
nemsokára meg is láttam közvetlenül a fa l tö-
vében. Odamásztam, lehuppantam a  földre, 
hátamat a  téglának vetettem. Miután rájöt-
tem, hogy a karkötő t nem tudom megjavítan i, 
csalódottan bámultam az ég fe lé. A szemem 
megakadt valamin: fenn a  fa lban, az egyik 
terméskő alatt egy papír sarkát pillantottam 
meg, ami épphogy kilógott a kő alatti üregből . 
Felágaskodtam, de nem értem e l . Odahúztam 
párat a  szanaszét heverő téglák közül, rá-
juk álltam, és így már ki tudtam húzni . 
Szétnyitottam a  többrétűre hajtott papírt: 
egy levé l vol t az.

– Micsoda mázlista! – kiáltott fel Zalán.

– Maradj már csendben! – szólt rá Luca. – Simi, folytasd!

– Folytatom a levéllel, jó? – kérdezte a fiú. – Mert itt hosszasan 

leírja, hogy nézett ki, és hogyan vitte haza, de félek, hogy Mamó 

hazajön, inkább ugrok egyet! Az igazi levél nincs itt, de szóról szó-

ra lemásolta.
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„Kedves Miska barátom!

Soraimat lopva vetem papírra, éjszaka, a szegedi vár tömlöczében. 
Te tudod, Barátom, minként vetett ide a balsors, s tudod azt is, 
hogy nem szolgáltam reá. Levelemet egy hű barát kegyére bízom, 
kit igen jól ösmerek fél emberöltő óta (hűséget is együtt esküdtünk 
a hazának a háromszín lobogó alatt), s kinek biztonságos bejárása 
van e helyre. Bízvást ígérhetem, hogy titkomat megőrizve szokott 
helyünkre rejti e papírost. Keserves évek jövének számomra, de az 
Úr a tanúja, előre láttam jöttüket, mióta Azok nálam vannak. 
Elfogatásom előtt sikerült elrejtenem mindahányat, s jobbnak 
tetszett különböző helyekre vinnem őket, ha sokat küszködtem 
is ezért. Ha én Isten segedelmével sem menekednék ki eme 
szörnyü helyről, a Te dolgod leend megkeresni ezeket! Helyüket 
olyanformán jegyzem ide, hogy ne értse más senki terajtad kívül: 
egyet nagy fa odva őriz, hol a  tizenhárom lelke a  füsttel szállt; 
egy vagyon Csomorkányban, hol régi tégla most is áll; egy vagyon 
a világ közepin, annak is a földmélyin!

Tarts meg emlékezetedben, őszinte barátod: 
Kálmán”
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A bejegyzés ezen az oldalon véget ért. A gyerekek megilletődve 

hallgattak. A levél több mint talányos volt, még kevésbé értették, 

mint a  napló első sorait, mégis mindannyian érezték, hogy egy 

rég elfeledett történetbe pillanthattak bele, aminek talán szomorú 

vége lett.

– Ez komoly! – nyögte ki végül Simi.

– Komolynak komoly, de gondoljatok bele! Ez itt most nem mese, 

ez valóság! Egy elrejtett kincs nyomára bukkantunk! – ugrott egyet 

Zalán, mert izgalmában nem bírt tovább nyugton maradni.

– És ha az egész mégiscsak mese? – vetette fel Luca. – Honnan 

tudjuk, hogy ez a Judit, esetleg Edit, nem csupán kitalálta az egé-

szet? És ha igaz is, honnan tudod, hogy kincsről van szó?

– A levélben három helyszínről van szó, tehát legalább három 

tárgyról – töprengett hangosan Simi –, ami bármi lehet, nem csak 

kincs. A naplóíró azzal kezdte, hogy ő is elrejtett valamit, tehát az 

egyiket biztosan megtalálta. Ha megírta a naplót, azt is megírta, 

hogyan találta meg ezeket, nem? Folytassuk az olvasást!

A többiek bólogattak, Simi pedig lapozott egyet.

1977. október 4.

Miután megtaláltam a leve let, sok mindent át 
ke l lett gondolnom. Vajon eredeti-e? Ha igen, 
hogyhogy nem bukkant rá előttem senki? Ha 
eredeti, mit tegyek?

Kinézetre valódinak tűnt, az írásképe régies 
volt, és látszott, hogy tintával és tollszárral írták, 
vagy legalábbis egy hegyes eszközzel . A papírja 
sárga volt, szakadozott. A kő, ami alól kilógott, 
szemmagasság fe lett volt, tehát az arra sétá-
lók nem vehették csak úgy észre. Sőt, mivel 
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a kő kissé kiugrott a falból, a papír sarka nem 
látszódhatott más irányból, csak ha valaki 
pontosan alatta ült le, és a lulról nézett felfe lé, 
ahogyan én is. Nem tudom, mikor íródott, de 
annyit sikerült kiderítenem, hogy a vár egy 
részét 1786-ban alakították börtönné, ahol 
1873-ig tartottak rabokat. Az írója említi, hogy 
fe lesküdött a haza védelmére, amivel biztosan 
a  szabadságharcra gondolt, így 1849 és 1873 
közé szűkítettem a keletkezését. A falban elég 
magasan volt ahhoz, hogy az 1879-es Nagyárvíz 
ne ártson neki . Ez nem a  levélben említett, 
szokott rejtekhely lehetett, hiszen a Miska ne-
vezetű barát nem találta meg, ráadásul a vár 
falában volt, túl közel a  börtönhöz. Annak 
a hű barátnak, aki kijuttatta onnét, biztosan 
sietve kellett e lrejtenie. Hirtelenjében ezt az 
üreget találhatta a legmegfe lelőbbnek, vissza-
jönni pedig nem tudott érte…

Az utalásokat persze nem értettem elsőre. 
Nagyon-nagyon sok munkám fekszik abban, 
hogy meg tudtam fejten i, mit je lentenek: 
hónapokig tartó könyvtárazás, levéltári kuta-
tás (a szükséges engedé lyhez nagyon fura uta-
kon jutottam hozzá) á ll t mögöttem. Minden 
szabadidőmet ennek szenteltem. Az írójá-
ról így sem sikerül t kiderítenem semmit, 
de a  rejtekhe lyeket megfejtettem. Nem írom 
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le pontról pontra, hogy lett meg a megoldás, 
a végeredmény a fontos (ha valaki megtalá lja 
ezt a naplót, és olyan kíváncs i, mint én, úgyis 
utánajár maga is).

1. „…egyet nagy fa odva őriz, hol a tizenhá-
rom le lke a  füstte l szá ll t”: a  füst miatt egy 
tűzvészre gondoltam először, abból pedig jó 
sok vol t az évszázadok alatt Szegeden. Viszont 
ahogy gyűltek az adatok, rájöttem, hogy nem 
tűzvészről, hanem máglyáról van szó, és a rej-
tekhe ly nevét adó szörnyű eseményről . A „ti-
zenhárom” nem más, mint az 1728-as, legna-
gyobb boszorkányperben bűnösnek kikiál tott 
tizenhárom ember, akiket máglyára vetettek 
– a he lyet azóta is Boszorkányszigetnek hívják .

– Brrr… – borzongott Emma, és közelebb húzódott Zalánhoz. – 

Ez nagyon félelmetes!

A többiek egyetértettek vele, de nem szóltak semmit, feszülten 

várták a következő rejtekhely megfejtését.

 2. „…egy vagyon Csomorkányban, hol régi tégla 
most is á l l”: ez vol t a legegyszerűbb, mert ezt 
a he lyet én is ismertem. A Hódmezővásárhe ly 
melletti Csomorkány te lepülésre uta l t, ami 
a török korban pusztul t e l, csak a középkori 
templom romja maradt meg belőle, ott pedig 
e lég sok a tégla.
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3. „…egy vagyon a  világ közepin, annak is 
a földmélyin!”: ez okozta a legnagyobb fejtörést… 
Mi az, hogy a világ közepin? Mindenképpen 
Szeged környékén ke l lett keresnem, de mi-
ért pont itt van a közepe, és hogyan talá ljam 
meg? Sehogy sem tudtam kitalá ln i, mi lehet 
ez a he ly. Hogy mégis rájöttem, az a vé letlen 
műve vol t. A napi többórányi kutakodás után 
sokszor olvastam pihenésképpen. Egyik este 
levettem a  polcról Móra Ferenc Tápéi fur-
fangosok című könyvét. Édesanyám sokszor 
olvasott belőle, amikor kics i voltam (azóta 
se vol t a  kezemben), arra még emlékeztem, 
hogy gyerekként A  gyevi törvény és a  Balázs 
a bürgével tetszett belőle legjobban. Kíváncsian 
keresgettem benne az ismerős részeket, és egyszer 
csak megakadt a  szemem egy mondaton:”itt 
a világ közepi, ki nem hiszi, lépje ki!” Nem 
akartam hinni a szememnek, de hát ott vol t, 
feketén-fehéren! A könyv szerint a régi tápéi 
nagykocsmára vol t ez fe lírva, amit e lvitt az 
1879-es Nagyárvíz. Az „annak is a  földmé-
lyin” utalásról ezek után nem gondolhattam 
mást, hogy a kocsmának biztosan vol t pincéje, 
ott lehetett a harmadik rejtekhe ly.

Simi épp befejezte a  mondatot, amikor hirtelen csengettek. 

A  gyerekek ijedten ugrottak fel, és gyorsan eldugták a  könyvet, 
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hiszen ki tudja, talán egy vendég jött, aki majd beköszön hozzájuk 

is. Luca kiszaladt, hogy megnézze, ki érkezett.

– Csak a postás! – tért vissza a hírrel, így mindenki megnyugod-

hatott, és folytatódhatott a felolvasás.

Erre a három he lyszín re ke l lett e lmennem. 
Csomorkánnya l és a  tápéi kocsmáva l n em 
jártam sikerre l, de n em is számítottam rá. 
Csomorkány ismert műemlék, ásatások is 
voltak itt, ráadásu l szabadon látogatható, 
itt már minden téglát megforgattak, min-
den ü reget átnéztek, s ha vol t is e l rejtv e 
valami a  téglák között, vagy akár a  falak 
me l lett elásva, már rég egy múzeum rak-
tárában pihen. A  tápéi nagykocsmát pedig 
t e l jes en e lmosta az ár, nyoma s incs en mára. 
Utolsónak hagytam azt, amihez a legnagyobb 
reményeket fűzt em, a  Boszorkányszigetet. 
Ez ma is b eépíte t l en, csak bokrok és fák 
vannak rajta, meg jó sok gaz. Nemigen jár 
arra ember. Annyi vol t a  dolgom, hogy át-
vizsgá lja k minden öreg, odvas fát. Ha jna lban 
mentem, hogy biztosan ne talá lkozzam s en-
kive l . Ahogy körbenézt em, rájöttem, hogy 
n incs sok lehető ségem. A  szigetet rendsze-
res en elönt i a víz, ha itt e lkorhad egy öreg 
fa, n em sok áradást bír ki, hamarosan kidő l . 
Egyetl en egy jöhetett szóba: egy v énséges en 
v én, vastag törzsű, göcsörtös, fé lig kidől t fa, 
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aminek ága i összeakadtak a  körülötte á lló 
élő fák ágaiva l, így azok gyűrűjében sz e ren-
csés en megmaradt. Kes erves en, de fe lmász-
tam rá. A törzs ének tet e jén, az ága i tövében 
találtam egy korhadék és iszap kev e rékéve l 
betömött odút. Ahogy kézze l próbáltam ki-
tisztítan i, a  torkomban dobogott a  szív em. 
Jó negyedórányi munka után szabad vol t 
a nyílás, vá l lig benyúltam a törzsbe jócskán 
be lemé lyedő odúba. Nem találtam s emmit. 
Csalódottan kaparásztam az a lját, amikor 
a kez em mást is tap intott, mint korhadt fát: 
é rzés re olyan vol t, mint a tégla . Próbáltam 
kitapogatn i, rájöttem, hogy egy agyagedény 
pe reme az. Elkapartam me llő le a  mál lot t 
l eve lek tömegét, és óvatosan kiemelt em 
a  tárgyat. Tényleg egy edény vol t az, ami-
re egy fedő t t ettek, a  fedő t körben viassza l 
zárták le. Nem akartam az idő t húzn i, az 
edényt a  táskámba sü l lyeszt ettem, és ro-
hantam ve le haza. Otthon kibontottam, 
és akkor, ki tudja, pontosan hány év után, 
egy s e lyemkendőbe csavarva előkerül t az, 
ami most már az enyém. Én tartozom érte 
fe lelősségge l, ezért n em í rhatom ide, mit is 
találtam. Aki akarja, deríts e ki!
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– Ne már! – szakadt fel a sóhaj Lucából. – Most tényleg nem írja 

le, mit talált?

– Tényleg – lapozgatta a naplót Simi. – De, ahogy látom, újra 

elrejtette. Aha, igen, igazam van! A többi bejegyzés egy-egy felad-

vány, gondolom, ha mindet megfejtjük, megtaláljuk, amit eldugott!

– Simán megfejtjük mindet, és miénk lesz a kincs! – rikkantott 

Zalán, mire a többiek éljenezni kezdtek.

– Milyen kincs lesz a tiétek? – hangzott fel a kérdés a hátuk mögül, 

majd a szoba ajtaján belépett Áron, Simi egyetemista bátyja.
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Harmadik fejezet

A terv

A gyerekek más körülmények között igazán örültek volna Áronnak, 

mivel mindannyian nagyon szerették. Simi bátyja a nagy korkü-

lönbség ellenére is szívesen töltötte velük az időt, így, bár kora alap-

ján felnőtt volt, mégis a csapat tiszteletbeli tagjának számított. Ez 

néha igencsak kapóra jött, mert a városban még nem kószálhattak 

felnőtt felügyelete nélkül, Áron pedig készségesen elkísérte őket, 

ha szükség volt rá. Bár érkezése alaposan meglepte a kis társaságot, 

a helyzet mégsem volt annyira rossz, mintha Mamó fedezte volna 

fel a titkukat. Nem is küszködtek az igazság eltitkolásával, jobbnak 

látták, ha beavatják mindenbe.

Áron meghallgatta a történetüket, átlapozta a naplót, majd a fe-

jét vakargatva ennyit mondott:

– Ez nem semmi! Judit-Editnek igaza van, ti tényleg a szerencse 

fiai vagytok!

A gyerekek büszkén kihúzták magukat, mintha ők írták volna 

a naplót.

– Más nem volt a napló mellett az üregben?

A gyerekek egyszerre rázták a fejüket, hiszen alaposan megnéz-

tek mindent.

– Ugye tudjátok, ha ez valódi, akkor nem lehet örökké titokban 

tartani?

– Miért nem? – kérdezte Emma csalódottan.

– Ha ez a napló egy igaz történetet ír le, és a feladványok alapján 

ti tényleg találtok valamit, akkor azt nem tarthatjátok meg. Hiszen 

az nem a tiétek, hanem egy fontos emlék, talán egy ereklye, ami 

mindannyiunké, és egy múzeumban a helye!
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– Na de ha mi dolgozunk meg érte! – háborgott Zalán.

– Akkor sem – hűtötte le őket Áron. – Viszont nézzétek a jó ol-

dalát, ha tényleg előkerül valami, és átadjátok egy múzeumnak, 

tiétek lesz a dicsőség! Veletek lesz tele az internet és a tévé!

– Híresek leszünk! – tapsikolt Emma.

– Csinálunk egy saját vlogot! – csillant fel Luca szeme, és lelki 

szemei előtt már látta a követők ezreit.

– Bármi lehetséges – mosolygott Áron –, de ne szaladjunk ennyi-

re előre! Először is meg kell győződnünk róla, hogy ez nem csak 

egy átverés!

– És ezt hogy csináljuk? – kérdezte Zalán.

– Nem ártana, ha megkérdeznénk Mamót, emlékszik-e a szomszéd 

ház utolsó lakójára. Hátha meg tudja mondani, ki ez a Judit vagy Edit! 

Aztán nézzünk körül ott, ahol az egész történet kezdődött, a szegedi 

várban! A vár épülete a Móra Ferenc Múzeumhoz tartozik, nemrég 

felújították a múzeummal együtt. Ha jól tudom, helytörténeti kiállí-

tás nyílt benne, itt is találhatunk adatokat. A várépületet is meg kell 

néznünk, létezik-e a  falban leírt kő, alatta az üreggel. Kimehetünk 

a  Boszorkányszigetre is, bár kétlem, hogy több mint negyven év 

elmúltával még mindig megvan az a  fa. Ehhez persze egyeztetni 

kell Mamóval, de ő úgyis örülni fog, hogy nem csak a neten lógtok, 

hanem olyasvalamit csinálunk, amitől műveltebbek lesztek.

– Mamó szereti a múzeumokat. – helyeselt Emma. – Szerinte 

a  múzeumokban őriznek minden fontosat, ami megőrződött 

a múltból.

– „Ha nem ismerjük a  múltunkat, nem értjük a  jelenünket!” 

– vágták rá kórusban a gyerekek, majd nagyot nevettek. Ez volt 

Mamó szavajárása.

– Mamónak igaza van, nem véletlenül mondogatja ezt nektek! 

– mondta Áron. – Csak azt szeretné, hogy tájékozottak legyetek! 

Ráadásul múzeumba járni egyáltalán nem unalmas, ezt ti is tudjá-

tok! Viszont ameddig Mamó megérkezik, azt fogjuk csinálni, amit 

meg ti szerettek nagyon, vagyis a neten fogunk keresni!
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– Szuper! – mondta Zalán, és már be is kapcsolta a laptopot. – 

Keresünk valami új játékot?

– Dehogy! – nevetett Áron. – Utánanézünk egy-két dolognak, 

amit neten is megtalálhatunk. Például ti tudjátok, hogy a szegedi 

vár meddig volt romos? Vajon 1975-ben még az volt? Vagy hogy 

a csomorkányi templomromot mikor tárták fel? Ezekre rá tudunk 

keresni, és amit találunk, az igazolhatja a naplóban leírtakat.

Áron a  laptophoz ült, a  gyerekek pedig köré gyűltek. Együtt 

böngészték végig az oldalakat, képeket, alig telt el egy fél óra, és 

meglettek a válaszok.

– Akárhogy is nézzük, amit ellenőriztünk a  számítógépen, az 

nem mond ellent a naplónak. A szegedi várat a kétezres évek elején 

újították fel, tehát 1975-ben, amikor Judit-Edit a levelet megtalálta, 

még biztosan romos volt. Az is megállja a helyét, amit a csomor-

kányi templomról és a tápéi nagykocsmáról írt, bár ezeken a he-

lyeken úgysem talált semmit. A többit meglátjuk a múzeumban, 

másra úgysincs időnk, Mamó megérkezett!

