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OLVASÓINK FIGYELMÉBE

A Zsong az erdő című kötet Fekete István összesen húsz válogatott 
elbeszélését tartalmazza. Az első egy remekbe szabott mesét tartalmaz egy 
rókacsaládról, amelyben főszerepe Vuknak, a pici rókakölyökből daliává 
növő rókalegénynek van. Ennek az elbeszélésnek terjedelme miatt külön 
fejezetet adtunk.

Az ezt követő tizenkilenc, főként rövidebb szöveget négy csoportba 
rendeztük el. így kerültek egymás szomszédságába azok az elbeszélések, 
amelyeknek a történései ugyanabban az évszakban játszódnak le. Ezen a 
csoportosítási alapon követi egymást az első négy kis történet az Elment a 
nyár fejezetcím keretében, amelyek az elmúló nyár, a kora ősz és a késő 
ősz csodaszép képeit villantják föl. Ezután négy olyan szöveg sorjázik, 
amelyeket mind-mind a tél színei jellemeznek, s ezért az író szavaival 
adtunk nekik címet, amely így hangzik: A világot birtokába vette a tél.

A IV. elbeszéléscsoportba -  amelynek összefoglaló címe Nem érzed, 
hogy tavasz van? -  hat olyan szöveget soroltunk be, amelyek a tavasz, a 
kikelet ízeit és színeit ecsetelik pompás üdeséggel, és ugyanennyire kedves, 
emlékezetes történeteket tárnak elénk. A sorrendben V. fejezet nyári 
történeteket tartalmaz. Valahányuk, a közös fejezetcímmel egybehangzóan, 
Azon a gyönyörű nyári napon játszódik le.

Az egyes, előbb ismertetett fejezetek előtt, vagyis azok élén kis 
szöveget találtok, úgynevezett mottót, amely a fejezetben található szöve
gek hangulatát idézi föl, illetve Vük életének leglényegesebb mozzanatait 
emeli ki. Az egyes évszakokra, tehát a tavaszra, a nyárra, az őszre és a télre 
vonatkozóan könyvünk mind a húsz elbeszélésében igen szép leírásokat 
találhattok. Keressetek ilyen leírásokat, másoljátok le őket, és a magyar
órán kívül használjátok föl más órákon is!

Az elbeszélésekben számotokra ismeretlen vagy kevésbé ismert 
szavakra és kifejezésekre bukkantok. Java részük magyarázatát megtaláljá
tok a lap alján. Mindig figyelmesen olvassátok el őket! Találtok majd nyil
ván olyan újabb szavakat is, amelyeknek a pontos jelentését még nem



ismeritek. írjátok ki őket, s az idősebb családtagoktól vagy tanítótoktól 
érdeklődjétek megjelentésüket! E kötet szövegei a szép szavaknak és kife
jezéseknek valóságos kincsesbányája. Olvasás közben jegyezzétek ki az 
ilyen szavakat egy külön erre a célra szánt füzetkébe. Ezt követően több
ször nézzétek át őket, s tanuljátok meg a nektek legjobban tetszőket fejből 
is. Ezután már írásban is meg szóban is használjátok fel őket minden al
kalmas helyen.

Az elbeszélések mindegyike olyan eleven és szemléletes képeket tar
talmaz, amelyek szinte önmaguktól is ecset alá kívánkoznak. Válasszatok 
néhány ilyen képet, illetve helyzetet, és fessétek le, miközben különösen 
ügyeljetek az elbeszélések ember- és állatszereplőinek ábrázolására.

Beszéljétek meg az osztályban közösen, osztálytanítótok segítségé
vel, miért írja nagybetűvel az író az ilyen és ezekhez hasonló főneveket: 
Tölgy, Cser; Tél, Ősz, Tavasz; Szeretet; Vük, Csele, Unka, Hu...

Ha valaki közületek meg tudja szerezni a Vükről szóló dia- vagy 
rajzfilmet, vigye be az iskolába, s ott közösen tekintsétek meg, majd utána 
hasonlítsátok össze a könyvben található Vukkal kapcsolatos mesét és a fil
men látottakat!

Jegyezzetek ki a könyvből minél több madár- és egyéb állatnevet, s 
vigyetek az iskolába róluk készült, lehetőleg színes képeket, hogy minél 
szemléletesebbé tegyétek a kötet megtárgyalását!

Azok számára, akik Fekete István más szép elbeszéléseivel is 
szeretnének megismerkedni, az alábbi könyveket ajánljuk:

-  Csi, történetek állatokról és emberekről, Budapest, é. n.;
-  Köd, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1960;
-  Őszi vásár, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1962.

Dr. D ávid András







VÜK

Lefelé hajlott a nap. Búcsúzóul betekintett még az erdőbe, hol 
hosszúra nyúlt az árnyék, és a szelíd szemű gerlék halkan kurrogtak. 
Vörös fényben úszott a fák dereka; hazafelé zümmögtek a méhek, és 
csengő madárdal fuvolázott ezer hangon.

Aztán halkult az ének, és amikor túl a dombon üszkös fel
hőhamu maradt az égő fény helyén, már csak a feketerigó nótázott 
tavaszos jókedvvel, de hát ő megrögzött korhely* volt, aki nem 
törődött az erdő véleményével.

Ekkor már meleg párákat lehelt a föld, és a virágos fák illatos 
üzeneteket küldtek egymásnak apró szélgyerekekkel, akik valame
lyik böjti viharból** szakadtak itt, és jól érezték magukat virágzó 
cseresznyefák koronájában.

