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A gézengúzok meg az idegenforgalom 

 
 

Rónaszegi Miklós Gézengúzok sorozatából készült elsı 

regényét, a Gézengúzok meg az idegenforgalom címőt, 

1982-ben írta. Három jó barát, Tercsi, Karcsi, Berci, és az 

általuk Kismaszatnak elnevezett, talált kisbaba történetét 

meséli el ez az ifjúsági regény, mely Budapest városában 

játszódik. A kisbaba egy külföldi páré, akik véletlen 

félreértésük folytán elindulnak külön-külön várost nézni, 

ugyanis mindketten azt hiszik, hogy a másiknál van a 

gyerek. Így találják meg a gyerekek a csecsemıt, ugyanis 

pont ugyanakkor történik egy baleset, melyben ık is 

félreértik a helyzetet.  Azt hiszik, hogy a balestet 

szenvedett nıé a gyerek, akit azonban el is vittek addigra a kórházba, így ezen a nyomon 

indulnak el, hogy visszajuttassák a kisgyereket. Közben olyannyira gondoskodnak róla, hogy 

az olvasó már-már elámulhat rajtuk, hogy ilyen fiatal gyerek létükre is mennyire ügyesen 

vigyáznak rá. Felkerekednek hát, és járják a várost. Idıközben egy kedves taxisofır is a 

segítségükre siet, sıt még egy kutya is, aki melléjük szegıdik. Vajon sikerül a négyüknek 

(vagy inkább ötüknek) visszajuttatni Kismaszatot a szüleihez, ebben a nagy városban? 

Mindez kiderül, ha a kedves érdeklıdı kezébe veszi ezt a regényt. Ajánlom mindenkinek ezt 

a mővet, aki szereti a kalandos ifjúsági regényeket, és szereti maga elé képzelni az adott 

helyszínt - ez esetben Budapest városának számos pontját, amit a regényben megemlít a 

szerzı. Akinek tetszett a regény elolvashatja a folytatásait is, melyek sorrendben A 

gézengúzok a Balatonnál, A gézengúzok a Hortobágyon és A gézengúzok az Alpokalján. 

Továbbá film is készült a sorozat legkorábbi részébıl, Kismaszat és a gézengúzok címmel, 

mely a regény megírása után két évvel, 1984-ben készült. 
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