Mamót nem volt nehéz meggyőzni, hogy ebéd után engedje el őket 

egy múzeumlátogatásra. Velük is akart menni, ám Áron megígérte, 

hogy ő majd vigyáz a  gyerekekre, Mamónak pedig azt javasolta, 

hogy használja ki a nyugodtnak ígérkező délutánt, és pihenjen egyet.

A Móra Ferenc Múzeum épülete mögött álló várban egy helytör-

téneti kiállítás várta őket, ahol tényleg sok érdekességet találhattak 

a vár és a város fejlődéséről, a kezdetektől egészen a 20. századig, 

és nekik pont erre volt szükségük. A boszorkányperekről és a vár-

börtönről szóló részt különös alapossággal nézték át.

– Ó, 1728-ban tényleg tizenhárom embert vetettek máglyára 

a Boszorkányszigeten! – mondta szomorúan Luca, ahogy elolvasta 

az erről szóló leírást.

– Micsoda kegyetlenség! – morogta Simi, és gyorsan tovább-

lépett a  betyárvilágról és a  várbörtönről szóló ismertetőkhöz. – 

Valóban itt volt a börtön, még Rózsa Sándor is raboskodott benne! 

– mutatta a többieknek.
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A szegedi vár

A szegedi vár fénykorában az 

Alföld legnagyobb téglavára volt. 

Falainak kerülete 876 méter volt, és 

több mint 50.000 négyzetméteren 

terült el, ami hét futballpálya mé-

retével ér fel. Amit ma a szegedi 

várnak nevezünk, valójában csak a 

hatalmas vár egyik kapuja volt (ma 

Vármúzeum). 

Építésének pontos idejét nem ismerjük, de amikor Csongrád városa és földvára 

elpusztult a  tatárjárás során, a megye központjának szerepét Szeged vette át. A 

szegedi vár építését ekkortájt, vagyis a 13. század második felében kezdhették 

meg. Fontos szerepe volt az ország életében: tartottak itt országgyűlést, a magyar 

királyok sokszor látogatást tettek falai között. 1543-ban török kézre került, a török 

uralom alól 1686-ban szabadul fel, és a vár osztrák katonai fennhatóság alá kerül 

1879-ig. 1786-tól egy részét várbörtönné alakították. A várban elhelyezett királyi 

biztosság vezetésével Ráday Gedeon grófot bízták meg, akinek legfőbb célja a 

betyárok elfogása volt. A börtönbeli körülmények igen rosszak voltak, és a rabokat 

gyakran kegyetlen módszerekkel vallatták. Az 1879-es árvíz után – mely szinte a 

földdel tette egyenlővé Szegedet – az uralkodó, I. Ferenc József a várat a városnak 

adományozta híressé vált látogatása alkalmával. Ezt követően a várat elbontották, 

csak a Vármúzeum épülete és Tisza-parti saroktornyának maradványa őrzi emlékét.

Infopont
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Csongrád vára és Csongrád-Csanád megye

Csongrád város a Tisza és a Hármas-

Körös összefolyása felett fekszik. 

A monda szerint, amikor Árpád 

fejedelem Alpárnál legyőzte a terü-

letet birtokló bolgár-szláv fejedelem, 

Zalán seregeit, az itt álló földvárat is 

elfoglalta. Árpád fejedelem ezt a vi-

déket Ondnak adta. A földvárat Ond 

fia, Ete építette újjá az itt élő szlávok 

maradékaival, s ekkor nevezték el 

Csernigrádnak, ami fekete várat 

jelent az ő nyelvükön. Ebből alakult 

ki a Csongrád elnevezés.

A tiszántúli, Maros-vidéki területek az államalapítás idejében Ajtony kezében 

voltak, aki Bizánc kegyeltje volt, ráadásul az Erdélyből a Maroson érkező királyi 

sószállítmányokat is megvámolta, lefoglalta. István király seregei 1027-ben Csanád 

vezetésével legyőzték Ajtonyt, s annak szállásterületén alakították ki Csanád, majd 

később Csongrád vármegyét. Ez utóbbi központja Csongrád lett, mely a tatárjárás 

során a földvárával együtt elpusztult – bár a város később újjáéledt –, így IV. Béla 
király Szegedre helyezte át a vármegye irányítását. A vármegye székhelye 1773-tól 

1883-ig Szegvár, 1883-tól 1950-ig Szentes volt.

A mai Csongrád-Csanád megye területe 1950-ben alakult ki, amikor Csongrád 

megyéhez csatolták az akkor megszűnő Csanád vármegye két járását, a Torontáli 

járást – amelynek Kiszombor volt a székhelye –, és a Makó székhelyű Központi járást.

Infopont
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– A  múzeum régészeti osztályának van egy internetes oldala, 

ott olvastam egyszer egy bejegyzést egy érdekes városi legendáról. 

Állítólag Szegeden még ma is tartja magát az a  szóbeszéd, hogy 

a szegedi vár alatt egy alagútrendszer volt, ami átvezetett a Tisza 

alatt, és a betyárok ezen keresztül szöktek meg a börtönből – tette 

hozzá Áron.

– És ez igaz? – kérdezte Luca.

– Nem, nem igaz. A város első, téglából épített csatornarendszerét 

gondolták annak, ami a 18-19. században épült. Ezeket a csatornákat 

már nem használják, de az építkezések alkalmával sokszor belebot-

lanak a munkások. Némelyik akkora, hogy egy ember is elfér benne. 

Biztosan nem vezetnek át a Tisza alatt, hanem a Tiszához futnak.

– És kik azok a betyárok? – kérdezte Emma, aki nem tudta ilyen 

rövid idő alatt elolvasni az ismertetőket.

– A  betyárok bujdosó rablók voltak, néhányan közülük mégis 

hősökké váltak a szegényemberek szemében, hiszen szembeszáll-

tak az őket elnyomókkal, például a nagyképű nemesurakkal, vagy 

a csendőrökkel – felelte Áron.

– Az árvíz is oké! – szólította őket Zalán a következő részlegből. 

– Itt mindent leírnak róla! Tényleg 1879-ben volt, a várost elmosta, 

de a vár simán kibírta, szóval a levél is megmaradhatott.

– Már csak a  levél helyét kell megnéznünk! – suttogta Emma, 

hogy a többi látogató ne hallja.

– Gyerünk a várudvarba! – adta ki az utasítást Áron.

A várudvarban kapott helyet a múzeum kőtára, így feltűnés nél-

kül körbe tudták járni az egészet. Gyorsan megtalálták a csigalép-

csőt – ami most is le volt zárva –, ám a várfal volt az, ami igazán 

érdekelte őket. A téglafalba valóban illesztettek termésköveket is. 

Leültek a  fal tövébe, ahogy a  napló írója is. A  csigalépcső bejá-

ratának felső sarkához közeli kő kilógott egy kicsit. Áron felállt, 

kinyújtózott, és megtapogatta a követ.

– Egy üreg van alatta – állapította meg, majd hátrébb lépett. – 

Néhány méterről sem szembeötlő!
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– Szerintem felesleges tovább kételkedni – mondta komolyan 

Simi –, a naplóban leírt történet igaz!

– Azért ez még mindig nem biztos, de egyre valószínűbbnek lát-

szik – pontosított Áron. – Ha valaki egy izgalmas történetet akart 

írni, az összes eddigi, általunk is ellenőrzött adatnak a nyomára 

juthatott. A  19. századi levelet pedig nem láttuk, csak a  szövegét 

másolták be a naplóba, nem igaz?

– De, igaz… – kenődött el öccse.

– Azért ne lógasd az orrodat, nincs olyan nagy baj! Ha a naplóban 

leírt történet nem is valódi, az írója mindent megtett, hogy annak 

látszódjon, valószínűleg a feladványokat is komoly munkával állí-

totta össze. Amondó vagyok, hogy menjünk haza, és nézzük meg 

az elsőt, hátha okosabbak leszünk!

Otthon Mamó töviről hegyire kikérdezte őket a  látottakról. 

Nagyon elégedett volt velük, ezért aznapra nem is talált ki nekik 

egyéb programot – ráadásul mind azt állították, hogy nagyon-na-

gyon elfáradtak, ezért hagyta őket pihenni a  szobájukban. Áron 

átkísérte Mamót a nappaliba, és a szomszéd ház bontásának ürü-

gyén Judit-Editről kérdezgette. Ezalatt, ahogy Mamó kitette a lábát 

a szobájukból, a nagyon-nagyon fáradt gyerekek egészen fürgén 

felugrottak, Simi előszedte a  naplót a  szekrényéből, és felcsapta 

az első feladványnál. A  feladvány előtt egy rövid magyarázatot 

találtak:

Ahogy már írtam, hogy megfejtsem a levé l uta-
lásait, rengeteget ke l lett kutatnom. Eleinte 
csak fárasztó munkának gondoltam, ami kö-
ze lebb visz a három rejtekhe ly megtalálásá-
hoz, de ahogy múlt az idő, é lvezni kezdtem 
a kutakodást. Rájöttem, mennyi mindent nem 
tudok a városomról, a megyémről, és már egy 
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kis olvasássa l is mennyi érdekes dolgot tudha-
tok meg a múltról! Miután eldöntöttem, hogy 
ismét e l rejtem azt, ami az enyém lett, e lha-
tároztam, hogy a  levé l írójához, Kálmánhoz 
hasonlóan fogok e ljárn i: bár csak egy tárgyat 
találtam meg, a nyomokat több he lyre rejtem. 
Kálmán egymástól távol he lyezte e l a kincseit, 
én is így fogok tenni a nyomokkal!

– Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk megkeresni őket! – mondta 

lemondóan Luca. – Nem utazgathatunk összevissza a megyében!

– Miért ne? – kacsintott rá cinkosan Áron, aki pont visszajött. – 

Nekem van jogosítványom. Ha felvetem Mamónak és a szüleiteknek, 

hogy azt tervezem, hogy együtt meglátogatjuk a környék műemlékeit, 

annyira megörülnek, hogy gond nélkül elengednek titeket!

– Ez mekkora ötlet! – vágta hátba Áront barátilag Zalán. – 

Mintha az enyém lenne, és az nem semmi!

– Köszi, Zalán! – nevette el magát Áron. – Mamótól közben 

megtudtam egy-két dolgot Judit-Editről, például azt, hogy Juditnak 

hívták. A  ház előző tulajának unokája volt, és valóban külföldre 

költözött a hetvenes évek végén. Később a házat a nagypapája rá-

hagyta, Judit pedig nem adta el, de nem is jött haza, ezért állt lakat-

lanul. Pár éve a ház egy másik rokoné lett, aki nemrég túladott rajta. 

Egyszóval, a naplóíró létező személy, amit magáról írt, az megállja 

a helyét. Akkor most lássuk az első feladványt!
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Negyedik fejezet

Egy könyvtárossal többen

Az első feladvány szövege nem kis fejtörést okozott a társaságnak.

Első rejtekhe ly:

Az a he ly lesz tied, hol vitézből lett szent, 
és teher alatt nő a pálma, hol tinta he lyett 
fénnye l írnak, s ha llatszik a Curicea csobo-
gása. Ha megvan a he ly, hagyd e l azon nyom-
ban, haladj északke let fe lé, hol fé lúton egy 
rom van! Menj a romhoz, s ha e lhagyod, egy-
szer e léd ál l egy halom, hol boszorkányfény 
lobban minden hetedik napon. Állj szembe 
a halommal, karót látsz majd ba lra, húzd ki, 
s mit alatta lelsz, szükséged lesz arra!

– Hű, ebből semmit nem értek! – dörzsölte gondterhelten 

a homlokát Zalán.

– Ez egy rejtvény – mondta lassan és tagoltan Luca –, talán azt 

gondoltad, hogy egyszerű lesz? Judit megnehezíteni akarta a dol-

gunkat, nem megkönnyíteni!

– A teher alatt nő a pálma nem egy közmondás? – vágott közbe 

Simi.

– Jól tudod, ez egy latin eredetű közmondás – helyeselt Áron –, 

azt jelenti, hogy a nehézségek, próbatételek megerősítik az embert. 
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És Luca, neked is igazad van, Judit tényleg nehéz feladványokat 

akart készíteni! Viszont ő 1977-ben, amikor ezeket írta, nem gon-

dolhatott még rá, hogy a mi dolgunkat igencsak megkönnyíti az 

internet! Nézzük csak újra a feladványt!

– Curicea, ez egy latin név. Szerintem ezzel kéne kezdenünk! 

Beütöm a keresőbe! – mondta Zalán, majd közölte az eredményt. 

– Nézzétek csak, az egyik újságcikknek ez a címe: „Kurca-folyó, 

Szentes”, majd úgy kezdődik, hogy „A Kurcáról az első okle-

vél 1075-ben I. Géza királyunktól maradt fenn, amikor a  Szent 

Benedek-rendi barátoknak adományozta a Curicea folyót.”

– Akkor Szentesen van az első nyom! – örvendezett Simi.

– Talán, de a  feladvány többi részét is ellenőriznünk kell! 

Mondjuk így már sokkal könnyebb lesz, hiszen csak beírjuk az 

adatot, és hozzábiggyesztjük, hogy „Szentes”, aztán meglátjuk, mit 

dob ki a kereső. Lássuk az elsőt! Beírom, hogy „vitéz”, „szent” és 

„Szentes”, vajon mit kapunk? Hm, hát ez nem egészen az, amire 

számítottam – hümmögte Zalán az újabb eredményeket látva. – 

Ettől nem lettem okosabb!

– Áron, Szentesen vannak pálmák? – érdeklődött közben Emma, 

akit még mindig a közmondás foglalkoztatott.

– Nem hiszem, Emma, hacsak nem cserépben nevelik őket! De 

gépeljük be ezt is, aztán meglátjuk, mit találunk! Írd csak, Zalán, 

„teher alatt nő a  pálma”, és „Szentes”. Hopp, meg is van! Ez már 

nekünk való! Ezek szerint Szentes város címerében van egy pálma, 

pont a közmondás miatt került bele. Szentes népének a megpróbál-

tatásokkal szembeni hősies kiállását jelenítik meg vele.

– Mégis Szentes lesz az első város! – csapott a levegőbe Simi.

– Úgy néz ki! És mivel minden városnak van hivatalos oldala, 

szerintem nézzük meg azt is! – mondta Áron, és ahogy Zalán meg-

nyitotta az oldalt, hajolt is a laptop fölé. – Itt is van, a Várostörténet 

címszó alatt. Azt írják, hogy Szentes város nevét egy helyi le-

genda Zendus János magyar hadvezér nevéből származtatja, aki 

megalapítója, egyben első földesura volt a városnak, persze csak 
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a legenda szerint. A tudósok szerint ilyen hadvezér nem létezett, 

a város neve a tényleges első birtokosok, a Szente-Mágocs család 

nevéből eredeztethető.

– Akkor megvan a vitézünk! A hadvezér, az egyben vitéz is, nem? 

Zendus, akinek a nevéből alakult ki a hagyomány szerint a Szentes 

elnevezés, tehát vitézből lett szent! Mit gondoltok? – nézett a töb-

biekre Luca.

– Azt gondolom, hogy jól gondolod! – vágta rá Simi. – Ő lesz 

a vitézünk!

– Mindez a Petrák-krónikában van leírva, amit 1750-ben kezdett el 

írni az első szerző, Petrák Ferenc, majd az őt követő szerzők egészen 

1927-ig jegyezték le benne Szentes város történetét – keresett tovább 

most Áron. – Hú, e szerint Szentes városának tényleg jó sok mindent 

kellett kiállnia! Törökdúlás, járványok, áradások, volt itt minden!

Áron egy rövid időre elhallgatott, majd így szólt:

– Figyeljetek rám! Az internet nagy segítség, de én úgy látom, 

hogy előbb-utóbb szükségünk lesz egy könyvtárosra is. Ahogy ed-

dig néztem, sok találat mutat egy-egy könyvre, krónikára, és nem 

mindet lehet az interneten elolvasni. A  könyvtárakban rengeteg 

könyv, tehát rengeteg tudás van felhalmozva, nekünk pedig épp ez 

kell! Szerencsére az én egyik legjobb barátom, Zsófi, informatikus 

könyvtárosnak tanul az egyetemen, náluk jobban pedig senki sem 

igazodik el a  különböző kiadványok között. Nyáron a  Somogyi-

könyvtárban van gyakorlaton, az lesz a  legjobb, ha beszélek vele! 

Sőt, az lenne a legegyszerűbb, ha elhívnám ide.

– De jó, mi nagyon szeretünk könyvtárba járni! Mamó gyakran 

elvisz minket – mondta Luca, majd komoly arccal, ám vidáman 

csillogó szemmel kérdezte. – De biztosan ide szeretnéd hozni 

a  barátodat? Akkor be kell mutatnod Mamónak, aki teletömi 

süteménnyel!

– Ami nem is olyan rossz, igaz? – kérdezett vissza Áron, huncut 

mosollyal az arcán. – Azért talán jobb lesz, ha felhívom Zsófit, 

és elmegyek érte. Ti menjetek ki a  játszótérre, ott találkozunk! 
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A naplót tegyétek bele egy hátizsákba, és vigyétek magatokkal, de 

elő ne vegyétek, csak ha mi is megérkeztünk!

A gyerekek szedelőzködni kezdtek, kivéve Zalánt, aki habozott 

egy kicsit, mivel nem tetszett neki ez a megoldás.

– Muszáj még valakinek elmondani? És mi lesz, ha elárul minket? 

Vagy el akarja vinni a naplót?

– Ne aggódj, Zsófi a barátom, semmi olyat nem fog tenni, amit 

nem beszélt meg velünk. Én megbízom benne!

A gyerekek nem akadékoskodtak tovább, ha tényleg kell egy 

könyvtáros, akkor nincs mit tenni, be kell avatni őt is.

Mamó háza annak a térnek a sarkán állt, ahol a játszótér is volt, 

ide egyedül is kimehettek, ha úgy tartotta kedvük. A  környék 

lakói jól ismerték a  gyerekeket, így mindig volt ott felnőtt, aki 

szemmel tartotta őket. Ahogy kiértek, szokásukkal ellentétben 

nem rohangáltak, nem ugráltak, hanem türelmesen várakoztak 

egy padon, ami a játszótér szélén lévő fasor egyik fája alatt állt. 

A  közelükben ugyan nem volt senki, de fákat csak egy sor bo-

kor és egy árok választotta el a járdától, ezért várakozás közben 

halkan beszélték át az első feladványt, nehogy a járókelők meg-

halljanak valamit. Nem kellett sokáig ücsörögniük, Zsófi és Áron 

hamarosan megérkeztek.

– Sziasztok! – köszöntötte őket a magas, szőke lány. – Áron rövi-

den elmondta, mit találtatok, és mit tudtatok meg eddig. Szívesen 

segítek nektek! Megnézhetném a naplót?

– Szia Zsófi! – köszöntötte kórusban a csapat, majd Simi szó nél-

kül előbányászta a naplót a hátizsákjából, és átnyújtotta a lánynak, 

aki azonnal belelapozott.