A völgyben -  ahol egy tó nyújtózkodott -  mind hangosabban 
szóltak a békák, rekedten kiabáltak a gémek, akik az alvóhelyért 
veszekedtek, és sziszegő szárnyakkal szálltak a vadkacsák.

Zümmögve-dongva szálltak nagy esti bogarak, és nyomukban 
árnyként szürke denevérek.

A feketerigó is álomra készülődött. Fuvolája halkan szólt már, 
tétován, és szerte a fészkekben az énekesek éppen szemüket akarták 
lehunyni, amikor felsikoltott a rigó hangja vészesen, szaggatottan, és 
meglapult minden élet a fészkek árnyán.

A nagy csendbe csattogva vágott bele a rigó izgatott kiabálása, 
és az egyik bokor alól kiballagott Kag, aki réme volt a környéknek.

Szemei zöldben égtek, és látszólag nem törődött a rigóval, 
kinek hangja úgy szállt utána, mint az átok. Lassan futásba kezdett,

* korhely -  mulatozó
** böjti viharból -  itt: kora tavaszi viharból



és, a rigó nem szállt utána. Csend lett az erdőn és ezüstös homály, 
mert a hold már felszállt a völgyből, hol köd volt és sötétség.

Kag meglapult a bokor tövén.
-  Megállj, füstös! Nem sokáig zavarod a vadászatomat! Csak 

ne lenne annyi gondom a fiatalokkal, majd elrontanám a fü- 
tyülődet...

Felemelte orrát, mely nedves volt, és úgy megfogta a szálló 
szagokat, mint a lépvessző a madarat.

-  íny jön -  mondta magában. -  Nem győzött már várni. Tü
relmetlen az ilyen asszony. Mintha minden bokorban ott lógna a pe
csenye...

Árnyék vált el az árnyéktól. Kag elengedte maga előtt asszo
nyát, aki bizony nem volt már az a kívánatos rókamenyecske, mint 
februárban, amikor szikrázott a hó, és Kag fél tucat rókalovagot mart 
véresre ínyért, aki aztán hűségesen követte a tóparti rókavárba...

Nagy volt a szerelem, bőséges a szaporaság. És most nagy a 
gond. íny lesoványodott, szép bozontos szőrét elhullatta, és türel
metlen volt, ha Kag késett az ennivalóval.

-  íny -  szólt utána Kag - , itt vagyok...
-  Hol csavarogsz? Hol az élelem -  és íny megmutatta fogait.
Kag türelmes volt. Jó férj. Nem kis dolog annyi fiat nevelni.
-  Ne mérgelődj, íny. Megvan, de már nem bírtam el, és füstös 

is kiabált rám... Elrejtettem. Menj a nyomon, és hozd el. Én majd 
vigyázok.

íny földre tartott orral szaladt Kag meleg nyomán. Valami fe
hérség villant ki a homályból. íny gyanakodva megállt, de mozdult 
a szél, és a legjobb illat tapadt orrához, amit csak kívánni lehetett.

Felemelte a nehéz ludat, és lassan kocogott vissza a párjához.
-  Ne haragudj, Kag, valami bánt mindig, azért vagyok ilyen 

harapós. Sok a gond a fiatalokkal -  szólt, mikor a ludat letette.
-  Nem szabad mindig mérgelődni -  mondta Kag - ,  tudhatod, 

hogy minden gondom ti vagytok. Nehezen fértem a libához. Őrzik 
őket. Lármát sem akartam. Várni kellett. Ez az egy került a közelem
be, de mondhatom, meg se nyikkant...

íny fáradtan, de szeretettel feküdt ura mellé.
-  Kicsit pihenünk, aztán visszük.





-  Nem -  felelt Kag egyél belőle jócskán. Az a bajod, hogy 
üresség van a gyomrodban... én is szeretem a fiatalokat, de azért 
elpusztulni nem kell értük.

-  Sokan vannak, Kag... nem lesz elég...
-  Egyél, íny, ha hazavittük, én még fordulok egyet. Akár ket

tőt is, de enned kell, mert már csak a csontjaid vannak.
íny magához rántotta a libát, és elharapta nyakát tőből, mintha 

késsel vágták volna el. Aztán csak a csontok roppantak néha. Mikor 
a fejéhez ért, Kag megszólalt:

-  Ne rontsd a fogad. Kemény a Gege feje nagyon.
íny aztán ura unszolására megevett még két combot és egy 

szárnyat.
Kag hozzá sem nyúlt a pecsenyéhez.
-  Ráérek még -  mondta - ,  két Csússzál találkoztam... nem 

vagyok éhes.
Csusz a gyíkok nemzetségéhez tartozott, kik homokos helye

ken sütkéreznek, és Kag belőlük ebédelt. Nem nagy falat, nem is a 
legjobb, de hát az éhes róka nem válogatós.

Kag felkapta a libát:
-  Menjünk! -  s a két árny elindult a tóparti rókavár felé.
Nehéz volt a liba, Kag letette.
-  Vigyem? -  csúszott mellé íny.
Kag nem felelt. Fülei valami halk neszt fogtak fel. Megálltak 

mereven. A nesz elhallgatott.
Kag egy kis kört szaladt földre tartott orral. Egy helyen meg

állt, és elnevette magát.
-  Unka van itt. Akarod, íny?...
Unka a békák családjából való volt, és most remegve húzta 

magát a fű közé, amint Kag szemének zöld lámpása kigyúlt felette.
-  Jóllaktam, Kag. Menjünk.
Kag felkapta a békát, s mire az a brekegéshez ért volna, Kag 

már nyelte is lefelé.
íny elindult. Most ő járt elöl. A rókavár közelében meglapul

tak, mert az volt a törvény a rókák között:
-  Úgy menj saját váradba is, mintha másé lenne...