– Nahát, ez nagyon érdekes! Lehet, hogy a  naplót a  hetvenes 

években írták, de maga a könyv biztosan régebbi. Elolvashatom 

én is az első feladványt, ugye?

Simi megkereste neki a naplóban, Zsófi csendben átfutotta, majd 

így szólt: 
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– Két pontban is tudok nektek segíteni! Az egyikhez könyv-

tá raz nom sem kell. Nemrég jártam Szentesen, és ellátogattam 

a Fridrich Fényírdába is, ami nem más, mint Fridrich János szen-

tesi fotográfus műterme, aki az 1900-as évek elején építette és 

üzemeltette a fényírdát. Jelenleg kiállítóhely, főleg régi fotográfiák 

vannak benne, de bemutatnak korabeli műtermi és laboratóriumi 

eszközöket is. Tehát ezt jelenti a „hol tinta helyett fénnyel írnak”. 

A másik pont miatt gyertek be holnap a könyvtárba, szerintem az 

említett halommal kapcsolatban is van valamim!

– És mi lesz a  rommal? – aggodalmaskodott Emma. – 

Elfelejtettétek? Amit akkor kell keresni, ha elhagyjuk Szentest! Ha 

nincs meg a rom, a halom se lesz meg!

– Mamónak egy csomó térképe van otthon, biztosan találunk 

egy olyat is, amiben Szentes környéke van – nyugtatta meg őket 

Simi, aki szerette ezeket a térképeket lapozgatni. – Megtaláljuk azt 

a romot!

– Mi pedig holnap nálad kezdünk! – mondta Áron Zsófinak, 

majd mindannyian elindultak hazafelé.

Miután a gyerekek elhagyták a játszóteret, a fasor mögötti bokrok 

közül két kamaszfiú mászott elő: Mizu és Ropi. Pár évvel időseb-

bek voltak Simiéknél, és a környék rémeinek számítottak. Kukákat 

borítottak fel (a szemetet pedig szétrugdosták az utcákon), macs-

kákat és kutyákat dobáltak meg kővel, bemásztak a kertekbe, hogy 

leszedjék az érett gyümölcsöt, egyszóval megtettek mindent, hogy 

a többi gyereket óva intsék tőlük. Mizu a szavajárásáról kapta a be-

cenevét: „Mizu, mit nézel?”, szegezte neki a  roppant udvariatlan 

kérdést mindenkinek, aki rajtakapta valamin. Ropit a külseje miatt 

hívták így: magas volt és igen vékony.

– Mizu, figyeld, ezek valami kincset találtak, de frankón!

– Jó, hogy szólsz, Ropikám! Vagyis nem, sasolj csak ide: két fü-

lem is van, én is hallottam! Nekem is kell az a kincs, vágod? Meg 

kell szereznünk a kölyköktől!
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– Nyugi Mizu, csak mondtam! A  kincs a  miénk lesz, de hogy 

vesszük el? Még nincs is náluk!

– Aha, de abban a poros könyvben vannak a nyomok vagy mi-

csodák, megszerezzük a könyvet, és miénk az arany!

– Milyen arany?

– Hát a kincs! A kincs mi más lenne, mint arany?

– Oké, Mizu, ha te mondod… De nem azt mondták, hogy 

Szentesre kell menni érte? Valami kukoricásba!

– Nem kukorica, hanem Kurca, te nagyokos! És vagy oda kell 

menni, vagy nem, ezt még nem vágom.

– Akkor mi legyen, Mizu?

– Tudjuk, hol laknak, szimatoljunk körbe! – zárta le a beszélge-

tést Mizu, és ezzel elindult Mamó háza felé, Ropi pedig megadóan 

követte.
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Infopont

Romtemplomok a középkorból

A tatárjárás, majd a törökdúlás komoly károkat okozott az egész ország területén, 

sok település pusztult el, néptelenedett el végleg. Ilyen, ma már nem létező te-

lepülések a Szentes melletti Ecser, és a Hódmezővásárhely melletti Csomorkány 
is, melyekből csak templomuk romjai maradtak meg. Mindkét település élete az 

Árpád-korban kezdődött.

Ecser először a tatárjárásnak esett 

áldozatul, de később a kunok újra 

benépesítették. Téglatemplomát a 

13.  század második felében kezd-

ték építeni román stílusban, majd 

a 14. században gótikus stílusban 

építették át. 1566-ban, a török hó-

doltság ideje alatt égették fel a fa-

lut a templomával együtt. A lakosai 

ezután még visszatértek, a falu a 

17. század elejére néptelenedett el 

végleg.

Csomorkány élete szakadatlan volt az 

Árpád-kortól a 16. század végéig. Külső 

támpilléres téglatemplomát a 15. század 

második felében kezdték el építeni, később 

többször átépítették. A település és temp-

loma az 1596-os török-tatár hadjárat során 

pusztult el.



Ötödik fejezet

Karó és kulcs

Reggel az ágy hamar kivetette a  gyerekeket, jóval azelőtt, hogy 

Áron eljött volna értük. Nem tétlenkedtek, az indulásig Mamó 

térképeit böngészték. Szerencsére Mamónak számtalan könyve 

volt, a regényektől kezdve az útleírásokon át, egészen az atlaszokig, 

így hamarosan megtalálták a megfelelőt, főleg, hogy Luca és Simi 

jól ismerték a könyvespolcok tartalmát, hiszen nagymamájukhoz 

hasonlóan ők maguk is nagyon szerettek olvasni.

– Mit írt a feladvány? Északkelet felé hagyjuk el Szentest? – kér-

dezte Zalán.

– Igen, ez volt benne – helyeselt Simi. – Itt van egy térkép a me-

gyéről, mindjárt megnézem, mi van Szentestől északkeletre. Aha, 

arra Szarvas van! Megkeresem a megfelelő oldalt, amin nagyobb 

méretben rajta van az út, várjatok… Itt is van! Nézzétek, ha követjük 

az utat, nagyjából a felénél oda van írva: Ecseri templomrom!

– Megvan a rom! – örvendezett Emma.

– Már csak a halmot kell megkeresni, hol van már Áron? – türel-

metlenkedett Luca, aki igencsak szeretett volna már indulni.

Áron nem késlekedett sokáig, biciklire ültette a  társaságot, és 

elkerekeztek a Somogyi-könyvtárhoz. Zsófi már várta őket.

– Megvan a  rom! Az ecseri templomrom lesz az – újságolták 

a gyerekek.

– Nagyszerű! Én pedig utánajártam egy-két dolognak, és talál-

tam egy könyvet, amiben a Szentes környéki halmokat gyűjtötték 

össze. Még a  térképlap számát is megadták benne, amin keresni 

kell, és a koordinátákat is! És találtam egy másikat is, ami az egyes 

halmokhoz fűződő hiedelmeket, mondákat is összegyűjti!

– Egyáltalán mik azok a halmok? – ráncolta a homlokát Zalán.
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– Ez is benne van a könyvekben. Ezek lehetnek akár őskori te-

lepülések lakódombjai, vagy emelhették őket csaták tömegsírjai 

fölé, ám a nagy részük temetkezési hely. Legtöbbjük az őskorban 

keletkezett, de a későbbi korszakokban is szívesen használták fel 

ezeket a halmokat: temetkeztek az oldalukba, nemegyszer temp-

lomot építettek rájuk, vagy őrhalmok lettek belőlük. Sok helyen 

a nép török korinak tartotta őket, mint sok minden mást is, ami 

régi, és nem ismerték az eredetét. Egy csomó monda, hiedelem 

fűződik hozzájuk, sokszor boszorkányok találkahelyeinek tartják 

a halmokat, vagy elrejtett kincseket sejtenek bennük.

– Van ötleted, melyik lesz a miénk? – kérdezte Simi a lányt.

– Eddig nem volt, de ha tényleg az ecseri templomromhoz van 

közel, próbálkozzunk meg az Ecser névvel – javasolta Zsófi. – 

Lássuk csak, Répás-halom, Királysági-Kettős-halom, Tere-halom, 

Disznó-halom, hát ezek biztos nem azok – lapozgatott a könyv-

ben –, Pankotai-halom, Laponyag-halom… Itt van, ez lesz az! 

Ecseri-Kettős-halom!

– Mutasd! – ugrottak oda a gyerekek.

– Itt van minden, a helye, a leírása, még az is itt van, hogy egy 

részét szántják, a többi részét nád borítja!

– Remélem, a  karó a  nádasban van, különben oda a  nyom! – 

aggódott Simi.

– Biztosan ez a halom az? Mi van a boszorkányfénnyel? – vizs-

gálta a leírást Luca.

– Nézzük meg a másik könyvet is! – mondta Zsófi. – Hű, jó kis 

legendák vannak itt! Például a  kiszombori Király-halomról azt 

tartja a néphit, hogy nem más, mint Vak Béla király pihenőhelye. 

Amikor errefelé járt, ott ütött sátrat, a dombot akkor hordták össze 

neki. Vagy, a  szájhagyomány szerint Rózsa Sándor, ha üldözőbe 

vették a  csendőrök, és menekülés közben elérte a  mindszenti 

Ludas-halmot, ott szokása volt elhajítani egy fekete macskát, mire 

a csendőrök megijedtek, és abbahagyták az üldözését.

– Ez nagyon jó! – nevettek fel a gyerekek.
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– Egy fekete macskát, mi? – kuncogott Luca. – És mindig volt 

nála egy a zsebében, hátha üldözni kezdik?

– Otthon biztosan nem is tartott más állatot, csak fekete macs-

kákat, és amikor elindult rabolni, mindig betett egyet a táskájába! 

– fűzte tovább kacagva Emma.

Miután a  gyerekek abbahagyták a  nevetést, elkérték Zsófitól 

a könyvet, és érdeklődve böngészték tovább a furcsábbnál furcsább 

hiedelmeket.

– Nem gondoltam volna, hogy egy szakkönyv ilyen érdekes le-

het! – nézett fel Zalán.

Zsófi elmosolyodott:

– Látod, olvasni egyszerre szórakoztató, érdekes és hasznos! Az ol-

vasás nagyon jó kikapcsolódás, ráadásul a könyvekből bármit meg-

tanulhatsz! A könyvekben mindenre találsz választ, a szakemberek 

– vagyis a könyvtárosok – pedig segítenek eligazodni, miben és hol 

keresd azt, amire épp szükséged van. Ezért tanulok könyvtárosnak!

Luca felkiáltott:

– Figyeljetek, meg is van, amit kerestünk! „Szarvas és Szentes 

közt a Rekettyés-tótól a Terehalmon túlig nagy nádasok terjengtek 

ezelőtt. Az ecseri templom iránt, beljebb, volt egy kis domb, ezt is 

jeles-helynek tartotta a határbeli nép. Ezen is boszorkányok gyü-

lekeztek hetednaponként. Valami világosság gyulladt ki ilyenkor, 

amely a kajáni tanyákig feltetszett, meg a Mucsi-hátra. De ahogy 

mentek hozzá közelebb-közelebb, úgy halványodott elfelé.”

– Akkor ez az, megvan a halom is! – ölelte át boldogan Emma 

a barátnőjét.

– Nagyon jól állunk, srácok! – ragyogott Áron arca is. – Az első 

város tehát Szentes! Az ecseri templomromot könnyen megtaláljuk, 

onnan elindulunk a halomhoz. A koordináták alapján előre meg-

nézzük a pontos helyét a térképen, így nem fogunk eltévedni.

– Mikor indulunk? Most? – kapta vállára a táskáját Zalán.

– Kis türelem, gyerekek! Leghamarabb holnap tudunk menni, 

mert ezt egyeztetnem kell a szüleitekkel.
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– Előre izgulok, mit találtok! Ha segítségre lenne szükségetek, 

hívjatok fel nyugodtan! – mondta Zsófi.

– Köszönjük! – mosolyogtak rá mindannyian.

Áron könnyedén megszerezte a  szülők engedélyét, így nem volt 

akadálya a másnapi utazásnak. Délután semmi dolguk sem akadt, 

de nem is bánták, az utóbbi pár nap igen mozgalmas volt, alig volt 

idejük feldolgozni, ami történt velük. Jó volt egy kicsit lazítani: 

Luca olvasott, Emma rajzolgatott, Simi egy filmet nézett a  tévé-

ben, Zalán egy ideig a  számítógépen játszott, majd csatlakozott 

barátjához. Ahogy a filmnek vége lett, összeültek mind a négyen, 

és elővették kedvenc társasjátékaikat. Mamó csodálkozott is, mek-

kora a  nyugalom, máskor egy-két óra pihenés után már a  fülét 

rágták, hogy elmehessenek valahova. Este azonban senkinek sem 

jött álom a szemére. Ébren feküdtek az ágyukban, az előttük álló 

napon tanakodtak. Eddig minden simán ment, hiszen Mamó és 

a szülők semmit sem sejtettek, és egy feladványt már megoldottak.

– Micsoda lebőgés lenne, ha nem találnánk semmit! Ha nem 

volna semmi a karó alatt, mert valaki már elvitte volna! – bökte ki 

Simi, amitől a legjobban félt.

– Ne rágd emiatt a körmöd, Simi! Én mondom neked, minden 

rendben lesz! Hogyan találhatták volna meg a nyomokat, ha a nap-

lót sem találta meg senki? Hiszen ott volt a deszka alatt, te is tudod! 

– mutatott ki az ablakon Zalán, egyenesen a titokzatos padlás felé. 

Mindannyian a szomszéd házra néztek, és amit láttak, attól mind-

annyian egyszerre ugrottak fel. A padlásról fény szűrődött ki. Egy 

zseblámpa fényének tűnt, mert ide-oda imbolygott. Valaki jár ott!

– Vajon ki lehet az? – suttogta Luca, miután mind az ablakhoz 

rohantak. – És mit kereshet?

– Talán az új tulajdonos az – vélte Simi.

– Ő nem éjszaka jönne! – ellenkezett Zalán.

– Pedig biztosan keres valamit, összevissza mászkál a padláson 

– bámulta az izgő-mozgó fénycsóvát Emma.
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– Valaki tud a könyvről! – gurult méregbe Zalán. – De ki hallha-

tott meg minket? Mamó?

– Ne mondj már ekkora butaságot, szerinted Mamó elmondta 

volna valakinek? Vagy gondolod, hogy ő ugrál a  padláson? – 

mondta szigorúan Simi.

Mindnyájan kuncogni kezdtek, de Luca közbeszólt:

– Zalánnak igaza van, valaki tud a  könyvről, különben nem 

bolyongana éjszaka a padláson! A padlásról pedig csak egy helyen 

beszéltünk, a játszótéren. Valaki meghallott minket!

– Szerencsére semmit sem fog találni, hiszen a napló nálunk van! 

Jobb lenne, ha lefeküdnénk, holnap korán kell kelnünk! – zárta le 

a  beszélgetést Simi. – Mindannyian visszafeküdtek az ágyukba, 

ám az elalvás egyiküknek sem ment könnyen, még sokáig forgo-

lódtak álmatlanul.

Mire Áron kora reggel megérkezett, a  gyerekek már tűkön ülve 

várták. Nem csoda, hogy izgatottak voltak, a mai napon állt vagy 

bukott minden! Végre fény derül rá, hogy egy igazi kalandra 

bukkantak, vagy csak egy ügyes tréfának dőltek be – ilyen körül-

mények között más sem tudott volna nyugton maradni. Valahogy 

még kibírták, hogy Mamó a bőséges reggeli ellenére útravalót cso-

magoljon nekik, aztán be is pattantak az autóba. Szentesig hosszú 

volt az út, mégsem unatkoztak. Egymás szavába vágva beszélték át 

az első feladvány minden részét, közben azt is próbálták kitalálni, 

mi lehet a tárgy, amit először Kálmán, majd Judit elrejtett.

Útközben elhaladtak egy hirdetőtábla mellett.

– Ópusztaszer hazavár – olvasta Emma fennhangon a  tábla 

feliratát.

– Én Judit helyébe Ópusztaszerre is tettem volna egy nyomot – 

gondolkodott el Simi. – Jártunk már ott az iskolával, egy csomó 

jó rejtekhelyet lehet találni! Van ott egy régi templomrom, és egy 

csomó régi ház. Szélmalom is van, meg egy ásatás!

– Meg kovácsműhely és gyógynövényház – sorolta Zalán is.

47



– És én láttam egy mókust a régi iskola udvarán! – emlékezett 

vissza örömmel Emma.

– A történeti emlékpark tényleg nagyon jó hely, de tudtom sze-

rint csak a nyolcvanas évek elején nyitották meg – okította őket 

Áron. – Judit 1977-ben rejtette el a nyomokat, amikor a park még 

nem létezett. De az ötlet nem rossz! Egyébként tudjátok, miért 

pont Ópusztaszerre épült a park?

– Azt hiszem, itt volt a vérszerződés… – kutatott bizonytalanul 

emlékeiben Zalán. Simi ugyan bólogatott, ám a többiek kérdően 

néztek Áronra.

– Jó helyen keresgélsz! III. Béla király jegyzője, Anonymus 

jegyezte le a  Gesta Hungarorumban, hogy a  Szer nevet onnan 

kapta a település, hogy Árpád fejedelem és a hét vezér ezen a he-

lyen ejtette szerét az ország dolgainak, vagyis tulajdonképpen itt 

tartották az első országgyűlést. 1896-ban, a  honfoglalás ezredik 

évfordulóján az akkori országgyűlés elhatározta, hogy emléket 

állítanak ennek, ekkor emelték az Árpád-emlékművet, ami ma is 

a park legfőbb jelképe.

– És valóban itt volt az első országgyűlés? – kérdezősködött to-

vább Simi, aki sosem elégedett meg rövid magyarázatokkal.

– Anonymus a  honfoglalás után jó háromszáz évvel később 

írta a Gesta Hungarorumot, 1200 táján. A honfoglalásról semmi-

lyen eredeti leírás nem maradt fenn, ezért sokkal valószínűbb, 

hogy egyszerűen a hely nevéhez illesztette a történetet. De az is 

lehet, hogy tényleg itt történt, mindenesetre a park így is, úgy is 

nagyon szép és érdekes!

Alig több mint egy óra alatt elértek az ecseri templomrom leága-

zójáig. Autóval el tudtak menni egészen a romig, ami nem messze 

az országúttól, a szántóföldek szélén állt. A gyerekek körbejárták 

a még álló falmaradványokat, elolvasták az ismertető táblát. Kicsit 

ücsörögtek a téglafalak között, azután gyalog indultak tovább.

– Át kell vágnunk ezen a  szántóföldön, az autót azért kell itt 

hagynunk. A szántó után viszont lesz egy földút, ami elvezet pont 
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a halomhoz – mondta Áron.

Ügyesen lépkedtek a  szántó rögös földjén. Emma érdeklőd-

ve nézte a  szántással felkeveredett cserép- és tégladarabokat 

a barázdákban.