Csend volt. A hold álmosan járt felettük. A tó vizében csob
bant néha valami, ami lehetett hal, de lehetett Lunga is, a vidra, ki 
ilyenkor vadászott.

A lassan mozgó szél tiszta, erdei szagokat hozott.
íny besurrant az öreg rókavárba, melynek bejáratát apró bok

rok fogták körül, dombján pedig egy óriási tölgy állott, melynek 
gyökerei szinte markukban tartották a kis homokhalmot.

Régi rókatanya volt. Nem a legjobb, mert folyt benne mindig 
a homok -  ami a fiatalok szemét rontja - ,  de könnyű munka volt a 
kitatarozása, és körülötte játék volt az élelemszerzés.

Kag a bejáratnál letette a ludat, íny pedig húzta befelé.
A nagy liba egészen betöltötte a lyukat, de azért haladt. Kag a 

nyomában prüszkölve hasalt, mert a homok az orrára hullott.
-  Csendesen, Kag -  suttogott a felesége - ,  alusznak...
A keskeny folyosó tágabb lett, és a pitvaron túl, mint egy 

teknő, öblösödött a kamra, hol egy fekete halomban halkan szuszo
gott a nyolc rókakölyök.

íny körülszaglászta őket.
-  Hát nem gyönyörűek? Nézd, Kag!
Kag felült a kis barlangban, és vakaródzott, mert tudnivaló, 

hogy a rókákban temérdek a bolha.
-  Erős, fogas rókák lesznek. Meglátszik, hogy jó anyjuk van...
íny elérzékenyedett.
-  Melletted, Kag, könnyű jó anyának lenni. De nézd... nézd!
A szőrös gombolyag mozogni kezdett. Egy kis orr kutatva

emelkedett a levegőbe, és bár szemei még alig nyíltak ki, átgázolva 
a többieken -  akik vinnyogni kezdtek -  odamászott a liba véres 
nyakához, s rágni kezdte.

Kag szemei büszkén csillogtak.
-  Ez ér a legtöbbet. Öregapja vére van benne, ki első volt a 

nemzetségben. Vük lesz a neve, mint az öregapjának -  mondta. -  
Vük, ami annyit jelent, hogy minden rókának félre kell állni az útból, 
ha vadászatra indul.

-  Segíts neki, íny!
íny apró falatokat tépett a kis vérengzőnek, aki mohón nyelte 

a húsdarabokat.



A barlang lassan megtelt a széttépett liba belső részeinek 
nehéz szagával, s erre megmozdult az egész halom kisróka.

íny alig győzte szájuk elé adni a falatokat. Ropogtak a cson
tok, és a fiatalság szuszogva nyelte félig tollasán a liba utolsó da
rabjait.

Kagnak szikrázott a szeme örömében.
-  Ezeknek aztán érdemes hozni valamit.
Ekkor már csak egy láb volt a libából, melyet ide-oda húztak 

a kis rókák.
íny közöttük termett.
-  Elég volt. Menjetek aludni. -  A csontot kirántotta szájukból, 

és betuszkolta őket a barlang mélyedésébe, hol hamar megint szu
szogó kis kupac nőtt. Aludtak a rókafiak.

Kag is elszundított egy pillanatra. íny a csontokat szopogatta, 
aztán megérintette Kag hátát.

-  Kag, mennünk kell. Rövid a vadászatra való idő. Világosra 
itthon kell lennünk, mert aztán már a Simabőrű Ember jár az erdőn, 
aki azt hiszi, minden az övé, és gyilkolja a szabad népet, messziről 
marva átkozott villámlójával.

Kag akkorát ásított, majd az állkapcsa ugrott ki. Fáradt volt. 
Egész nap élelem után járt. De hát nincs nyugta ilyenkor a 
rókaszülőknek. A fiák csak esznek és alusznak. Később már oktatni 
is kell őket, és akkor még kevesebb az idő falat után járni.

íny már csúszott kifelé.
-  Én a víz felé megyek...
-  Én meg talán a falu alatt próbálok szerencsét. Régen jártam 

már arra.
íny eltűnt a sásos gazban, Kag pedig leült még a dombon, és 

ásított megint.
-  Se nappal, se éjjel nem nyugszik a rókák népe ilyenkor, cso

da, hogy el nem alszunk futtában.
A hold már magasan járt, és körülötte bágyadtan hunyorogtak 

a csillagok. A tó felől harsogott a békák zenéje, és súlyosan illatos 
volt a levegő. Kag többször megrázta a fejét, hogy az orrába rakó
dott illatok meg ne rontsák szaglását.

-  Micsoda bűz! -  dohogott. -  Nincs benne semmi élet...
Kagnak hasznavehetetlen volt a virágillat.



Valami most nagyot csobbant a tóban, utána repülő madár zaja.
-  íny elhibázta -  csóválta fejét Kag, és elhatározta, nem szól 

asszonyának, hogy hallotta a hiábavaló loccsanást... -  Rosszul es
nék -  gondolta, és Kag gavallér volt az ilyen dolgokban...

-  Nini -  szólt csendesen - , Szu jön erre - ,  és egyszerre 
elfeledte álmosságát. Lelapult. A domb aljában pedig gyanútlanul 
lépegetett apró lábaival Szu -  a sün.

Kag gondolkozott, töltse-e vele az időt, mert Szu nem adja ol
csón a húsát. Bőréből ezer tüske mered ezerfelé, és ha bajt érez, 
tüskés gombóccá válik, melybe behúzza fejét, lábait, és lehetetlen 
hozzáférni.

-  Ha megrohannám, és elcsípném az orrát -  gondolta Kag -, 
jó falat lenne, és mindjárt itt van kéznél...

Szu még most sem vette észre a veszedelmet. Kag pedig, mint 
a villám, ugrott rá.

De kicsi .a Szu feje nagyon. Kag sziszegve ugrott odébb, mert 
talpait összeszúrták Szu tüskéi, orra is vérzett, és a sün beburkoló- 
dzott tüskevárába.

Kag szikrázott a méregtől.
-  Csak időm lenne, majd lehúznám rólad azt a híres bőrö

det! -  Lökött rajta, és alig tudta türtőztetni magát, hogy újból megro
hanja a kis gombócot.

Szu a lökésre odébb gurult, de mozdulatlan maradt. Kag az 
orrát nyalogatta.

-  Mint egy éretlen kölyök -  dohogott - , játszom itt Szuval, aki 
összeszurkál. Odabent meg várják a húst a fiatalok... íny töri magát, 
én meg lopom az időt... Találkozunk még, Szu! -  csikorgatta a 
fogát, és sebesen ügetett a falu felé, hol a tyúkólak táján mindig 
akadt valami.

Gyorsan haladt, árnyként. Néha megtorpant, és ilyenkor orrát 
meghúzta a levegőben, fülei pedig megmerevedtek, és elnyelték a 
sóhajtásnál is csendesebb hangokat.

A rét szélén meleg szimat ragadt orrára. Ráállt a kellemes illat 
vonalára, és pár lépés után felrebbent előtte valami madár.

-  Csak repülj -  mosolygott Kag - , valamit csak hagytál nekem 
is - ,  és a fészek apró tojásai nyomtalanul vándoroltak Kag gyomrába.

Valahol a falusi tyúkólak táján elsőt kukorékolt a kakas.



.» -  Megyek már! -  ügetett Kag vidáman, mert a tojások nagyon
jólestek. -  Megyek, csak kiabálj, tarajos drágaságom. Bár odatalálok 
anélkül is -  mosolygott.

A kertek alatt meleg illatokat hordott a szellő. Kagnak ez volt 
az igazi „illat”. A tyúkólak fülledt levegője úgy húzta, mint a 
mágnes.

Ismét kukorékolt a kakas.
Каџ meglengette farkát.
-  En ugyan máshova akartam menni, de ennyi szerető hívást 

nem lehet mellőzni. Lyukban lakom, de tudom, mi az illem... -  és 
besurrant a kerítésen az udvar felé, ahonnét a kakas szólt.

-  Itt még nem jártam -  suttogott Kag - , jó lesz vigyázni. Nem 
tudom, őrzi-e a házat valami Vahur, akik nem szégyellnek a Si
mabőrűnek szolgálni. Gyalázat! Szép kis rokonság!

A kertajtón csak akkora nyílás volt, hogy Kag kényelmesen 
átfért rajta. Megállt a nyílás előtt. Nem szeretett idegen nyílásokon 
átbújni. A veszély szorongását érezte ilyenkor. Túl az ajtón váratlan 
rém leselkedhetett, és Kag mozdulatlanul meredt a lyukra. Rossz 
szele volt. Híres orrát hiába erőltette, nesz nem hallatszott, de volt 
valami feszültség a levegőben, valami felajzott várakozás, amit Kag 
nem értett, de tisztán megérzett.

Lehasalt. Ekkor meglátta, hogy egy árnyék szinte a fű nö
vésének lassúságával nő, és egy nagy orr formáját veszi fel.

Vahur leselkedett odaát, a gyalázatos áruló, aki meggyalázta a 
szabad népet, és a Simaképű Embert szolgálta.

Kagnak nem volt gondolkozni való ideje.
Villámgyorsan megperdült, és kemény inai repítették a kerítés 

felé. Vahur szapora lábait hallotta a háta mögött. Kag az életéért 
futott, Vahur pedig a dicsőségért, mert világra szóló dolog lenne az, 
ha Kagot reggelre gazdája küszöbére fektethetné. Másként nézne rá 
az egész majorság. Gazdája csodálatos erős szemei szeretettel tekin
tenének rá, és sima kezei lágyan simogatnák. A rokonság pedig 
holdvilágos estéken hangosan ugatná faluszerte Vahur dicsőségét...

Kag azonban nehéz falat volt. Már bejövét kinézte a helyet, 
merre lehet menekülni, hol van olyan rés, melyen a róka könnyen 
átcsúszik, míg Vahur okvetlen beleszorul...



Vahur azonban kemény legény volt. Nem törődött sajgó bőré
vel, átszorította magát a nyíláson, aztán hajrá.

Kag nagy előnyt szerzett, de még nem volt biztonságban. A 
réten tejfehér köd hullámzott, mely elnyelte, de Vahur a meleg szi
maton szélsebesen közeledett.

-  Csak a patakig... bírjam... -  gondolta Kag - ,  csak a patakig!
A ködből felszürkültek ekkor a fűzfabokrok, és Kag hangos

csobbanással ugrott a vízbe. De rögtön oldalt perdült, szaladt kicsit 
a vízben, aztán kiugrott a homokpartra, és becsúszott egy fűzfabokor 
alá, mely azon a parton volt, ahonnét Vahur jött.

Vahur ekkor ért a partra. Hallotta a csobbanást, orra még tele 
volt Kag szagával -  gondolkodás nélkül nyújtotta ki hosszú lábait, és 
átrepült a vízen.