– Mennyi törött tégla! Olyanok, mint a templomrom téglái! És 

ez a sok cserép micsoda?

– Biztosan egy régészeti lelőhelyen vagyunk, Emma! Régen itt 

egy település lehetett, ami talán sok száz éve elpusztult. Az évek 

alatt befedte a  föld, viszont a szántás a  felszínre hozta a mélyben 

lévő tárgyak töredékeit. Nagyon régi cserepek is előkerülhetnek így, 

akár az elsőként letelepedett emberek sok ezer éves tárgyai is. Egy 

régész biztosan többet tudna neked erről mondani! – felelte Áron.

– Én is régész akarok lenni! Akkor én is meg tudom majd minden-

ről mondani, milyen régi, és egész nap kereshetek elrejtett dolgokat, 

nem csak akkor, ha titkos naplót találunk – jelentette be Emma.

Zalán csodálkozva bámult a húgára. Nahát, miből lesz a csere-

bogár! A rokonaik örülnének, ha hallanák, milyen jó foglalkozást 

talált magának Emma, úgyis mindig azt kérdezgetik tőle: mi leszel, 

ha nagy leszel? Tőle bezzeg már nem kérdezik, úgy látszik, ő már 

túl nagy ehhez. Ez a régész dolog mindenesetre neki is tetszett, ezt 

jól kitalálta a testvére!

Csendben gyalogoltak tovább. Senkivel sem találkoztak, csak 

egy-egy nyúl ugrott elő a barázdákból, vagy madarak szálltak el 

felettük. Gond nélkül elérték úti céljukat, de legnagyobb bánatukra 

nem vehették azonnal szemügyre. A halom ugyan valóban ott állt, 

nem is volt túl magas – az út bele is vágott –, és egy részét szántot-

ták, a többi részét pedig sűrűn benőtte a nád, ahogy a könyv is írta, 

viszont valaki épp állt a halmon, kezében egy sötétrózsaszínre fes-

tett, rövid karóval. Kissé távolabb egy másik ember egy háromlábú 

műszerrel méregetett, időnként utasításokat kiáltott, mire a társa 

ide-oda lépdelt, végül leszúrta a karót, pont a halomba.

– Mit csinálnak? – kérdezte Emma Árontól.

– Ők geodéták, vagyis földmérők. Ahogy látom, épp kitűznek 
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egy nyomvonalat. Ez azt jelenti, hogy itt fog menni valamilyen 

új vezeték, áram, víz vagy bármi más, annak a  helyét jelölik ki 

a munkások számára.

A gyerekek gyanakodva figyelték őket. Mi van, ha véletlenül 

kimozdították azt a  karót, ami nekik kell? Alig várták, hogy át-

vizsgálhassák a halmot, mégis úgy tettek, mint akik csak pihenni 

álltak meg: táskáikat ledobták az út szélére, melléjük huppantak, 

majd elővették a Mamó által csomagolt szendvicseket, és ráérősen 

majszolni kezdtek, bár alig bírtak nyelni az izgalomtól. Szerencsére 

a földmérők kis idő múlva végeztek – fogták a műszereiket, biccen-

tettek a gyerekek felé, és odébbálltak. Ahogy eléggé eltávolodtak, 

mind a halomhoz rohantak.

– Itt van a karó, amit az előbb szúrtak le – állapította meg Simi 

–, körülötte letaposták a nádat. Fél méterre tőle van egy másik is, 

ez régebbinek tűnik, és félig ki van fordulva.

– Itt pedig van egy hosszabb, ez kilóg a nádból! És nincs lefestve! 

– szólt a halom tetejéről Zalán.

– Melyik lehet a mienk? – fogta a fejét Emma.

– Nem tudom! Muszáj lesz átkutatnunk a nádat – mondta Áron. 

– Vigyázzatok, a  földmérők színes karóját nem szabad kihúzni! 

Remélem, Judité nem pont a helyén volt…

Mindannyian bevetették magukat a halom oldalán növő nádas-

ba. Emma alig látszott ki belőle, de a többiek is nehezen haladtak. 

Zalán a domb tetejére ment, és kihúzta a festetlen, hosszú karót, 

majd belenyúlt az alatta lévő lyukba.

– Itt nincs semmi, az biztos! – kenődött el.

– A félig kifordult karó alatt sincs semmi – szólt Simi pár perc 

múlva. Tovább keresgéltek, ami a nádban nem volt egyszerű.

– Alig bírok előrejutni! – dohogott Luca.

– Megpróbáltam négykézláb menni, de nem sikerült – dugta ki 

a fejét a nádból újra Zalán.

– Itt is van valami – jelezte Emma –, de lehet, hogy ez csak egy 

gyökér! Én nem tudom kihúzni!
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Zalán gyorsan odament húgához, és együttes erővel kirántották 

a földből.

– Ez tényleg csak egy öreg gyökér – mondta a fiú csalódottan, és 

messzire elhajította.

Keresztül-kasul járták a  nádat, mégsem találtak semmit. Simi 

hiábavalónak érezte a kutatást.

– Sosem találjuk meg – kesergett –, biztosan rég kifordította valaki!

– Vagy mégsem! – vigyorgott rá Luca.

– Nem mondod, hogy megtaláltad! – ugrott hozzá unokatestvére.

– Valamibe belerúgtam, az biztos – tapogatta lábfejét a lány.

Simi elkezdte a nádszálakat a földre hajlítani a körül a pont kö-

rül, ahol Luca megbotlott. Nemsokára megláttak egy karót, ami 

alig húsz centiméterre lógott ki a földből. Áron megragadta, húzni 

kezdte, ám a karó nem mozdult.

– Negyven éve verték be a földbe, nem adja könnyen magát!

Felváltva próbálkoztak, húzták egy kézzel, húzták két kézzel, 

próbálták kirúgni, végül Áron olyat rántott rajta, hogy a karó ki-

ugrott a helyéből, ő pedig a lendülettől a földre huppant. A karó 

helyén egy lyuk maradt.

– Ki nézi meg, van-e benne valami? – nézett a gyerekekre Áron.

– Én szeretném megnézni! – jelentkezett rögtön Zalán, és már 

nyúlt is a lyukba. Kis tapogatózás után egyszerre felvidult az arca: 

– Itt érzek valamit!

Ujjaival kaparászott egy kicsit, majd előhúzott egy nejlonzacskót.

– Most az egyszer hasznos, hogy a régi zacskók nem bomlanak 

le ennyi idő alatt – szögezte le Luca. – Azért elszomorító, hogy 

negyven év után semmi baja…

– Ez a jó példa arra, miért használjunk minél kevesebb műanya-

got! – bólogatott Áron, majd hozzátette: – Ezt azért gyorsan 

bontsuk ki!

Kibogozták a zacskón lévő csomót. A zacskóban találtak valamit, 

ami több réteg újságpapírba volt csomagolva. Szétbontották a pa-

pírrétegeket – a kezük jócskán remegett –, és a várva várt nyom 
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ott feküdt a kezükben.

Egy kulcs volt az, a  gyerekek tágra nyílt szemmel bámulták. 

Hirtelen szóhoz sem jutottak, hiszen a kulcs létezésével legnagyobb 

félelmük oszlott szét – a kincs létezik! Örömükben ugrálni kezd-

tek, akár a kecskék: a naplóban valódi feladványok vannak, nem 

csak ostoba tréfa az egész! Tényleg életük legnagyobb kalandjába 

csöppentek a padláson, és a kulcs megtalálása az első lépés, hogy 

kezükbe foghassák az elrejtett tárgyat!

– Gyerekek, elismerésem! Egy igazi kincses kalandra bukkanta-

tok – mondta Áron, amikor a gyerekek végre megnyugodtak egy 

kicsit –, a kulcs engem is végleg meggyőzött!

– Ez egy lakatkulcs – állapította meg Simi, miután alaposan 

szemügyre vette.

– A kincsesláda lakatjáé! – rebegte Emma.

– Annak látszik, de úgyis kiderül majd, ha eljön az ideje! – néze-

gette Áron is. – Viszont itt nagyon hamar végeztünk, mit szólná-

tok hozzá, ha megpróbálnánk megfejteni a második feladványt? 

Internet van az okostelefonon, Zsófit pedig bármikor felhívhatjuk, 

ha megakadnánk! Nálad van a napló, Simi?

– Persze, gondoltad, hogy elindulok nélküle?

– Akkor lássunk neki, olvasd fel a második feladványt, légy szíves!
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Infopont

Híres régészeti leletek az államalapítás előttről

Csongrád-Csanád megye területe jóval az állama-

lapítás előtt is lakott volt. Már az őskőkorban – más 

néven paleolitikumban – is éltek itt emberek, de a 

föld mélye őriz emlékeket minden korszakból, az 

őskortól kezdve a római koron és népvándorlás koron 

keresztül, egészen a honfoglalás korig. Megyénk sok 

híres lelettel gazdagította Magyarország régészeti 

emlékeit. Ilyenek például az Alföld területén lévő ke-

vés őskőkori lelőhely egyikéről, Szeged-Öthalomról  
előkerült kőeszközök (1) és mamutcsontok – koruk 

mintegy tizenhatezer év. Nevezetesek az újkőkori 

– neolit – istenszobrok is, melyek közül a mintegy 

hétezer éves Sarlós Isten (2) a leghíresebb, amit 

Szegvár-Tűzkövesen találtak. Szintén világhírű 

a  Hódmezővásárhely-Gorzsa, Czukor major le-

lőhelyen feltárt újkőkori település (időszámításunk 

előtt 5000–4500), melynek egyik jellemző edénytípu-

sa a galléros edény (3).

Időszámításunk előtt 

3500 környékéről, a kö-

zépső rézkorból maradt 

ránk az ún. Szilléri rézkincs – legszebb darabjai egy ép 

rézcsákány (4) és egy rézvéső –, ami Szegeden látott 

napvilágot. A Makó-Vöröskereszt nevű lelőhelyen 

talált, öt kerámiaedényből álló leletegyüttes – köztük 

egy belsődíszes tállal (5) – egy egész régészeti kultúra, 

a kora bronzkori Makó-kultúra (időszámításunk előtt 

2800-2700 tájékán) nevét adta.

1.

2.

3.

4.

5.



Infopont

A vaskorban (időszámításunk előtt 8. század-idő-

számításunk szerint 1.  század) a területet a szkíták, 

majd a kelták lakták. A szkíták Csanytelek-Újhalastó 

lelőhelyen feltárt temetőjében – ami fegyverekben 

a leggazdagabb a Kárpát-medencében – pikkelypán-

cél lemezeit (pikkelypáncélt viselő harcos, 6) is megta-

lálták. A római korban a szarmata nevű népesség élt 

a területen, településeiket és temetőiket a megyében 

mindenhol megtalálhatjuk. Az időszámításunk szerin-

ti a 2. századból Szeged területén egy városhoz ha-

sonló településükről is tudunk, amit Partiszkon, vagy 

Partiscum néven ismerünk. A népvándorlás korban 

– 4. század vége-9. század – éltek itt hunok, gepidák, 

avarok. Legismertebb régészeti emlékeik közé tarto-

zik a hun nagyszéksósi aranykincs (7), a  Szentes-
Berekhát lelőhelyről előkerült gepida sisak (8), vagy 

a  Klárafalváról szár-

mazó, avar nagyszíj vég 

(9) – a veretes övek végét 

díszítő öntvény –, amin 

egy vadászjelenet lát-

ható: íjazó férfi kutyával 

és nyulak. A  honfoglalás 

korából (9. század vége-

10. század) ránk maradt 

számos lelet közül ritka-

ságnak számít erről a vidékről egy Szeged-Öthalmon 

előkerült lovas sír veretes tarsolya (10).

8. 9.

10.

7.

6.



Hatodik fejezet

Rejtekhelytől rejtekhelyig

Simi fellapozta a naplót, majd olvasni kezdte a következő feladványt:

Második rejtekhe ly:

Itt vol t a tó, hol csatát nyer a kirá ly, ha az eső 
e l lent győz, és itt ál l a  fa l is, me ly téglából 
van, mégis kő, ezen a  he lyen a  tálaknak se 
szeri, se száma, s alagúton menekül e l az úr 
a betyárra l .

Ha megvan a he ly, hagyd e l pontosan ke letnek, 
s menj addig, míg jobbra egy toronyba ke ll 
fe lmenned, hol őröltek lisztet, á ll t halom-
ban búza, ennek gerendái között lelsz majd 
rá a nyomra!

– Ebből se értek semmit – legyintett Zalán. – És ebben még egy 

latin név sincs!

– A feladványok nehezek, de nem megfejthetetlenek – mondta 

Áron. – Egészen biztosan itt van minden, amire szükségünk van, 

csak még nem látjuk!

 – Ahol lisztet őrölnek, az biztosan egy malom – jegyezte meg 

Emma.

– Igazad van, szerintem is egy malomról van szó! – bóloga-

tott Áron. – Ismert malom viszont több is van a megyében, van 

például Kiskundorozsmán, Székkutason, Szegváron, Mártélyon, 
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Tiszaszigeten, és Hódmezővásárhelyen is.

– És mi a helyzet az alagúttal? – kérdezte Luca.

– Nem tudom, én eddig csak a szegedi alagutakról hallottam – 

rázta a fejét Áron.

– Szerintem a  csatával kellene kezdenünk! – vetette fel Simi. 

– Arról elég sok mindent tudunk, hogy egy tó partján volt, hogy 

a király nyert, és esett az eső. Internet?

– Már keresem is! – vette elő a telefonját bátyja. – Beírom, hogy 

„tó király eső csata”. Az első találat a Crécyi csata, biztosan nem ez 

az. A második a várnai csata, ez sem lesz jó. Viszont a harmadik 

egy újságcikk, „Nem az eső nyerte a hód-tavi csatát”. Hoppá, akkor 

tudom is, miről van szó!

– Miért, a Hód-tó hol van? – érdeklődött Emma.

– Hol volt, inkább! Ma már nincs ilyen tó, de Hódmezővásárhelyen 

volt – válaszolta Áron. – A hód-tavi csatára is rákeresek, a bizton-

ság kedvéért. Huh, rengeteg találat van! Talán kezdjük egy lexikon 

szócikkével, az rövid és tömör. Így is van, ez az a csata, amire gon-

doltam! 1282-ben volt, Hódmezővásárhely mellett, ahol IV. László 

király ütközött meg a  kunokkal. A  legenda szerint a  királyt egy 

váratlan zápor segítette győzelemre, ami tönkretette a kunok íjait. 

Ez annál érdekesebb, ha tudjátok, hogy IV. László maga is félig 

kun volt, édesanyja a kun fejedelem lánya volt.

– Akkor meg miért harcolt velük? – lepődött meg Zalán.

– IV. Bélának, László nagyapjának, komoly gondot okoztak a ta-

tárok, ezért betelepítette a kunokat az országba, hogy segítségére 

legyenek velük szemben. A letelepedés egyik feltétele az volt, hogy 

a  kunok áttérnek a  keresztény hitre, amire viszont nem nagyon 

voltak hajlandóak. A magyar urakkal is állandó viszályban álltak. 

IV. László a kunokhoz húzott az egyre hatalmasabb nemesurakkal 

szemben, de a kunok pogány életmódja az egyháznak sem tetszett, 

ezért kötelezték rá a királyt, hogy törvényben kényszerítse rendre 

őket. A kunok végül fellázadtak, így Lászlónak muszáj volt meg-

küzdenie velük. Ez volt a hód-tavi csata.

57



Zalán közben kivette a telefont Áron kezéből, és tovább kere-

sett rajta.

– A Hód-tónak pedig semmi köze a hódokhoz. A mára kiszá-

radt tónak holdsarló alakja volt, Hold-tóból vált Hód-tóvá – cso-

dálkozott a fiú.

– Hogy mik vannak! – örült meg Simi, mert szeretett új dolgokat 

tanulni, majd folytatta: – Hódmezővásárhelyen szélmalom is van, 

ez már két találat az ötből! Már csak a fal, a tál és az alagút hiányzik!

– Akkor nézzük meg most is a város hivatalos oldalát! – mondta 

Zalán. – Aha, Judit az árvízvédelmi falra gondolhatott. Azt írja, 

hogy a  szegedi 1879-es árvíz után építették, a  régi Hód-tó part-

vonalát követi. Nagyjából húsz kilométer hosszú, ebből három 

kilométer téglából épült. Népi elnevezése a „kűfal”.

– Így lesz a téglából kő! – villant Simi szeme.

– És ha a második város tényleg Hódmezővásárhely, akkor a tá-

lon se kell tovább gondolkodnunk – tette hozzá Áron. – A hódme-

zővásárhelyi kerámia országszerte híres. Nézd csak meg, Zalán!

– A látnivalók között két fazekasház is van, az egyiknél azt írja, 

hogy Hódmezővásárhely az alföldi fazekasság központja volt, és 

főleg tálakat készítettek. Akkor már csak az alagutat kell megta-

lálnunk. Beírom, hogy „alagút és Hódmezővásárhely”. Most is sok 

a találat!

– Majdnem mind újságcikk, de van itt valami más is, ami egy 

évkönyvben szerepel! Felhívom Zsófit, hogy segítsen nekünk, néz-

ze meg az évkönyvet, mi pedig olvassuk el addig az újságcikkeket! 

– javasolta Áron.

Így is tettek, ameddig várták, hogy Zsófi visszahívja őket, átnéz-

ték a cikkeket. Úgy látták, hogy az egyik leghíresebb hódmezővá-

sárhelyi legenda az alagútrendszer legendája, ami a lakosok szerint 

a város alatt húzódik, mert az építkezések során sokszor akadtak 

téglával kirakott termekre, folyosókra. Nemsokára megcsörrent 

a  telefon is, Áron kihangosította, hogy mindnyájan hallhassák 

Zsófi válaszát.
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– Megnéztem az évkönyvet, és megnéztem néhány újságcik-

ket is. Úgy látszik, Hódmezővásárhely alatt nincs alagút, főként 

a téglából épült, régi magtárakat, élelmiszertároló pincéket hitték 

annak, meg a régi csatornákat – folytatta Zsófi. – A fantázia csinált 

belőlük összefüggő titkos járatokat, amit hol a  helyi uraság, hol 

a betyárok menekülőútjának gondoltak.

– Köszönjük, sokat segítettél! – köszönt el Áron a lánytól.

– De kár! Olyan jó lett volna egy titkos alagutat felfedezni! – 

szontyolodott el Emma.

– Mi ennél menőbbek vagyunk, titkos kincset keresünk! – vi-

gasztalta bátyja.

– Akkor egyetértünk abban, hogy Hódmezővásárhely a máso-

dik város? – tette fel a kérdést Luca.

– Egyetértünk! – felelte Simi, és vele együtt mindenki bólo-

gatott. – Már csak ki kell választanunk a  szélmalmot! Ezt most 

megkeresem én, rendben? A  térképekben úgyis jó vagyok! Egy 

pillanat, mindjárt itt lesz… A Tornyai János Múzeum oldalán meg 

is találtam: Papi-féle szélmalom. A térkép szerint a Tótkomlós felé 

vezető út mentén van, ami keletre van várostól.