Kag csak erre várt.
-  Eredj, tökfilkó -  suttogta.
Visszarohant előbbi csapására, melyen Vahur üldözte, és azon 

vágtatott a falu felé.
Vahur már erősen kinyitotta szemeit, mert már látnia kellett 

volna a rókát, amikor éles tiszta illatok csaptak orrába, amelyek 
közül azonban hiányzott Kag félreismerhetetlen barlangszaga.

-  Lehetetlen -  gondolta - , hogy elveszítsem - ,  és hosszú lábai 
olyan iramba csaptak, melyet nem lehetett sokáig bírni...

Megállt és tétován körülnézett. Orrába csak a rétség hűvös, élet
telen illatai jutottak, és most már érezte, hogy Kag túljárt az eszén. 
Remegett a dühtől. Félkört vágott a harmatos fűben. Semmi. Vissza 
a saját nyomán. Semmi. Átugrott az árkon, és ott újból megcsapta 
Kag szaga, mely azonban halványodott már, mert harmat ereszkedett 
alá.

-  Becsapott! -  hörögte. -  A vízen szaladt el..., ilyen gya
lázat... -  Ide-oda szaladgált a patakparton, míg rátalált a fűzfabokor 
alatt Kag fekvőhelyére. -  Itt feküdt..., pihent..., én meg rohantam 
ész nélkül...

Szőre felborzolódott a méregtől, és Kagot darabokra tudta vol
na szedni.

Elindult előbbi nyomain -  melyen Kag visszarohant a falu felé, 
s amelyen az üldözés is lefolyt -  lassú ügetéssel.



Vahur érezte Kag nyomát, de nem törődött vele, mert azt hitte, 
az még akkor maradt ott, amikor Kag előle menekült, pedig a fur
fangos róka éppen azért szaladt az összetaposott csapáson visszafelé 
is ugyanazon a vonalon, hogy Vahur új szimatot ne kapjon, és ha kap 
is, azt higgye, hogy az még a régi.

A faluban álmosan ugattak a kutyák, és Vahur szomorúan gon
dolt arra, hogy nem az ő dicsőségét kiabálják..., és még jó, ha nem 
tudódik ki a dolog, mert akkor nevetnének rajta, és holdvilágos 
estéken gúnyosan kiabálnák egymásnak az újságot: -  Hallottátok? 
Hau! hau! Hallottátok, hogy a furfangos Kag miként csapta be a 
rátarti Vahurt? Vahur szégyent hozott ránk, pedig nagyra van a szár
mazásával, és lenéz bennünket, amikor gazdája vadászni viszi. Hol 
volt hát Vahur híres orra és ereje, melyre olyan büszke?... Kag vitte 
Gégét, melyet az orra előtt fogott meg, és amikor Vahur már majd
nem elérte, eldobta zsákmányát, nekiugrott, és alaposan elverte. 
Vahur pedig sírva szaladt gazdájához, akivel olyan büszkén szokott 
sétálni. -  Ez persze nem igaz, de mire a hír végigszáll a falun, biz
tosan ezt kiabálják egymásnak a kutyák, akik semmivel sem jobbak, 
mint az emberek. > ч

Vahur, ha erre gondolt, elbúsulta magát.
A kertek alatt a szomszéd nagy fehér komondora jött vele 

szemben.
-  Hallottam a nagy futást, Vahur -  lelkendezett - ,  mi volt az?
-  Te is hallottad? -  álmélkodott Vahur. -  Én is hallottam. Azért 

jöttem ki. Ha jól láttam, Kurra, a farkaskutya hajszolta Kagot, a 
tolvajt, de az túljárt az eszén. Ilyen, látod, ez a Kurra. Szólt volna! 
Nekem ez a mesterségem. De Kurra irigy, és most szégyenben 
maradt... Kérlek azonban, ne beszélj róla. Kurra nekem jó bará
tom...

-  Légy nyugodt, Vahur -  szólt a komondor, és farkcsóválva 
elszaladt, mert már alig várta, hogy a nagy hírt elújságolja.

És amikor a csillagok halványodni kezdtek, a hír már megjár
ta a falut, hogy Kurra milyen szégyenben maradt Kaggal, aki messze 
elhagyta, pedig Gégét -  a nagy ludat -  is vitte a szájában, de úgy 
kell neki, miért nem szólt Vahurnak, a nagy vadásznak, akinek ez a 
mestersége...

Vahur mosolygott, de később már rosszallólag csóválta fejét...



-  Ez a Kurra... ez a Kurra. De hát miért is nem szólt... Itt 
vagyok, és végeredményben ez az én mesterségem...

Szegény Kurra pedig nem is tudott a nagy szégyenről, mert 
éppen a szomszéd faluban járt, hol menyasszonya volt...

Kag, amikor visszatért előbbi csapásán a kerítésnyíláshoz, hol 
Vahur megszorult, megállt. Fújt egy kicsit, mert nagyon kifáradt, 
aztán beszaladt a résen, és jóval odébb ismét kibújt a kertből, és 
tovaszaladt a kertek alatt.

-  így. Most aztán keresd a nyomom, híres...
A kakas megint kukorékolt. Kag mérgesen húzta el száját.
-  Könnyen kiabálsz, te tarajos ökör... Vahur őrzi a nyakadat. 

És majdnem bajba hívtál... hopp! Jó, hogy itt vagy, Cin. Már majd
nem csúnyát mondtam -  és felkapta a kis egeret, ki álmosan bal
lagott hazafelé a mezei rokonlátogatásból. Kag elnyelte Cint, és 
egészen elfeledte haragját.

Becsúszott egy másik kertbe, hol düledezett a kerítés, és az 
utakon is gaz nőtt. Valamikor már járt itt Kag, és úgy tudta, a tyúkól 
oldalán hiányzik egy deszka... Óvatosan surrant a nagy gazban, és 
észre sem vette, már beért az udvarba, hol nem volt kisebb a gaz, és 
az egyik fa alatt állt a tyúkól.

Kag megállt mellette. Jól emlékezett. Az oldalán még most is 
hiányzik egy deszka, de Kag nem szerette az ismeretlen réseket, így 
megállt előtte egy pillanatra.

Felemelte híres orrát, és megdöbbent: friss vér mámorító illa
ta szállt a levegőben.

Ugyanakkor, mintha mozdult volna a sötét ólban valami...
Kag felborzolta szőrét: -  Megelőzött valaki! -  És tudta, hogy 

ez a valaki még bent van az ólban. Az ő óljában... Kag olyan 
csendesen dugta fejét a réshez, hogy pók sem csinál nagyobb zajt, 
amikor végigszalad a falon. Nem volt veszély a levegőben, és Kag 
szemei kitágultak, hogy megláthassa a vérszag okozóját.

Először egy tyúk fehér tollán akadt meg a szeme. A tyúk 
feküdt, és a nyakán mintha boa* lett volna. A boa oldalai 
emelkedtek: a boa lélegzett...

* boa -  óriáskígyó



•» Kag haragja nem ismert határt. A kis gyilkos már egészen az 
orra alatt volt, de úgy el volt merülve a drága, meleg vér szívásában, 
hogy nem vett észre semmit.

Csirik volt az, a menyét, ki csak azért öli meg a tyúkot, hogy 
nyakát átharapva, vérét kiszívhassa.

A büntetés hamar utolérte. Kag éles fogai összecsattantak, és 
Csiriktől már nyugodtan alhattak a tyúkok...

Csirik több darabban vándorolt Cin felé, akit különben nagyon 
szeretett, mert Csirik, ha egeret látott, rá sem nézett másra. Annak 
már nemcsak vérét szívta ki, hanem puha húsát is szőröstül-bőröstül 
megette. Most aztán találkoztak. Az emberek ezt úgy mondják, hogy 
a „halálban egyesültek”.

Kag úgy vélte, hogy ez az egyesülés helyénvaló. Jóllakott tőle. 
Aztán kirántotta a tyúkot, melynek Kag szerint semmi baja nem 
volt -  csak a torka véres - ,  és újra beszimatolt az ólba.

Fent a rúdon ült néhány tyúk, és most jöttek csak rá a vesze
delemre, mert zajongani kezdtek.

Kagot idegesítette a lárma.
-  Fene a bolondjait! Hát ki bánt benneteket? -  és már be is 

akart ugrani az ólba, amikor az utcán lárma támadt. Kag megkövülve 
figyelt oda.

Megzörgették az ablakot.
-  Komám! Ébredjen kend! Én vagyok itt kint, a bakter. Nagyon 

zajonganak a tikok*, jó lesz, ha kinéz kend, nem valami féreg jár-e 
köztük.

Csend lett. A tyúkok is elhallgattak, és Kag már remélni 
kezdett, hogy egyet leemel az ülőről, amikor roppant a ház ajtaja, és 
lámpafény ugrott ki az udvarra.

-  Köszönöm, komám. Mindjárt mögnézzük... -  és a fény elin
dult Kag felé.

Várni nem lehetett. Kag felkapta a tyúkot, és becsúszott a gaz
ba, mely összeborult utána, és eltakarta. Hallott még valami dühös 
kiabálást, de az alig ért utána, mert ekkor már a rét közepén ügetett, 
hol fehér ködpárnákat húztak magukra didergő virágok.

Az árokparton letette a tyúkot.

* tikok -  tyúkok



-  És még szidtam a szegény Csiriket. Hálátlanság. Nélküle 
üresen mehetnék haza, és íny megmondaná a magáét. Jó fiú voltál, 
Csirik, de mintha szomjas lennél -  mosolygott kajánul, és jócskán 
ivott a patak hűs vizéből...

Aztán újra felkapta a tyúkot, és átugrotta az árkot. Ekkor már 
csend volt a faluban. Álmosan vakkantott egy-egy kutya, és a hold 
is lecsúszott valahol túl az erdőn. Aztán üde örömmel hajnalra kon- 
dult a harang, és az apróbb csillagok álomra csukták szemüket.

-  Még elkésem -  szuszogott Kag a tyúkkal az erdőben. Hiszen 
nem volt nehéz a tyúk, de tolla az orrát csiklandozta, és vigyázni is 
kellett, mert a tyúk szagától nem érzett semmit.

Az erdő fái ekkor kezdtek kinőni a homályból. A tó felé vala
hol lágyan csattogott a fülemüle, és a májusi hajnal szürke égboltja 
lassan, észrevétlenül kékre vált.

Kag loholt a tyúkkal.
Hej, nem így volt ez legénykorában. A tyúkot azóta már belül 

hordaná, Csirik felett, és jóízűen szundítana valamelyik bokor tövén. 
Most azonban elsők a gyerekek, és Kagnak nyála csordult a finom 
tyúkhúsért, melyet a szájában tartott, de amely messzebb volt tőle, 
mint azok a vadkacsák, melyek fütyülő szárnyakkal most suhogtak 
el felette. Kagnak a szülők törvényei erősen szívébe voltak vésve, és 
Kag szerette családját.