–A képek alapján nagyon jó állapotban van! A leírás szerint 1946-ig 

működött, 1962-ben került védelem alá – nézte meg az oldalt Luca 

is. – Viszont csak előzetes bejelentkezés után látogatható!

Áron gyorsan felhívta a  megadott számot, szerencséjükre az-

napra két csoport is bejelentkezett, csatlakozhattak bármelyikhez. 

Vidáman indultak vissza, ki fütyörészve, ki ugrándozva. A vissza-

út valahogy rövidebbnek tűnt, talán mert felszabadultak voltak. 

Egy-kettőre elérték az ecseri romot, ahol az autót hagyták, és már 

zötyögtek is Hódmezővásárhely felé. Áron áthajtott a belvároson, 

hogy szemügyre vehessék az árvízvédelmi falat, a „kőfalat”, és az 

Erzsébeti útra kanyarodva nemsokára meglátták a szélmalmot is.

Az egyik látogatócsoporttal pont egyszerre érkeztek, velük 

együtt feltűnés nélkül bejárhatták először a  molnárházat, majd 

a szélmalom mind a négy emeletét. Míg egy kedves hölgy mindent 
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elmondott a malomról, megvizsgálták annak minden zegét-zugát, 

még a nagy fogaskerekeket és az őrlőköveket is, ám nem igazán 

tudták, mit is keressenek.

– Ez a szélmalom is téglából van, mint a szegedi vár, talán itt is 

egy üreget kéne keresnünk! – dobta be az ötletet Simi.

– Vagy egy mozgó téglát, amit ki tudunk húzni a falból! – mond-

ta Emma.

– Egy üreg azért jobb lenne – vélte Luca –, nem tudom, hogy 

emelhetnénk ki egy téglát a falból feltűnés nélkül!

Ezután Luca és Emma belülről tapogatták a  falakat, Zalán és 

Simi kiszaladtak, és kívülről csinálták ugyanezt, de minden ered-

mény nélkül. A bejáratnál összedugták fejüket.

– A  feladvány azt mondja, hogy a  szélmalom gerendái között 

leljük meg a nyomot. Mi van, ha szó szerint érti? Gyerünk fel újra 

a negyedik emeletre! – javasolta Zalán.

A negyedik, vagyis a  legfelső emelet valójában a  széliránynak 

megfelelően forgatható tetőszerkezet volt. A többi emelettel ellen-

tétben itt nem volt ablak, a  félhomályban próbálták megkeresni 

a  nyomot a  gerendák között. Legnagyobb bánatukra most sem 

találtak semmit.

– Talán rosszul értelmeztük a szöveget – vigasztalta őket Áron, 

aki közben visszatért a  tárlatvezetésről –, és a  „gerendái között” 

csak annyit jelent, hogy a malom belsejében!

A gyerekek felsóhajtottak, és elölről kezdték az egészet. Bejárták 

az emeleteket, kopogtatták a falakat, a gerendákat, üreget keresve.

Emma belefáradt a sok fel-alá rohangálásba. Visszament a föld-

szintre, s miközben a többieket várta, a gerendákra ragasztott régi 

képeslapokat nézegette. A többiek közben visszaértek hozzá, meg-

lehetősen csalódottan, mert nem találtak semmit. Emma a lapokat 

mutogatta nekik:

– Nézzétek, milyen érdekesek! Nagyon régóta itt lehetnek! 

Valamelyiken még az írás is olvasható. Ennek meg összefirkálták 

a szélét, látjátok? – bökött az egyikre, amely talán a legkopottabb 
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volt.

A fiúk alig figyeltek rá, de Luca engedelmesen odanézett, és 

azonnal felkiáltott:

– Emma, te egy zseni vagy!

– Én, miért? – kérdezte zavarodottan a kislány.

– Nézzétek, mi van ideírva! – mutatott Luca az üdvözlőlapra, 

mire a  fiúk egymást lökdösve próbálták kibetűzni a  rajta lévő 

feliratot.

Bal 2. 77.09.12., állt a lap szélén, alig olvashatóan, mert a ceruzá-

val írt sor erősen kifakult.

– Tényleg zseni vagy, hugi! – dicsérte testvérét őszinte öröm-

mel Zalán, de a  többiek sem rejtették véka alá az elismerésüket. 

– Ennek látszólag semmi értelme, de a dátum stimmel, szóval ez 

nem lehet más, csak a második nyom!

– Majd lesz értelme, ha már az összes nyom a kezünkben van! 

– mosolygott Áron. – Mindenesetre nagy szerencse, hogy ebben 

a malomban mindent az eredeti állapotban hagytak!

A gyerekek arcára is boldog mosoly ült ki. Igen, a szerencse ked-

vez nekik, de mind a négyen úgy érezték, hogy rá is szolgáltak, hi-

szen Judithoz hasonlóan kitartóan próbálják megfejteni a feladott 

rejtvényeket!

Hazaindultak. A fárasztó nap után szótlanul tették meg az utat, 

viszont hazaérkezve Mamót nem hagyhatták beszámoló nélkül. 

Ismét alaposan kikérdezte őket – a  lakatkulcsról és a  lapra írt 

szövegről persze mélyen hallgattak. Mamó örült, hogy jól érezték 

magukat, ám egy valamit mégis megjegyzett:

– Ha legközelebb kirándulni mentek, előtte legyetek szívesek 

rendet tenni! Nem is tudom, mi lelt titeket, úgy néz ki a szobátok, 

mint amin tornádó söpört végig! Én hozzá se nyúltam semmihez, 

nektek kell mindent helyretenni!

A gyerekek értetlenül néztek össze: milyen tornádó? Hiszen ők 

példás rendet hagytak maguk után! Beszaladtak a szobájukba, és 

megdöbbenve látták, hogy Mamó nem túlzott, olyan rendetlenség 

62



volt odabenn, amilyet még sosem láttak! A  székek felborogatva, 

a párnák egymás hegyén-hátán, némelyikről a huzatot is lehúz-

ták. Az ágyakat elhúzták a fal mellől, a szekrényajtók nyitva, még 

a szőnyeget is felgyűrték.

– Valaki járt itt! Nem véletlenül van minden felforgatva, a naplót 

keresték! – foglalta össze Simi.

– Vajon ki lehetett az, és hogy jött be? – vonta össze a szemöldö-

két Zalán, majd tanácstalanul nézett körbe a szobában.

– Az lehetett, aki tegnap a padláson járt. Ha oda bejutott, akkor 

a  szomszéd ház kertjéből könnyedén átjöhetett Mamó udvarába, 

az utca felőli kertkapu hiába van zárva! Mamó pedig el-elbóbiskol 

napközben is, ha leül egy kicsit pihenni, egy óvatlan pillanatban be 

lehet surranni mellette a házba!

– Rá kell jönnünk, hogy ki az, különben nem tehetünk ellene 

semmit! – sóhajtott Luca.

– Nekem van egy ötletem! Akárki is próbálja megszerezni 

a könyvet, egészen biztosan figyel minket, csak így tudhatta, hogy 

mikor nem vagyunk itthon. Viszont ezt a javunkra is fordíthatjuk! 

Csaljuk csapdába! – vigyorgott Zalán.

– De hogyan? – kérdezte Emma.

– Hajoljatok közelebb, elmondom! – mondta a  fiú, és előadta 

tervét.
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Infopont

Alföldi szélmalmok

A szélmalmok a 18-19. században terjedtek el, főleg a vizekben szegényebb területe-

ken, elsősorban a Duna–Tisza közén és a Tiszántúlon. A 19. században ez volt a legha-

tékonyabb malomtípus, egy malom akár napi hetven mázsa gabonát is meg tudott 

őrölni. A gőzmalmok megjelenésével a szélmalmok szerepe visszaszorult. Csongrád-

Csanád megye szélmalmaiból mára csak tizennégy maradt meg: a balástyai, 

fábiánsebestyéni, felgyői, hódmezővásárhely-erzsébeti, kiskundorozsmai, mártélyi, 

mindszent-ludasi, szatymazi, szegvári, székkutasi és a tiszaszigeti. A szentes-donáti 

szélmalmot az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba telepítették át, a békés-

sámsoni malmot pedig Békéscsabára. Pálmonostora szélmalma Csongrád-Csanád és 

Bács-Kiskun megye határán helyezkedik el.



Hetedik fejezet

A csapda

Miután másnap felkeltek, tágra nyitották a szoba utcára néző abla-

kát, odakintről beáramlott a hűvös reggeli levegő. Zalán kinézett, 

egy hatalmasat nyújtózott, mint aki épp csak most ébredt, majd 

hangosan és jól érthetően megszólalt:

– Mit is mondott Áron, ma hánykor találkozunk a játszótéren?

– Kettőkor! – válaszolták kórusban a többiek, szintén jó hangosan.

– A  könyvet is vinnünk kell? – kérdezősködött tovább Zalán, 

közben a szemét dörgölte, majd ásított is egy nagyot – bárki azt 

hihette, még kótyagos az alvástól.

– Persze, hogy vinnünk kell, beteszem a hátizsákomba! – felelte 

fennhangon Simi.

– Tehát kettőkor, nem felejtem el! – zárta le a beszélgetést Zalán, 

és becsukta az ablakot.

A szoba lakóin általános derültség lett úrrá.

– Remélem, ez beválik! Mindenesetre nagy alakítás volt! – kun-

cogta Luca, de a többiek is igen vidámak voltak.

– Beválik, majd meglátjátok! – mondta magabiztosan Zalán. – 

Ha figyelnek minket, hallgatóznak is!

– Azért néhányszor még meg kell ismételnünk, biztos, ami biz-

tos! – vigyorgott Simi is.

A délelőttöt az udvari függőágyakban heverve töltötték. Ha 

Mamó hallótávolságon kívül volt, többször elismételték, hogy 

milyen jó, hogy Áron ismét elviszi őket a  könyvtárba, és hogy 

előtte jó lesz kicsit kimenni a játszótérre. Kettőkor, hiszen addigra 

végeznek az ebéddel.

Ebéd után lázas készülődésbe kezdtek. Ismét kinyitották az 

utcai ablakot, látványosan turkáltak Simi hátizsákjában, amit 
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kikészítettek a kintről legjobban látható helyre, a szoba közepén 

lévő asztalra.

– Mikor indulunk már? – kérdezte Emma néhány percenként, 

mire a többiek mindig rávágták:

– Kettő előtt tíz perccel! – és igyekeztek elnyomni feltörő 

nevetésüket.

– Szia, Mamó! Indulunk, Áron jön értünk! – kiabálták még 

egyszer nagymamájuknak, amikor kinyitották a kiskaput – a biz-

tonság kedvéért, ha az illetéktelen fülek eddig mégsem hallották 

volna –, aztán lassan poroszkálva, mint akik módfelett ráérnek, 

elindultak a játszótérre.

Odakint leültek az alá a nagy fa alá, ahol a legutóbb is várták 

Áront és Zsófit. Iskolai dolgokról fecsegtek, majd néhány perc 

múlva felálltak, hogy Zalán javaslatára átüljenek a  fa melletti 

mászókára. A  hátizsákot Simi hanyagul ledobta a  fa tövébe. 

A  mászókán folytatták a  csevegést – külső szemlélő számára 

csak egy csapat gondtalan gyereknek tűnhettek, akik próbál-

ják valahogy elütni a délutánt. Persze nem kis erőfeszítésükbe 

telt fenntartani ezt a  látszatot – valójában a  szemük sarkából 

folyamatosan figyelték a  hátizsákot –, de mindent beleadtak, 

Emma még énekelgetett is egy kicsit. Múlt az idő, és a zsák még 

mindig a fa alatt hevert. Minden újonnan érkezőt gyanakodva 

vizsgáltak, sőt, a játszótér mellett elhaladó összes autót követték 

a szemükkel, míg azok be nem fordultak valamelyik sarkon, ám 

semmi sem történt. Se egy gyanús alak, se egy váratlan zaj, egy-

szerűen semmi. A nagy nyugalom kicsit összezavarta őket, talán 

rosszul okoskodtak? A reggeli kiváló alakítás ellenére Zalán tür-

tőztette magát a legnehezebben, alig várta, hogy végre történjen 

valami. „Tisztára mint egy akciófilmben!” – gondolta magában, 

miközben fejjel lefelé himbálózott a mászóka tetejéről. Ha nem 

ebben a pózban van, talán észre sem veszi, hogy a nagy nyuga-

lom közepette a fa lombjából egy vékony zsinór ereszkedik le, 

a  végén egy kampóval. Azonnal a  földre ugrott, megrángatta 
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Simi karját, és a  hátizsákra mutatott. A  lányok is észrevették, 

hogy valami történik, de Emma továbbra sem hagyta abba az 

éneklést, Luca pedig folytatta a történetet az egyik osztálytársá-

ról, aki egyszer a reggeli kapkodásban pizsamanadrágban indult 

el az iskolába. A kampó elérte a hátizsákot, de bárki is tartotta 

a zsinórt, beleakasztani nem tudta. Simi oda akart ugrani, ám 

Zalán visszatartotta:

– Hadd próbálkozzon! – suttogta, és a markába nevetett.

A zsinór fel-le mozgott, viszont a hátizsák pántja valahogy mindig 

kicsúszott a kampóból. Közben Zalán újra felugrott a mászókára, 

és húzódzkodni kezdett, Emma egyre hangosabban énekelt, Luca 

pedig azon elmélkedett, hogy melyik barátnőjével melyik karkö-

tőjét kellene elcserélnie – egyszóval a fokozódó izgalom ellenére 

sem estek ki szerepükből. Csak Simi ücsörgött a földön, látszólag 

gondolataiba mélyedt – valójában a zsinórt figyelte. Ahogy a kam-

pó végre beakadt a pántba, talpra ugrott, és elkiáltotta magát:

– Na most!

Mindannyian a  fához ugrottak, a  hátizsák már a  fejük ma-

gasságában járt. Zalán teljes erőből húzni kezdte lefelé – amivel 

meglephette az orvhorgászt, mert a zsák lejjebb ereszkedett –, ám 

a kampó még mindig tartott, a zsinór még mindig feszült. Luca is 

belekapaszkodott a hátizsákba, de feleletképpen a  lombok közül 

is kétszer akkora erővel húzták vissza. Egyenlőtlennek bizonyult 

a küzdelem. Ki tudja, meddig rángatták volna ide-oda a zsákot, ha 

egyszer csak melléjük nem lép Áron:

– Mi folyik itt?

Luca és Zalán meglepetésükben elengedték a  hátizsákot, mire 

az villámgyorsan elindult felfelé, hiába kaptak utána. Szerencsére 

Áron – akivel valójában nem kettőre, hanem fél háromra volt meg-

beszélve a  találkozó – gyorsan kapcsolt, és mivel több mint egy 

fejjel magasabb volt náluk, egyszerűen felnyúlt a zsákért, és egy 

határozott mozdulattal leakasztotta a horogról. A zsinórt hirtelen 

felrántották. A  fa lombjában mozgolódás támadt, és egyszerre 
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Mizu és Ropi pottyant a levelek közül a lábuk elé. Mizu egy meg-

vető pillantással végigmérte a társaságot:

– Mizu, mit néztek? – Ezután mindketten elszaladtak, megelőz-

ve ezzel a lebukást követő elkerülhetetlen fejmosást.

– Mizu és Ropi, gondolhattam volna! – dohogott Simi. – Ezek 

mindenre képesek! Biztosan ők jártak a padláson, és a szobánkban is!

– Elárulnátok, hogy mi volt ez? – értetlenkedett Áron, miközben 

átnyújtotta a zsákot Siminek.

A csapat gyorsan felvázolta az eddigi eseményeket – a padláson 

látott fényről idáig nem szóltak senkinek, Áron pedig lemaradt 

a  tegnapi rumliról. Meghallgatta őket, egyet-kettőt hümmögött, 

majd így szólt:

– Ötletnek nem volt rossz, de átgondoltátok ti ezt rendesen? Mi lett 

volna, ha nem tudjátok visszaszerezni a zsákot, és elviszik a naplót?

– Nem vihették volna el – nézett bátyjára Simi olyan elégedett 

arccal, hogy az rögtön sejtette, hogy egyéb turpisság is van a dolog-

ban. – A napló nincs is nálunk! A harmadik feladványt leírtam egy 

papírra, zsebre vágtam, a zsákba pedig ezt raktuk – mondta, azzal 

kinyitotta a cipzárt, és egy vastag könyvet nyomott Áron kezébe.

– A  kötés-horgolás kézikönyve – olvasta hangosan Áron, és 

kitört belőle a nevetés. – Ti aztán megéritek a pénzetek, én mon-

dom! Ami azt illeti, ezzel adtatok is egy ötletet, hogyan tudnánk 

végleg lerázni a két jómadarat! Otthon elmondom, de most men-

jünk! Zsófi mégsem ér rá ma, jó lenne, ha segítenétek Mamónak 

a házimunkában!

Erre bizony szükség is volt, mert jó nagy rumlit hagytak maguk 

után a szobájukban. Luca és Simi megágyaztak – reggel ugyanis 

elmaradt a csapdára való készülődés miatt –, Emma és Zalán ösz-

szecsukták a  kanapét, amin aludtak, és összeszedték a  szanaszét 

heverő díszpárnákat. Simi elpakolta a könyveket a szoba közepén 

álló asztalról, Luca pedig magára vállalta a porszívózást, a fiúk leg-

nagyobb örömére. Emma a takarítás után még segített Mamónak 

süteményt sütni, így este nem kis büszkeséggel zsebelte be a finom 
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kuglófért járó dicséreteket. Mamó nagyon meg volt velük eléged-

ve, nem is ellenkezett, amikor engedélyt kértek, hogy a következő 

délelőttöt ismét a könyvtárban töltsék.

Másnap Zsófi a könyvtár bejáratában várt rájuk.

– Gratulálok, hallottam, hogy megvan az első két nyom! 

Őszintén bevallom, hogy legalább annyira várom a harmadik fel-

adványt, mint ti! Hogy gyorsabban haladjunk majd, egy térképet 

előre kikésztettem Csongrád-Csanád megyéről. Simi, felolvasnád 

nekünk a rejtvényt?

Harmadik rejtekhe ly:

Keresd azt a he lyet, mit határol Tarkő lánya, 
hol az egyik legnagyobbat az eperfa árnya várja. 
Övé a  százrétű, mely királyt véd a  csomától, 
sok he lyhez köze l van, de a Szentföldtől igen 
távol . Ha megFORDultál benne, lépj át a  le-
ányon, az első lakott he lyig lábad meg ne 
ál ljon! Itt a török mecset, mit ha körös-körül 
jársz, meglátod majd rögtön az erdőtől a fát!