De éhes volt, ezt sem lehet tagadni.
Letette a tyúkot, és körülnézett. Éledni kezdett az erdő. Hangos 

nótákat fütyölt a feketerigó, és Kag szerette volna füléből kirázni az 
éles hangokat. Szívből utálta Füstöst, aki hangosan szidta, ha meglát
ta, és ebből megtudhatta bárki, hogy merre jár Kag.

Imitt-amott megmozdult egy ág kisebb madarak alatt, ezek 
azonban nem érdekelték.

-  Fél fogamra is kevesek vagytok -  fordult másfelé - , meg úgy 
sem érlek el benneteket - ,  sóhajtott aztán..., és hasra vágta magát, 
mintha elkaszálták volna, mert Kalán ballagott egyenesen feléje 
azzal az ostoba képével és nagy füleivel, mely a nyulaknál oly 
feltűnő.

Kalán megállt. Füleivel vitorlázott, és rövidlátó szemeit jobbra- 
balra meregette, mintha sokat látott volna. Nem szabad azonban Kalán 
szemeit annyira lebecsülni. Valamit meglátott. Valamit, ami fehér volt, 
és sehogy sem illett a harmatos zöld színek közé: a fehér tyúkot.



•* Kalán tojásforma fejében lassan a gyanú kezdett furkálni, amit 
füleinek élénk billegetésével fejezett ki.

Kag lapult, és remegett az izgalomtól. A fűszálak között látta, 
hogy Kalán gyanút fogott, és tudta, hogy közelebb nem jön. Csak 
arra várt, hogy Kalán másfelé nézzen.

Kagban már úgy meg voltak feszítve az ugrásra kész izmok, 
hogy majd elpattantak, és talán meglökött valami fűszálat, mert 
Kalán két lábra állt, hogy jobban lásson.

Kag kilökte magát, mint íj a nyilat, Kalánt pedig hatalmas hát
só lábai oldalt rúgták el, és amikor mind a négy lábával földre ért, 
irtózatos iramba kezdett.

Kalánnak is kisfiái voltak. Nemcsak magáért, értük is futott. A 
cserjés széléig Kag volt előnyben, mert Kalán csak egyenesen futha
tott, és már majd elérte, amikor a szálas öregerdőhöz értek, hol 
elővette a nyulak öreg tudományát: a zegzugolást.

Villámgyorsan fordult hol balra, hol jobbra a fák között, és 
Kag fogcsikorgatva látta, hogy a nyúl szemlátomást távolodik. 
Minden erejét és ügyességét előszedte. Hiába. Ekkor már reggel volt. 
Kag megállt.

-  Nincs ma szerencsém -  lihegte - , és még csak az kell, hogy 
valaki közben elvigye a zsákmányt. -  Sietett vissza a tyúkhoz, 
melyet ismét felvett, és loholt vele a tóparti rókavár felé.

Egy széles nyiladékon kellett átmennie, melynek szélén tegnap 
este ráparancsolt ínyre, hogy egyék a libából. Kag nem szerette a 
széles nyiladékot, melyen messze el lehetett látni, s amelyen úgy ott 
maradt csapája* a harmatos fűben, mintha írva lett volna.

Megállt egy pillanatra, hogy körülnézzen, s ekkor hideg futott 
a gerincébe, mert az ember legveszedelmesebb fajtája, a villámló 
fegyverrel járó vadász közeledett a nyiladékon. Nyomában kutyája. 
A vadász dúdolgatott. Kagot pedig a hideg rázta a bokor alatt.

Téves lenne azonban azt hinni, hogy Kag most saját bőrét fél
tette. Nem. Kag egy ugrással elillanhatott volna a bokor alól, hová 
behúzta magát, ha veszély lett volna, és a szél is a vadász felől fújt, 
hát a kutya sem kaphatott róla szimatot. Másért félt Kag, éspedig 
nem hiába.

* csapája -  lábnyoma



A vadász hangosan dúdolgatott, és nótájában a „kisangyalom” 
szó többször előfordult. Mögötte békésen ballagott kutyája, mely 
azonban egyszer csak megállt. A vadász is megállt, és azt mondta:

-  No mi az, öreg pajtásom?
A kutya minden porcikájában remegve állt, és az egyik bokor 

felé nézett. Kag pedig azt mondta magában: -  Puff. De úgy kell az 
ilyen vigyázatlan ökörnek, mint én vagyok...

Az erdész azt mondta kutyájának:
-  Előre, Finánc!
A kutya beugrott a bokor alá, és kihozta íny tegnapi vacsora

maradványát, a lerágott lúdszárnyat. Csóválta farkát, és a szárnyat 
odatette gazdája lábához.

-  Vessz meg! -  káromkodott magában Kag, és szívesen elha
rapta volna a kutya torkát.

Az erdész a füle tövét vakarta, és a „kisangyalom” helyett mást 
mondott, melyet Kag nem értett meg, de jobb is, hogy nem értette... 
azután még azt is mondta: ez a molnár libája. Megállj, vörös gaz
ember!

A vörös gazember nem csak hogy állt, de ott feküdt alig húsz 
lépésre a vadásztól, és ha ember lett volna, most két kézzel verte vol
na a fejét.

-  Keresd, öreg pajtásom. Keresd -  simogatta kutyája fejét, és 
a kutya már haladt is a nyomon, melyen az este Kag és íny vitték a 
libát.

Kag fogcsikorgatva nézett utánuk, amíg csak el nem tűntek a 
tó felé hajló lejtőn. Többször felugrott, hogy utánuk menjen, és meg
nézze, mit csinálnak, de ilyenkor mindig rémülten húzta le magát, 
mert a vadász bármikor visszaérkezhetett, és bár Kag szívébe mélyen 
bele volt vésve a család szeretete, az élet szeretete még ennél is 
erősebb volt.