– Jaj! – foglalta össze tömören Luca a gondolatait. – Ezek a felad-

ványok egyre zavarosabbak!

– Talán könnyebben érthetőek lennének, ha Judit nem akarta 

volna mindenáron rímbe szedni őket! – mondta kaján vigyorral 

az arcán Zalán.

– Szerintem így sokkal rejtélyesebben hangzik, mintha simán 

leírta volna, hogy menj ide vagy oda! – védte meg Juditot Emma.

– Két kiindulópontunk azért van – mondta Zsófi –, az egyik 

a Tarkő név. Be is ütöm keresőbe, hogy „Tarkő lánya”. Ó, nézzétek, 

ez egy legenda!
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– Milyen legenda? – lesték a képernyőt a gyerekek.

– Maros és Olt legendája. Tarkő tündér az anyjuk volt, apjukat 

a tündérkirály a Fekete-tengerhez száműzte. Hogy apjukat megke-

reshessék, anyjuk folyóvá változtatta őket. Mégse tudták elérni a ten-

gert, mert elfáradtak, így végül Olt a Dunába, Maros pedig a Tiszába, 

s vele együtt szintén a Dunába ömölve érte el a tengert. Ahol a Duna 

a  Fekete-tengerbe torkollik, meg is látták apjukat, de megszólítani 

már nem tudták, mert elnyelték őket a hullámok. Mivel az Olt nem 

Magyarországon folyik, így a mi folyónk a Maros lesz!

– Tehát egy Maros melletti települést keresünk – csapta fel az 

atlaszt Simi. – Nézzük, mik jöhetnek szóba!

Mindenki a  térkép fölé hajolt, és a  Maros vonalát kezdte 

tanulmányozni.

– Nagylaktól Szegedig bármelyik település lehet a mienk – vizs-

gálódott Simi –, hacsak a „határolja” nem azt jelenti, hogy közvetle-

nül a partján van, mert akkor csak Apátfalva és Makó lehet a nyerő!

– Nektek mi tűnik fel először a szövegben? – kérdezett közbe Zsófi.

– Hogy a megfordul szóban nagybetűvel írták az, hogy FORD – 

vágta rá azonnal Emma.

– Így van, ez nekem is rögtön megütöttem a szemem! – helyeselt 

Zsófi. – De vajon mire gondolhatott Judit, a Ford autókra?

– De mi köze van Magyarországnak a Fordhoz? – nézett Zalán 

csodálkozva a lányra.

– Mindjárt kiderítjük! Kezdjük a két legvalószínűbb településsel. 

Beírom, hogy „Apátfalva Ford”. Lássuk, mit mutat!

– Ezzel nem sokra megyünk, hacsak nem akartok használt 

autót venni! – kuncogott Luca, ahogy a  találatokat olvasgatta. – 

Ugorjunk a következőre!

– „Makó Ford” – pötyögte be Zsófi ismét a gépbe, és az eredmé-

nyek láttán őszintén meglepődött. – Ezt nem hiszem el, Makón 

van egy Ford-fal!

– És miért? – rökönyödött meg Áron is.

– Várj, keresem! Aha, a  következő találatok kellenek nekünk 
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igazán! Azért van Ford-fal, mert Galamb József, a Ford-T modell 

megalkotója egy makói születésű gépészmérnök volt. Makón 

maradt testvéreinek Ford traktorokat küldött haza, hogy segítse 

a  munkájukat, akik végül egy lerakatot nyitottak Makón, ami 

1944-ig működött. Autókat és traktorokat is árultak.

– Megáll az eszem, hogy mik derülnek ki! – tátotta a száját Zalán 

is. – Juditnak igaza lesz, lassan annyi mindent tudunk a megyéről, 

hogy könyvet írhatnánk!

– Attól azért még messze vagyunk – hűtötte le barátját Luca –, de 

igazad van, ez a keresés egyre érdekesebb! Ha egyezik a Maros és 

a Ford, mi van még? Miért van például Makó távol a Szentföldtől? 

Vagyis miért pont Makó?

– Mert messze van, mint Makó Jeruzsálemtől! – nevetett fel 

Áron. – Te is hallottad már ezt a mondást, nem igaz?

– Hallani hallottam, de sosem gondoltam bele, messze van 

és passz, ennyi. De könyörgöm, miért pont Makó? Miért nem 

Kübekháza, Mórahalom vagy Ásotthalom?

– Ezt én sem tudom – vallotta be Áron. – Lássuk, mit mond 

az internet!

Rövid keresgélés következett, ez alatt a  gyerekek csak ennyit 

hallottak Árontól, hogy „Nahát!”, és „De érdekes!”, meg „Ezt nem 

is tudtam!”, amit persze gyorsan meguntak, és a választ követelték.

– Képzeljétek el, ez nem csak az egyik legismertebb, de az egyik 

legrégebbi magyar szólásunk, az első ilyen jellegű magyarországi 

gyűjteményben, amit 1598-ban adtak ki, már szerepel. Egy ma-

gyarázat szerint 1217-ben egy Makó nevű vitéz beállt II. András 

kereszteshadába, de amikor Dalmáciába értek, kicsit többet ivott 

a kelleténél a helyi borokból. Emiatt Spalató, vagyis a mai Split vá-

rosának számos tornyát látva azt hitte, hogy Jeruzsálemben van, ezt 

a tévedést örökíti meg a szólás. Egy másik anekdota szerint a hadat 

gyűjtő királynak felelték a makóiak, hogy ők nem mennek, mert 

Makó igen messze van Jeruzsálemtől. Van olyan leírás, miszerint 

az izraeli Akkó nevű kikötőhöz köthető, ahonnan a zarándokoknak 
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már gyalog kellett megtenniük az utat Jeruzsálemig, ők mondogat-

hatták, hogy „messze van, mint Akkó Jeruzsálemhez”. Az Akkó és 

a Makó könnyen összekeverhető, talán ebből alakult ki a magyar 

szólás. Ahogy láttam, ezeken kívül még számos magyarázat létezik!

– Jó, de melyik az igazi? – kérte rajta számon az igazságot Emma.

– Ugyan ki tudja? – tárta szét a kezét Áron.

– Tehát egyezik a Tarkő lánya, a Ford és a szólás is, akkor meg-

egyezhetünk abban, hogy Makóról van szó? – próbálta gyorsítani 

a keresést Simi.

– Megegyezhetünk, de a  „százrétű” és a  „csoma” nekem még 

mindig homályos, ezekre van valami ötletetek? – szegezte a kér-

dést Luca Zsófinak és Áronnak.

– A  százrétűre van, mert Makóról mi jut eszébe először 

mindenkinek?

– A hagyma! – válaszolták egyszerre a gyerekek.

– Úgy van, a hagyma – vette át a szót Zsófi –, nekem pedig a cso-

mára van egy ötletem, mert ezt a szót már olvastam nemegyszer, 

mégpedig Gárdonyi Géza A láthatatlan ember című regényében. 

Mindjárt hozom!
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Nyolcadik fejezet

Újabb bonyodalmak 
a padláson

Zsófi nemsokára a könyvvel tért vissza a gyerekekhez.

– A  könyv a  hunokat mutatja be, pontosabban Attila uralko-

dásának utolsó éveit, mégpedig egy trák szolgafiú, Zéta életén 

keresztül. Zéta gazdája, Priszkosz rétor tárgyalni készül Attilával, 

és szolgáját is magával viszi a hunok közé. Zéta beleszeret egy hun 

főúr lányába, Emőkébe, ezért önként rabszolgának áll a főúrhoz. 

Részt vesz a híres catalaunumi csatában is, ami után megbetegszik. 

Itt következik az a rész, amire gondoltam: „Másnap Atilla végiglo-

vagolt a csatatéren. Elnézett hozzánk is, helyenként vigasztalóan 

szólott: - A sebetek dicsőségetek. Még az úton meggyógyultok, és 

egészségesen érkeztek haza. Még a haldoklók is boldogan tekin-

tettek reá. De a gazdám nem volt a kíséretében. Meghalt-e, vagy 

sebesülten hever? Nem tudtam. Már akkor forróság volt rajtam: 

gyehenna! Fél kézre tápászkodtam, és vért hánytam. Egy Esztán 

nevű zoltán ült mellettem lábatörötten. Rám kiáltott: - Tyű, az 

apád sarkantyúját, csoma van rajtad! Akkor már magam is tud-

tam. A torkom, hónaljam meg volt dagadva. A csatából megme-

nekültem, a pestisbe beleestem.”

– A csoma ezek szerint pestist jelent – állapította meg Simi –, 

vagyis egy olyan királyt kell keresnünk, akit hagymával kezeltek 

a pestis ellen.

– A hunok kik voltak? – kíváncsiskodott Emma, aki még nem 

tanult történelmet.

– A hun nép egy keletről érkező lovasíjász nép volt – a magya-

rokhoz hasonlóan –, az 5. században éltek ezen a környéken. Egész 
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Európa rettegett tőlük. Attila volt a  legnagyobb királyuk, szállása 

valahol az Alföldön volt, a szegediek úgy tartják, pont Szegeden állt 

Attila „világhírű sátra”. Ez nem lehetetlen, a legszebb hun leletet is 

Szeged és Röszke között, Nagyszéksóson találták meg; sok szép ék-

kövekkel díszített aranytárgyat – mesélte Áron. – De térjünk vissza 

a királyhoz és hagymához, erről semmit sem tudok, ezért fordul-

junk újra az internethez! A keresőszavak pedig legyenek a „makói 

hagyma király pestis”. Tessék, rögtön az első találat megadja a ma-

gyarázatot! A legenda szerint II. Ulászló királyunk a 1510. évi pestis-

járvány elől a Makótól tíz kilométerre lévő csanádi várba menekült, 

ahol is a pestis ellen a helyi hagymával kúrálta magát.

– Sikeresen? – érdeklődött Luca.

– Mivel II. Ulászló 1516-ban halt meg, úgy néz ki, hogy sikeresen.

– Akkor már csak az eperfát kell ellenőriznünk, arról hallott 

valaki? – nézett körbe Simi.

– Nekem eszembe jutott valami! – csapott a  homlokára Luca. 

– Tavaly voltunk Makón, anyu egyik barátnőjénél. A  városban 

elsétáltunk egy ház előtt, és anyu ismerőse azt mesélte róla, hogy 

régen állt az udvarán egy eperfa, az alatt pihent meg Kossuth 

Lajos, amikor Makón járt. Úgy látszott, nagyon büszke erre!

– Igen, Kossuth Lajost nagyon tisztelik errefelé. Nem csoda, hi-

szen az 1848-49-es szabadságharc szellemi vezetője, a legnagyob-

bak egyike volt! Ezt a  történetet én is hallottam, a  hagyomány 

szerint Kossuth az Iritz-ház udvarán álló fa alatt megpihenve írta 

levelét Lenkey ezredesnek – egészítette ki Zsófi.

– Ezek szerint az eperfa is rendben, akkor már csak a pontos he-

lyet kell kitalálnunk! Hogy is volt a rejtvény? „Ha megFORDultál 

benne, lépj át a leányon”? – próbált visszaemlékezni Luca.

– Így van! Akárhogy is nézem, Makót több irányba is el le-

het hagyni, de csak egy irányban lehet átlépni a  leányt, vagyis 

a Marost. Márpedig ott a következő település Kiszombor – bökött 

a térképre Simi.

– A  harmadik rejtekhely tehát Kiszomborban van. De mi az 
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a török mecset? – kérdezte Zalán, de kivétel nélkül mindenki csak 

a vállát vonogatta.

– Török kori mecset tudtommal nemhogy Kiszomboron, de az 

egész megyében nincs – mondta óvatosan Áron –, de arról mintha 

már lett volna egyszer szó, hogy a népi szájhagyomány a legtöbb 

régi romot, halmot vagy bármit, aminek nem tudja az eredetét, 

töröknek tart.

– Igen, ezt a halmokkal foglalkozó könyvben is említették! – ku-

takodott emlékeiben Zsófi is. – Próbáljuk meg a keresőt, mit ad ki 

arra, hogy „Kiszombor török mecset”?

Zsófi összevont szemöldökkel vizsgálta a  találatokat, látszott, 

hogy nagyon figyelmesen néz át minden adatot, de így sem késle-

kedett sokáig a válasszal:

– Minden keresési eredmény arra mutat, hogy a  kiszombori 

rotundát, vagyis körtemplomot hívták így. Vannak itt újságcikkek, 

a település története, és van egy könyv is, amit a rotundáról írtak, 

ezt azonnal hozom!

A gyerekek szinte egyszerre sóhajtottak fel. Ha egy könyvtáros 

azt mondja, hogy hozza, akkor mindjárt kezükben lesz a végleges 

megoldás!

Zsófi nemsokára megérkezett az ígért könyvvel. Fellapozta, pár 

oldalt átfutott benne, és így szólt:

– Megtaláltam! Azt írja, hogy Torontál vármegye első történet-

írója jegyezte le az ezernyolcszázas években, hogy az akkor kato-

likus templomként szolgáló templom neve „törökmecset” volt. Itt 

is megemlítik, hogy a nép minden régi romban török épületet lát, 

ha az emlékezetéből az építésének körülményei már kivesztek. Az 

igazság az, hogy a körtemplom Árpád-kori építésű.

A könyvet a gyerekek kezébe adta, hogy ők is át tudják lapozni. 

Megnéztek minden képet, beleolvastak a szövegbe is.

– Ezt a templomot jó sokszor átépítették, volt több ásatás is, ha 

jól látom! Remélem, a rejtekhely nem veszett el! – aggódott Simi.

– 1975-ben volt egy nagy ásatás, Judit 1977-ben rejtette el 
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a nyomot. Akkor már tudhatta, hogy a körtemplomot sokan vizs-

gálják, szerintem volt rá gondja, hogy olyan helyre rejtse, amit 

nem tudnak elmozdítani! – vélte Áron.

– Ha ez egy körtemplom, akkor szó szerint körbe lehet járni, 

ahogy a feladvány is mondja – nézegette eközben a képeket Luca.

– De Judit ezt rosszul írta – mutatott a papírfecnire körmölt utolsó 

sorra Emma, ami a könyv mellett hevert. – Ezt úgy szoktuk monda-

ni, hogy nem látja a fától az erdőt, nem pedig az erdőtől a fát, ugye?

A többiek kikapták a kezéből a papírt, és újra elolvasták.

– „...meglátod majd rögtön az erdőtől a  fát!” Hogy te milyen 

szemfüles vagy, Emma! Ha te nem figyelsz, nekünk ez már fel sem 

tűnik! – dicsérte Áron a kislányt.

– Judit bonyolultan fogalmazott, de nem írt zagyvaságokat. Ha ezt 

így írta le, akkor talán az egyik fán kell keresnünk a megoldást, ami 

a körtemplom mellett áll – próbálta megfejteni az utolsó sort Simi.

– Egy fán, amit azóta talán kivágtak – mondta komoran Zalán.

– Ne légy ilyen borúlátó! Kár most ezen törni a  fejünket, ha 

Kiszomborban leszünk, úgyis meglátjuk! Szerintem menjünk 

haza, kicsit pihenjük ki magunkat! Holnap meg kell szerveznünk 

az újabb kirándulást.

Másnap nagyon korán keltek, reggeli után mégis visszavonultak 

a szobájukba, ahol összedugták a fejüket. Tervezgettek, magyaráz-

tak egymásnak – kicsit vitatkoztak is –, ám ahogy megegyeztek, 

azonnal lázas készülődésbe fogtak. Áron előző nap ellátta őket 

egy-két dologgal: egy köteg megsárgult szélű papírlappal és egy 

régi könyvvel, aminek ugyan megáztak a lapjai – és ezzel olvasha-

tatlanná vált –, mégsem került a kukába. Ezeket a saját padlásukról 

szerezte, mert Mamó megőrzött mindent – rengeteg doboza volt teli 

olyan dolgokkal, amik szerinte „egyszer még jók lesznek valamire”.

Mindenkinek volt dolga: Simi egymás után írta tele a  lapokat, 

Luca és Emma rajzoltak és színeztek, Zalán a kész papírokat fűzte 

össze. Sokáig tartott, mire mindennel készen lettek, szinte az egész 
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délelőtt eltelt. Ahogy végeztek, művüket Simi hátizsákjába süly-

lyesztették, és elindultak az udvarra. Mamónak annyit mondtak, 

hogy hátramennek a veteményesbe sóskát szedni – ami hihető is 

volt, mert ami a  ház mellett termett, azt már mind megették –, 

nagymamájukat pedig nagyon lekötötte a főzés, így csak bólintott 

egyet, hogy menjenek. Kicsit lelkiismeret-furdalásuk volt, hogy 

lódítottak, mert valójában a  szomszéd házhoz indultak. Ugyan 

fényes nappal volt, de napok óta nem láttak mozgást a napsugaras 

ház körül, ezért úgy gondolták, fel tudnak osonni a padlásra anél-

kül, hogy bárki észrevenné őket. Fel is jutottak gond nélkül – ki-

véve Emmát, aki az udvaron maradt, és virágot szedett Mamónak 

az elvadult kertben –, viszont fent meglepődve tapasztalták, hogy 

nem férnek hozzá olyan egyszerűen a mozgó deszkához. A padlá-

son ugyanis nagy volt a rendetlenség: a ruhásszekrények tartalma 

kupacokban hevert a padlón, a dobozokat és ládákat felborították, 

a  régi könyveket szétdobálták. Mizu és Ropi feltúrtak mindent 

a  naplóért éjszakai látogatásuk során, ám a  holmik visszarakása 

szemmel láthatóan nem érdekelte őket. Nem örültek, hiszen minél 

kevesebb időt szerettek volna eltölteni a padláson, most pedig elő-

ször utat kellett vágniuk maguknak, hogy bejussanak a szekrény 

mögé – semmit sem szerettek volna összetaposni –, ahol le kellett 

pakolniuk a deszkáról, hogy fel tudják emelni. Nagyon siettek, de 

így is legalább tíz percbe került, mire hozzáfértek az üreghez. Simi 

épp nyúlt a  hátizsákjába, amikor a  padlásfeljáró felől léptek zaja 

hallatszódott, és Emma hangja, amint épp rászólt valakire, hogy 

„Hé, ne lökdöss!”, aztán nyílt az ajtó, és belépett rajta Mizu, Emma 

és Ropi, aki szorosan fogta a kislány karját.

Zalán megindult feléjük, közben rákiáltott Ropira:

– Azonnal ereszd el a húgomat!

– Öcsisajt, ne pattogj, azt majd én megmondom, mikor enged-

heti el, vágod? – mondta fölényesen Mizu, és közben fél kézzel 

visszatartotta a dühös fiút. – A kistesódnak nem lesz semmi baja, 

ha azt csináljátok, amit mondok! Szépen passzoljátok ide a naplót 
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Mizu bácsinak, és már kocoghattok is lefelé mindannyian!

– Ne add neki oda, Áron úgyis ellátja a bajukat! – szólt bátran 

Emma, és megpróbálta magát kirántani Ropi kezéből, de a  fiú 

szorosan tartotta.

– Ez igaz – mondta Luca –, ez az egész teljesen felesleges, csak 

bajba keveritek magatokat! Ha most elengeditek Emmát, nem szó-

lunk senkinek!

– Hiába csipogtok itt nekem, Áron most nincs itt, vagy ti látjátok 

valahol? Mire visszaértek a nagyitok házába, mi lelépünk a hugi-

cával, aztán kereshetitek egész nap! Nem csak mi leszünk bajban 

Ropi barátommal, hanem ti is, ez tuti!

Ebben sajnos igaza volt, szorulni fognak mindannyian, ha 

kiderül, hogy ismét feljöttek a  padlásra, úgy, hogy nem szóltak 

senkinek! Simi, aki eddig meg se mukkant, csak a hátizsákját szo-

rongatta, egyszerre Mizu felé lépett.

– Engedjétek el Emmát, odaadom a naplót! A barátunk fonto-

sabb nekünk a kincsnél! – mondta, azzal kivette a könyvet a há-

tizsákból, és a kamasz felé nyújtotta.

Mizu egy kicsit habozott, mert nem akarta elhinni, hogy ilyen egy-

szerűen belementek a cserébe; végül elvigyorodott, és elvette a köny-

vet. Intett Ropinak, mire az elengedte Emmát, aki azonnal Zalánhoz 

szaladt. A két suhanc az ajtó felé lépett, hogy távozzanak, de az mind-

annyiuk meglepetésére ismét kinyílt, és Áron lépett be rajta:

– Sziasztok! Ugye nem zavartam meg semmit?

Mizu odalépett hozzá, vett egy nagy levegőt, mint aki hosszas 

magyarázkodásba akar kezdeni, ám ehelyett egy hirtelen mozdu-

lattal arrébb lökte Áront, és fürgén kilépett az ajtón. Ropi gyorsan 

kapcsolt, egy nagy ugrással ő is ott termett, és már szaladt is le 

a lépcsőn.

– Ti is induljatok lefelé – nézett a gyerekekre szigorúan Áron –, 

otthon mindent megbeszélünk!

Visszaérve a  házba mindent elmondtak Áronnak, aki a  fejét 

csóválta.
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– Srácok, értem én, hogy miért csináltátok, de hogy gondoltá-

tok, hogy megint felmentek a padlásra, engedély nélkül? Ráadásul 

tudtátok jól, hogy Mizu és Ropi valószínűleg figyelnek titeket, nem 

is számítottatok rá, hogy baj lehet belőle? És mi lett volna, ha nem 

jövök rá, hogy ott lehettek, amikor nem találtalak titeket a kertben?

A gyerekek lehajtott fejjel hallgatták, nagyon szégyellték magu-

kat. Áron folytatta:

– Persze ez az egész az én hibám is, mert amikor elmondtam 

nektek, hogyan rázhatnánk le a két jómadarat, nem hangsúlyoz-

tam eléggé, hogy nélkülem nem csinálhatjátok! Most már mind-

egy, én is tanultam belőle, nektek pedig meg kell ígérnetek, hogy 

többet nem fogtok önálló akcióba!

Olyan lelkes fogadkozásba kezdtek, hogy Áron végül 

elmosolyodott.

– Jól van, hiszek nektek! De most már mondjátok meg, legalább 

bevált a tervünk?

– Meghiszem azt – vigyorgott Simi –, Mizu fejében meg se for-

dult, hogy nem az igazi naplót adtam neki!

– Szerintem nem is jönnek rá soha – mondta nevetve Luca –, Simi 

olyan rejtelmes szövegeket írt bele, hogy évekig tart, amíg megfejtik 

őket! Emma és én se fukarkodtunk a kincses térképekkel, minden 

kitalált nyomhoz kacifántos útvonalat rajzoltunk, jó nagy ikszekkel!

– Mindent beleadtunk! – bólintott a kislány.

– Én pedig szépen kiszedtem az elázott könyvből a lapokat, aztán 

a mi összefűzött lapjainkat beragasztottam helyettük, egy csomó 

üressel együtt, hogy vastagabb legyen. Nagyon profik voltunk, de 

a te ötleted se volt rossz, hogy hagyjuk, hogy elvigyék a naplót! – 

veregette meg Áron vállát Zalán.

– Alapjában véve ez is a  ti érdemetek! Akkor jutott eszembe, 

hogy egy álnaplót használhatnánk, amikor beraktátok csalinak 

A  kötés-horgolás kézikönyvét a  hátizsákba. Úgy gondoltam, ha 

elhitetjük velük, hogy megszerezték az igazit, azzal hosszú időre 

leszereljük őket!
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A beszélgetést Mamó szakította félbe, ebédelni hívta őket. A sok 

izgalom meghozta az étvágyukat, Mamó finom főztjét pedig 

mindannyian nagyon szerették, ezért nem is kellett nekik kétszer 

mondani, szaladtak enni.

Ebéd után pihentek egy keveset, de aztán útra kellett kelniük, 

mivel Áron délelőtt megbeszélte szüleikkel az újabb kirándulást. 

A gyerekeket nem kellett noszogatni, hiszen két nyom már a ke-

zükben volt, a harmadikat is minél előbb ott akarták tudni.

Kiszomborig nem volt hosszú az út, a körtemplomra is könnyedén 

ráleltek. A rotundát és a mellette lévő katolikus templomot is szép-

nek találták: látszott, hogy az épületeket nagy becsben tartják, és 

környezetükkel együtt nagy rendben tartják a helyiek.

– Halljuk a feladvány kiszombori részét! – rendelkezett Zalán.

– „Itt a  törökmecset, mit ha körös-körül jársz, meglátod majd 

rögtön az erdőtől a fát!” – olvasta fennhangon Simi.

– Hallottátok, járjuk körbe! – utasította a többieket Luca.

Ezt egy-két perc alatt meg tudták tenni, mivel a  körtemplom 

nem volt túl nagy. 

– Itt bizony több fa is van, de szerencsére nincs egy erdőnyi – 

állapította meg Simi. – Felosztjuk egymás között, hogy melyiket 

ki nézi meg, vagy menjünk együtt?

– Több szem többet lát – bölcselkedett Luca –, menjünk inkább 

együtt!

Szembeálltak a kis templommal, és a jobb oldalától elindulva el-

kezdték átvizsgálni a fákat. Valójában nem volt mind olyan nagy, hogy 

negyvenéves lehessen, de egyet sem mertek kihagyni. Amire tudtak, 

felmásztak, amire nem tudtak felmászni, annál Áron nyakába vette 

Emmát, és a kislány vizsgálta át a törzs felső részét és az ágakat. Nem 

tudták pontosan, mit is keresnek, hiszen Judittól minden kitellett: 

tárgy egy fa odvában, ágra kötözött kulcs, egy újabb levél – szinte 

bármit el tudtak képzelni. Minden lehetőséget átgondoltak, mégsem 

találtak semmit. Csüggedten járták végig a fákat újra és újra.
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– Mégsem látjuk az erdőtől a fát… – grimaszolt Simi.

– Vagy rosszul gondoltuk az egészet, és nem is egy fát kell keres-

nünk! – sóhajtott Luca.

– Nem hiszem el, hogy képes túljárni az eszünkön ez a Judit! – 

fakadt ki Zalán, és egy nagyot csapott az utoljára átvizsgált fára. 

Utána persze sziszegve szorongatta öklét, magában mormolva 

szidta a fát, miközben dühösen méregette vastag törzsét, ám egy-

szer csak felnevetett. – Hogy Judit miket talált ki! – örvendezett, 

még fájdalmát is elfelejtette.

– Mit látsz, mondd már! – unszolták a többiek.

– Jobb 5 – mutatott a fiú egy feliratra, amit valaki az ág tövénél 

a fatörzsbe karcolt, méghozzá egy szívecskével keretezve.

A többiek arca is felderült: tényleg, milyen ötletei voltak!

– Van egy kulcsunk, és van két leírásunk, a bal kettő és jobb öt. 

A negyedik feladvány az utolsó, biztosan azt adja meg, hol van a hely, 

ahol ki kell számolunk a kettőt és az ötöt – foglalta össze Luca.

– Akkor már csak egy feladvány választ el a hírnévtől! – villan-

tott egy hatalmas mosolyt Zalán, és elindult az autó felé.
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Infopont

Épen maradt középkor

A középkorból  - ezen belül is az Árpád- korból - igen kevés épület maradt fenn 

megyénk területén, akad azért egy-kettő, amely szerencsésen megmenekült 

a pusztulástól. Ilyen épület a Kiszomborban található Árpád-kori rotunda, más 

néven körtemplom, és az óföldeáki erődtemplom.

A körtemplomok nem csak Magyarország, hanem a Kárpát-medence területén 

is igen ritkák, alig néhány található belőlük. A kiszombori templom építéséről 

nincsenek írásos adatok, a régészeti kutatások alapján valószínűleg a 12. szá-
zad második felében kezdték építeni. A téglatemplom kívülről kör alakú, be-

lülről hatkaréjos kialakítású; falait freskók, vagyis falfestmények díszítik, amik 

a 13-15. században kerülhettek a  falakra, a boltozatát díszítő festmény pedig 

a 18. században.

A középkorból maradt fenn az 

óföldeáki erődtemplom, amely 

az Alföld egyetlen olyan temp-

loma, amely egykor egy vizesá-

rokkal körülvett dombon állt. 

A  templomot a  15. században 

kezdték el építeni, tornyokkal is 

ellátott védőfala a 16. században 

épült. A templomot a sáncárkon 

átvezető fahídon közelíthették 

meg. Harangtornya 12-15, ka-

putornya 12-18 méter magas 

lehetett.



Kilencedik fejezet

Vissza a múzeumba

Másnap délelőtt ismét a könyvtárba siettek. Zsófi örömmel hallgat-

ta, hogy egy kis csellel sikerült megszabadulni a két jómadártól, és 

együtt örvendezett velük, hogy a harmadik nyomot is megtalálták. 

– Lássuk az utolsó feladványt! Simi, felolvasnád? – kérte a fiútól.

Negyedik feladvány:

Régi nevén e he lyet Partiszkonnak hívták, 
bárányáért két város lakói a  harcukat vívták, 
pecsétje volt a  királytól, de elkallódott régen, 
vízből kellett kihalászni, hogy a  joguk éljen. 
E helynek a népe nemzetünk büszkesége – nagy 
embernek volt őrájuk szüksége. Itt minden 
szebb lesz, mint volt, túlé lve a Vizet, egy ki-
rály adta szavát erre, hogyha nem is hiszed!

Keresd Jámborvárost, mert benne a  vadszőlős 
ház, mielőtt állva rád Isten szeme vigyáz! Ha 
be lépsz a házba, te már tudod régen, hányat 
ba lra, hányat jobbra, s a tiéd minden érdem!

– Srácok, úgy gondolom, erre minden különösebb segítség nél-

kül rá kell jönnötök – mondta Áron –, internet nélkül is! Két olyan 

pontja is van, amiről már olvastatok!

– Nem mondod komolyan! – háborgott Zalán. – Ez pont olyan 

nehéz, mint az előző feladványok!
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– Ebben igazad van, tényleg semmivel sem könnyebb, mint az 

előző három, viszont a  ti tudásotok már sokkal nagyobb! Nem 

hiszem el, hogy nincs olyan szó benne, ami ismerős ne lenne! – 

próbálta biztatni a fiút Zsófi.

A gyerekek újra elolvasták a feladványt, igyekeztek minden apró 

részletre figyelni. Lucán látszott, hogy valami szöget ütött a fejébe.

– Úgy emlékszem – mondta kissé bizonytalanul –, hogy 

a  Partiszkon nevet már olvastam valahol… Tudom, már emlék-

szem! Amikor bent voltunk a várban, ott olvastam az egyik táblán! 

Ez volt Szeged régi neve!

– Jól van, Luca, jól emlékszel, valóban a várban olvastuk! A táb-

lán arról volt szó, hogy Szeged környékét az időszámításunk sze-

rinti 2. században a szarmata nevű népcsoport tagjai lakták. Egy 

görög származású tudós, Ptolemaiosz, egyik művében számos 

városhoz hasonló településről írt a  szarmata szállásterületen. 

A  kutatók egy ilyen települést tudtak azonosítani, Partiszkont, 

vagy más néven Partiscumot, ami a mai Szeged területén helyez-

kedett el – pontosított Áron.

–  Már én is emlékszem! – kiáltott fel Simi. – Egy római őrállo-

más is volt ott!

–  Igen, ez is igaz! A  szarmaták területe két római tartomány, 

Pannonia és Dacia között volt, a két területet összekötő út men-

tén római őrállomásokat helyeztek el. Az egyik ilyen útállomás 

Szegeden volt.

– A Víz, az nem az árvizet jelenti? Az 1879-est! – kérdezte Zalán, 

aki a várban az árvízről szóló részeket nézte át, amikor ott jártak.

– Jól sejted, az 1879-es árvízre gondolt Judit – erősítette meg Zsófi.

– Akkor már tudom, miről van szó! Amikor Szegedet elpusztí-

totta az árvíz, a király ellátogatott a városba, és ő mondta, hogy 

Szeged szebb lesz, mint volt!

– Igen, I. Ferenc József az árvizet követően tényleg ellátogatott 

Szegedre, ekkor mondta ezt. A királylátogatás nagyon híres lett, 

később több festményen is megörökítették. Bár egyesek szerint 
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a király ilyet nem is mondott, mert nem tudott jól magyarul. Ezt 

a  mondatot talán csak később adták a  szájába, mivel jól hang-

zott, az újságok pedig elterjesztették – egészítette ki Zsófi Zalán 

mondanivalóját.

– A  királylátogatás eredménye volt, hogy az uralkodó Szeged 

városának adományozta az addig császári kézen lévő várat, a sze-

gediek pedig lebontották, tégláiból építették újjá a mai belvárost 

– tette még hozzá Áron.

– De kár! – jegyezte meg Emma. – Nem lenne jó, ha Szegeden is 

lehetne a várfalakon mászkálni?

– Jó lenne, ez igaz, de ne felejtsétek el, hogy szinte az egész 

város romba dőlt, alig több mint kétszázhatvan ház maradt állva, 

és az nem sok! Valahol el kellett kezdeni az építkezést! Minden 

adományra szükség volt, sok ország, több város is Szeged segítsé-

gére sietett. A legnagyobb adakozók nevét őrzik a körutak, a Bécsi, 

Londoni, Párizsi, Berlini, Brüsszeli és Római körút.

– Nekem van egy ötletem – csapta össze a kezét Zsófi –, mi lenne, 

ha ehhez a feladványhoz egyáltalán nem használnánk az internetet? 

Van egy jó barátom, aki a  múzeum történeti osztályán dolgozik, 

menjünk be hozzá, és kérjük az ő segítségét! Majd azt mondom, egy 

iskolai feladatról van szó, amit a nyáron kell megoldanotok!

– Az nagyon jó lenne! – lelkesedtek a gyerekek.

Zsófinak egy telefonjába került, és a csapat indulhatott is a mú-

zeumba, ahol a  lány barátja, Pisti fogadta őket, mégpedig a  vár 

udvarán lévő kőtárban.

– Ötletes feladat, nem mondom! – ámult Pisti, miután elolvasta 

a feladványt. – Az biztos, hogy így könnyebb megjegyezni azt a sok 

dolgot, amit ez alapján megtudtok! Mi az, amit megfejtettek belőle?

– Partiszkont, a királyt és az árvizet már tudjuk – sorolta Luca. – 

Ezeket már múltkor elolvastuk! A bárány, a pecsét és a nemzetünk 

büszkesége sajnos nem megy!

– Ebben az esetben a legjobb helyen találkoztunk – mondta Pisti 

–, a keresett bárány itt van a kőtárban!
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A bárány – ami nem volt más, mint egy 12. századi, félkör alakú 

dombormű bárány ábrázolással – valóban a kőtárban volt.

– A kőbárány hosszú ideig a vár nyugati falába volt beépítve. Ez 

az ártatlan bárány egy hosszú pereskedés legfőbb bizonyítékává 

lett. A  Szeged környéki puszták elnéptelenedtek a  török uralom 

alatt, később Kiskundorozsma újra benépesedett, de a falura Szeged 

is igényt tartott. A dorozsmaiak önállóak akartak maradni, ezért 

Szeged 1724-ben pert indított ellenük. A dorozsmaiak a kőbárány-

nyal szerették volna az igazukat bizonyítani, ami szerintük a török 

által elpusztított templomukból került a várba, mivel a török a vár 

megerősítése céljából minden kőépületet lebontott, és elhordott. 

Ha ez igaz, akkor Dorozsma a török idők előtt is önálló település 

volt, saját templommal. A per tizenhárom évig folyt, és egyik fél 

sem nyert. A 19. század végén újra fellángolt a vita, végül Dorozsma 

nem szakadt el, és összenőtt a várossal. A kőbárány pedig mind-

két település címerébe bekerült, a megbékélés jelképeként. Ez itt 

a kőtárban egy másolat, az eredetit a múzeum raktárában őrizzük. 

Egy másolat van beépítve a  Dömötör-toronyba is – ami Szeged 

legrégebbi álló épülete –, egy másik másolat pedig a dorozsmai 

ivókutat díszíti.

– A  dorozsmai ivókutat értem, de miért pont a  Dömötör-

toronyban van a másik? – ráncolta a homlokát Simi.

– Hú, ez is egy szép történet! – vett egy nagy levegőt Pisti. – Az 

1879-es árvíz után Szeged városa megfogadta, hogy épít egy nagy 

templomot. Ez lett a dóm, vagyis a Fogadalmi templom. Ehhez le 

kellett bontani a mostani Dóm téren korábban álló, barokk Szent 

Demeter-templomot. A  bontása során egyik tornyába befalazva 

megtalálták a Dömötör-tornyot, ami az Árpád-korban épült, tehát 

a barokk kort megelőzően már hosszú évszázadok óta állt temp-

lom ezen a  helyen. A  szegediek a  kőbáránymásolat beépítésével 

kívánták jelezni, hogy az eredeti akár innen is előkerülhetett. 

Ugorhatunk a következő részre?

A gyerekek szaporán bólogattak.
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– Ami azt illeti, a pecsétről szóló történet sem kevésbé érdekes! 

Szeged városa szabad királyi városi rangot kapott 1498-ban, amivel 

számos kiváltság is járt. Mégis, miután 1686-ban a török uralom alól 

felszabadult Szeged, a  korábbi kiváltságait nem akarták elismer-

ni. A város 1704-ben az udvari kamarához fordult segítségért, de 

hiába, mivel az eredeti kiváltságlevél is, és város pecsétje is elve-

szett. 1719-ben a szegediek cselhez folyamodtak: az eredeti pecsét 

lenyomata alapján készítettek egy hamisítványt – persze töröttet, 

hogy réginek tűnjön – és azt állították, hogy a halászok húzták ki 

a Tiszából. A csel sikerült, a pecsétet megfelelő bizonyítéknak is-

merték el, és a király pótolta az elveszett kiváltságlevelet.

– A régi szegediek legalább olyan ravaszak voltak, mint mi! – 

jelentette ki Zalán, nem kevés büszkeséggel a hangjában.

– Egyetértek! – helyeselt Pisti is. – Most nézzük a nemzetünk 

büszkeségét és a  nagy embert! Az 1848-49-es szabadságharcról 

már tanultatok, ugye?

A gyerekek ismét bólogattak, ezért Pisti folytatta:

– Akkor tudjátok, hogy akkoriban az ország a Habsburg Birodalom 

része volt, a  forradalom során Magyarország szabadságát akarták 

kivívni. A  szabadságharc egyik vezető alakja Kossuth Lajos volt. 

Kossuth toborzókörutat tartott az Alföldön 1848 őszén, ennek so-

rán szólította fel a népet a haza védelmére. A körút egyik állomása 

Szeged volt, a mai Klauzál tér sarkán mondta el híres beszédét, ami 

így kezdődött: „Szegednek népe, nemzetem büszkesége, szegény el-

árult hazám oszlopa!” Kossuth alföldi körútja nagyon sikeres volt, az 

alföldi városokban rajongtak érte, máig számos legenda kering róla. 

A második szegedi beszédét 1849 júliusában tartotta, a Klauzál téri 

Kárász-ház erkélyéről. Ez arról lett híres, hogy az utolsó magyar föl-

dön elmondott beszéde volt, nem sokkal később emigrálnia kellett, 

vagyis el kellett hagynia az országot.

– És mikor jött haza? – tudakolta Emma.

– Soha nem térhetett haza. 1894-ben halt meg Olaszországban, 

koporsóját hazaszállították Magyarországra, hogy itt temessék el.
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A gyerekek szomorúan hallgattak, a csendet Áron törte meg.

– A feladvány minden részletét átnéztük, senkinek sincs kétsége, 

hogy a keresett város Szeged, ugye?

A kis csapat tagjai lelkesen bólogattak.

– Ebben az esetben már csak Jámborvárost kell megkeresnünk! 

– mondta Áron vidáman.

– Menjünk át a múzeum főépületébe, és keressük fel a néprajzi 

kiállítást! Biztos vagyok benne, hogy ott megtaláljátok a választ! – 

javasolta Pisti.

A múzeumba érve felsétáltak a széles lépcsősoron az emeletre, 

ahol Pisti elköszönt tőlük, a  csapat pedig betért a  „Szöged hírös 

város...” nevű kiállításra. Nem kellett sokáig keresniük, az ajtóval 

szemben, a legelső tábla címeként meglátták a választ: „Alsóváros, 

jámbor város”. Érthető, hogy a gyerekek elképedtek.

– Ezt nem hiszem el, bejártuk a fél megyét, és amit kerestünk, 

végig Alsóvárosban volt! – hitetlenkedett Simi.

– Tudjátok, miért jó ez? – örvendezett Zalán. – Mert még ma 

megkereshetjük!

– Azért ahhoz előbb rá kell jönnünk a pontos helyére! – figyel-

meztette őket Áron. – A táblán van még számunkra hasznos adat? 

– kérdezte, erre mindannyian elolvasták a teljes szöveget.

– Tehát a szegedi nép mélyen vallásos volt, amelyben nagy sze-

repet játszott az alsóvárosi templom ferencesrendi szerzeteseinek 

munkája. A templom egyben búcsújáró hely is volt, rengeteg ember 

zarándokolt el ide. Ezek miatt nevezték Jámborvárosnak – foglalta 

össze Zsófi.

– Isten szeméről nincs semmi! – állapította meg csalódottan 

Luca. – A pontos helyhez semmivel sem kerültünk közelebb!

– A szem ugyanaz, mint a szöm? – kérdezte Zsófitól Emma.

– Persze, a szegediek régen sokkal inkább őzve beszéltek, vagyis 

a szemet úgy mondták, hogy szöm.

– De jó, akkor egyszerű az egész! Én tudom, hol van a kincs el-

rejtve! – mondta nevetve a kislány.
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A többiek szoborrá dermedtek, úgy bámulták Emmát, szóhoz 

sem jutottak a meglepetéstől. Elsőként Luca tért magához:

– Emma, ne csigázz, mondd már, hol a kincs?

– Hol lenne? Hát Mamó szomszédjában, a napsugaras házban!

92



Tizedik fejezet

Az utolsó rejtekhely

– Ezt meg honnan szedted, tesó? – nézett Zalán kétkedve Emmára, 

de a többiek is kérdően néztek rá.

– Az a kedvenc házam – mondta duzzogva Emma, aki nem örült 

annak, hogy nem hisznek neki –, egyszer megkérdeztem Mamót, 

hogy mi az a szép növény, ami befutotta az oldalát, és azt mondta, 

hogy vadszőlő!

– Oké, ebben talán igazad van, az egy vadszőlős ház, de mi 

a helyzet azzal, hogy „előtte állva rád Isten szeme vigyáz”? Az mi-

csoda? – kötözködött tovább bátyja.

– Ha tudni akarjátok, erre már nektek is rá kellett volna jönnö-

tök, csak sosem figyeltek rendesen! – toppantott a kislány, majd 

elfordult tőlük, és egy szót se szólt többet.

Áron csak ránézett Zalánra, utána Emma felé intett, amiből 

Zalán rögtön megértette, mi a dolga:

– Emmuska, ne haragudj rám! – kérlelte. – Te tényleg sokkal 

jobban figyelsz nálam! Kérlek, mondd el, mire jöttél rá!

Emma rögtön megenyhült, nem kérette magát tovább:

– Nem emlékeztek rá, hogy nem tudtam, mi az a napsugaras ház, 

és Simi magyarázta el nekem? Mamó azután azt mondta, hogy 

a napsugaras mintát istenszömnek is hívták, és hogy bajelhárító volt!

– Emma, te mindenre emlékszel, le a kalappal előtted! – hajolt 

földig a kislány előtt Simi, Luca és Zalán pedig megölelték.

– Srácok, Emma pazar emlékezőtehetségének hála, az utolsó 

feladványt hivatalosan is megoldottnak tekintem – lépett eléjük 

Áron –, mind nagyszerűek voltatok! Egy dolog van már csak 

hátra: meg kell keresnünk a szomszédban a rejtekhelyet! Szóval, 

menjünk haza a lakatkulcsért, aztán kincskeresésre fel!
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Otthon előkeresték a kulcsot – vagyis az első számú nyomot –, 

amit Simi dugott el alaposan a szobában. Bár a kulcs a kezükben 

volt, ők mégis tanácstalanok voltak. Az már világos volt, hogy 

a kincs a szomszéd házban van, de hol keressék azon belül?

– Mi lehet az a bal kettő, jobb öt? – törte a fejét Luca.

– Talán az udvaron balra a második fa, annak jobbra az ötödik 

ága! – ötletelt Zalán.

– Nem rossz, nem rossz! – mondta Simi. – Csak azt áruld el, 

mitől balra? Honnan nézzük?

– Az teljesen mindegy – fölényeskedett barátja –, akár meg se 

számoljuk őket! Egyszerűen menjünk át a  szomszéd kertjébe, és 

nézzük át az összes fát!

– Ez nem lenne méltó hozzátok, ennyi kutatás, ennyi megfejtett 

rejtvény után! Gyerünk, próbáljátok meg kitalálni, mire gondolt 

Judit! – lelkesítette őket Áron.

– Valami olyasmi lesz, aminek van bal és jobb oldala is, mint 

mondjuk magának a háznak! Mi van, ha a tetőt érti alatta, a tető bal 

oldalán a második sor cserepet, és abban is jobbról az ötödiket? Vagy 

a veteményeskertre gondolt, az út bal oldalán a második sor zöld-

ségre, és abban jobbról az ötödik növényre? – sorolt fel Luca több 

lehetőséget is, ám közben lázasan járt az agya egy jobb megoldáson.

– A  kerítést is több részre osztják az oszlopok, lehet balról 

számolva a második oszlop jobb oldalán az ötödik tégla! – szólt 

közbe Emma is.

– Ilyen alapon a veteményeskert fakerítése is szóba jöhet, balról 

a második cölöptől jobbra az ötödik deszka – szállt be egy újabb 

ötlettel Zalán.

– Bármelyik megoldás lehet helyes, csak azt nem értem, Judit 

miért nem adta meg a házon belül a pontos helyet? Így akarta vol-

na a végére még bonyolultabbá tenni? – töprengett Áron.

Siminek – aki eddig mélyen hallgatott – most felcsillant a szeme:

– Szerintem már megint nem látjuk a fától az erdőt! Judit sem-

mit sem akart túlbonyolítani, mi bonyolítjuk túl!
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– Gyerünk Simi, bökd ki, mi jár a fejedben! – biztatta bátyja.

– Judit azért nem adta meg a pontos helyet, mert már rég tudjuk! 

Jártunk is ott: a kincs a padláson van!

Áron a levegőbe csapott:

– Simi, azt hiszem, fején találtad a  szöget! Már csak be kell 

bizonyítanunk!

Több se kellett a csapatnak, szaladtak a szomszéd ház padlásá-

ra, most egyiküket sem érdekelte, hogy megláthatják őket. Fönt 

a padláson ismét megtorpantak.

– De hol keressük a padláson belül? – nézett körbe Emma.

– A padláson belül sem adott meg helyet, ezért szerintem ez is az 

egyik deszka alatt lesz – vélte Simi.

– Ha biztosan itt van, akkor nem is olyan nehéz ezt értelmezni 

– jelentette ki Luca. – A feljáró a padlás végében van. Ha feljöt-

tünk rajta, belátjuk az egész teret, innen nézve a padlás két oldala 

a bal és jobb.

– De mi a bal kettő? És a jobb öt? – kérdezte Emma.

Rövid csend következett, mindenki a  padlást szemlélte. Luca 

a deszkákat a fürkészte.

– A lábunk alatt is vannak gerendák, csak nem látszanak a rajtuk 

lévő deszkáktól – mondta. – A  deszkák végei egy-egy gerendán 

fekszenek, a deszkavégi szögecselések mutatják meg, hogy a geren-

dák pontosan hol vannak. Ha megkeressük balra a második szö-

gecseléssort, alatta fekszik a második gerenda. Az attól jobbra futó 

deszkasorból kell kiszámolnunk az ötödiket.

Luca gondolatmenete logikusnak tűnt, már csak ki kellett pró-

bálniuk. A deszkákat figyelve megkeresték a második gerendát. 

Kiszámolták az ötödik deszkát, és megpróbálták felemelni. Nem 

ment. A deszka erősen oda volt rögzítve. Egy lapos szerszám után 

néztek, amivel felfeszíthetik. Találtak egy régi vaspántot – talán 

egy ládáról esett le –, amit nagy nehezen bedugtak a deszka vége 

alá, majd Simi, Zalán és Áron teljes erőből nyomni kezdték le-

felé. Hajlott a pánt, izzadtak a fiúk, végül a deszka recsegve, de 
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engedett. Felemelték, és legnagyobb meglepetésükre semmit 

sem találtak alatta.

– Ennyit a zseniális ötleteimről... – hajtotta le a fejét Simi.

– Nem a te hibád – vigasztalta Zalán –, mi is azt hittük, hogy 

a padláson van!

– Vagy tényleg csak egy jól megírt történet volt, és Judit nem is 

rejtett el semmit! – mondta szomorúan Luca.

Csüggedten ücsörögtek a padlón. Véget ért a kaland, és hiába volt 

izgalmas, hiába volt jó játék, mégis úgy érezték, mintha becsapták 

volna őket. Hiszen mit ér egy kincses kaland a kincs nélkül!

Simi arca egyszer csak felderült, szája széles mosolyra húzódott:

– Barátocskáim, mi most nem a fától nem látjuk az erdőt, hanem 

a gerendától a deszkát!

– Ezt meg hogy érted? – hökkent meg Zalán.

– Arról volt szó, hogy a második gerendától jobbra lévő ötödik 

deszkát keressük, na de honnan számítva, a padlás közepétől kifelé 

az ötödik, vagy a szélétől befelé az ötödik?

Mindannyiuk arca felragyogott: egyszerűen rossz deszkát 

emeltek fel! Felpattantak, gyorsan kiszámolták az ötödik deszkát, 

most belülről kifelé. Ezt a deszkát nem kellett feszegetni. Ahogy 

felemelték, egy kis faládikát pillantottak meg alatta, rajta egy kis 

lakattal. Nem vették ki azonnal – bár alig bírtak kíváncsiságukkal 

–, ki akarták élvezni a pillanatot. Csillogó szemmel néztek egy-

másra: hát itt van, megtalálták! Végül Luca felemelte, letörölte 

róla az évtizedes port, majd kinyitotta a  lakatot. A  ládikó fedele 

felnyílt, benne két összehajtott papírt és egy selyemkendőt talál-

tak. Széthajtották a kendőt, és megpillantottak egy nemzetiszínű, 

kokárdához hasonló tárgyat, a végén egy U alakban meghajlított 

dróttal, anyagán barnás foltokkal. Áron kinyitotta a  papírokat, 

mindkettő egy levél volt. Az elsőt már ismerték, hiszen Judit be-

másolta a naplóba, a másodikat Áron hangosan olvasni kezdte:
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„Kedves barátom, Miska!
Ez a  rózsa a  legkedvesebb nekem azok közül, miket el kellett 
rejtenem, bár ez se ezüstből, se aranyból nincsen. Drága öcsém 
csákóját díszítette, ki a haza védelmében esett el (még húsz esztendőt 
sem ért meg), örök időre gyászba borítva testvéri szívemet. A rózsa 
öcsémnek többet ért mindennél e világon: Kossuth Lajos maga 
tűzte a csákójára, midőn látogatást tett zászlóaljuknál. E rózsát 
Kossuth apánk keze illette, öcsém vére öntözte, vedd hát magadhoz, 
s őrizd meg számomra, mert nincs énnekem ennél nagyobb kincs!

Hálás barátod: Kálmán”

– Ez egy csákórózsa az 1848-as szabadságharcból – mondta hal-

kan Áron –, a honvédek csákóját díszítette. Sok mindenen kellett 

keresztülmennie, hogy mi most a kezünkbe foghassuk!

– Értem már, miért írta Judit, hogy amit talált, számára sem ke-

vésbé fontos, mint az elrejtője számára! – szólt Simi is csendesen.

– Kossuth Lajos fogta a kezében! – remegett Luca hangja is.

A gyerekek még hosszú percekig nézték megilletődve a nemzeti-

szín rózsát, ami túlélte a szabadságharcot, és kifürkészhetetlen uta-

kon, hosszú bujkálás után hozzájuk került. Tudták, hogy a történelem 

egy kis darabját tartják a kezükben, és érezték, hogy ennél nagyobb 

dolog még sosem történt velük. Mindnyájan tudták, mit kell tenniük. 

A csákórózsát visszacsomagolták a kendőbe, és betették a ládikába.

–Áron, felhívod a  múzeumot, hogy viszünk nekik valamit? – 

kérdezte Simi.
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– Máris intézem! Pisti megadta a telefonszámát arra az esetre, ha 

megint a  segítségére lenne szükségünk. Az lesz a  legegyszerűbb, 

ha őt hívom! – válaszolta bátyja, és már tárcsázott is. A gyerekek 

hallották, ahogy röviden összefoglalja, mit találtak és hogyan, és 

izgatottan várták, hogy vajon mit mond erre Pisti. Áron arca ra-

gyogott az örömtől, amikor elmondta a gyerekeknek, amit hallott:

– A múzeumban tárt karokkal várnak titeket! El se akarta hinni, 

hogy mit találtunk! Önmagában egy negyvennyolcas csákórózsa 

nem lenne akkora szenzáció, de Pisti szerint az a  tény, hogy két 

levél is tartozik hozzá egykori tulajdonosától, aki ráadásul a sze-

gedi börtönben raboskodott, igazi ritkasággá teszi ezt a darabot! 

Arról nem is beszélve, hogy ezek alapján még Kossuth Lajoshoz 

is köthető! Judit szerepe az egész ügyben pedig csak tovább növeli 

az érdekességét. Nagyon lelkes volt! Páratlan történet, így nevezte! 

Azt mondta, hogy a rózsát biztosan be fogják mutatni a levelekkel 

együtt, és azt is kutatni fogják, ki lehetett Kálmán. Amit Judit nem 

tudott kideríteni, egy történésznek sikerülhet!

A gyerekekkel madarat lehetett volna fogatni örömükben, na-

gyon büszkék voltak a kincsükre. 

– Átadhatom majd én? – kérdezte Emma a többiektől.

– Hát persze! – egyezett bele Zalán, majd egy hatalmas mosolyt 

villantott: – De a riporterekkel én beszélek először!

– Még csak az kéne – mondta Simi –, én fogok először nyilatkozni!

– Együtt fogunk az újságírókkal és a tévésekkel beszélni – ka-

rolta át őket Luca –, hiszen ez eddig is igazi csapatmunka volt, és 

ezután is az lesz!

– Akkor mi legyen, srácok? – tudakolta Áron.

– Irány a múzeum! – kiáltották egyszerre, és elindultak lefelé 

a padlásról.

Vége
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Löffler Zsuzsanna

Anapsugaras

ház
rejtélye

Lö
ff

le
r 

Zs
uz

sa
nn

a
A 

na
ps

ug
ar

as
 h

áz
 r

ej
té

ly
e

A kiadást támogatta a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap
Kedvezményezett: Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat
A Csongrád-Csanád Megyei Identitás erősítése,
TOP-5.3.2-17-CS1-2020-00001

Egy napsugaras ház padlása nem csak régi 
lomokat, hanem izgalmas titkokat is rejthet: 
egy ilyen padláson bukkan rá Simi, Luca, 
Emma és Zalán egy rejtélyes könyvre. A gye-
rekek úgy döntenek, hogy a könyv rejtvényei-
nek nyomába erednek, hogy megtalálják
a titokzatos kincset. Segítőikkel összefogva 
barangolnak Csongrád-Csanád megye telepü-
lésein újabb és újabb nyomok után kutatva, 
miközben megismerik a megye múlt ját, 
legendáit és különleges régészeti emlékeit. 
Út juk során izgalmas kalandokba kevered-
nek – de vajon megtalálják a kincset? 
Löffler Zsuzsanna mesekönyvének olvasói 
nemcsak a bravúros kincskeresést követhe-
tik végig, hanem bejárhat ják Csongrád-Csanád 
megye ikonikus épületeit, helyszíneit is, mi-
közben észrevétlenül ismerik meg a megye 
izgalmas múlt ját.

Európai Szociális
Alap