Ekkor már kezdett felszáradni a harmat. A virágokon döngtek 
a méhek, és lábukon sárga golyókat vittek virágporból. Nagyokat 
kiáltott a kakukk, és ahova lesütött a nap, melegen rengett a levegő. 
A zöld Küllő úgy nyerített, mintha sebesen forgó kerék küllőin kere
peltek volna, és lágyan szólt a búbos banka, melynek hangjai mindig 
messziről jönnek, szinte a múltból, és nem mondanak semmit, de ha 
már nem halljuk, szomorúan tudjuk, hogy elmúlt a tavasz.



,, ^Mindezekből azonban Kag nem hallott semmit. Ő csak a szíve 
dobogását hallotta, és azt hitte, soha nem lesz vége a várakozásnak. 
Szinte megnyugodott, amikor a domb mögül nőni kezdett a vadász 
alakja, pedig az erdő a megmondhatója, a rókák ennek nemigen 
szoktak örülni...

A vadász hangosan dúdolgatott, sűrűn ismételgetve a „kis
angyalom” szót, közben többször megsimogatta kutyáját, mely ettől 
nagyokat vakkantott, és majd kibújt a bőréből.

-  Jól van, öreg Finánc. Megtaláltuk őket -  mondta. -  Szereti a 
gazdája az öreg kutyát. Nagy lesz az öröm a fővadász úréknál... -  
és szaporán szedte hosszú lábait végig a nyiladékon, melyet csak 
azért vágnak ki az emberek, hogy a szegény rókának lépten-nyomon 
ilyen világos helyeken kelljen átszaladni, hol nem takarja őket és 
szándékaikat semmi.

Kag félig megnyugodva nézett a vadász után, ki már messze 
járt, de még idehallatszott dúdolgatása és kutyájának vakkanásai, 
mintha az öreg kutya jókedvében nevetett volna.

Kag felkapta a tyúkot, és szélsebesen rohant a rókavár felé. 
Futtában aggódva látta, hogy a vadász s a kutya csapája egyenesen 
odavisznek. Reménykedett, hogy mégis elkerülték háza táját, mely 
jól el volt rejtve.

A rókavár közelében lelapult, mert a rókák nem rohannak 
vakon még saját otthonukba se. Szemei átkutatták a környéket, de 
sem gyanús nesz, sem mozdulat nem hallatszott. Óvatosan csúszott 
a barlang szája felé, melyet még nem látott, mert sűrű bokrok 
takarták. Orrához ekkor hozzáütődött az ember csizmájának ottha
gyott szaga, és amikor felemelte fejét: megdermedt.

A barlang szája előtt valami szörnyűséget zörgetett a szél, 
melyet az ember tett oda, hogy maga helyett őrködjön, amíg vissza
jön. Kag remegve nézte a libegő holmit, és tudta, hogy az ember 
itt járt. Hallotta íny motoszkálását a lyukban, hallotta a fiókák halk 
vinnyogását, de nem tehetett semmit, mert a rém minden kis szél
lengésre megmozdult, rejtelmesen zörrent, és azt mondta: nem 
szabad!

Százszor is nekikészült, hogy átugorja a tilos holmit, de 
mindig megtorpant, mert jött a szél, szárazán, tiltón zörrent a fehér 
rém, mely nem volt egyéb, mint egy újságpapír, melyet a vadász



azért hagyott ott, hogy a rókavárból ne merjen kijönni semmi, amíg 
visszajönnek kutyákkal, puskákkal, ásóval Kag kis családjának el
pusztítására.

A vadász látta a befelé vezető nyomokat, és azt hitte, bent van 
az egész család. Odatette a lyuk szájába a papírlapot, és sietett haza 
a jelentéssel, hogy megvan a régen keresett rókatanya, mely elnyelte 
a molnár libáit, az apró nyúlfiakat és sok mindent, ami állítólag az 
ember tulajdona volt.

A vadász ravasz volt, és tudta, hogy a szegény róka inkább 
éhen hal a lyukban, minthogy nekimenjen a titkosan zörgő holminak, 
mely az ember fertelmes szagát szórta széjjel, és talán -  így gon
dolta ezt Kag -  rögtön megölné a szegény rókát, ha hozzáérne.

Feltámadt a szél az erdőn. A papírlap még jobban mozgott, de 
úgy látszott, nem tud helyéről elmozdulni, azért Kag felágaskodott, 
és beszólt a kotorékba:

-  íny! íny, én vagyok itt...
íny meghallotta Kagot, és amennyire lehetett, előrejött a lyuk

ban, de a homályban is látszott szemén a rémület.
-  Mi lesz velünk, Kag? Mi lesz velünk? Itt járt az ember. Oda 

vagyok a félelemtől. Nem tudnál bejönni?
-  Hát nem látod, mi van itt -  mérgelődött Kag - , hogy mehet

nék? Hátha az ember ereje van alatta, és megfojt itt a szemed 
előtt?... Neked kellene kijönni, és kihordani a fiatalokat, mert az 
ember visszajön...

-  Nem lehet, Kag -  nyöszörgött íny - ,  félek, nagyon félek -  és 
visszaszaladt fiaihoz, akik mit sem tudtak a nagy bajról, de anyjukról 
valami homályos rémület rájuk szakadt, és csendben voltak.

Kag felszaladt a vár kis dombjára, szaglálódott összevissza, 
újra leszaladt a bejárathoz, de híres esze most cserbenhagyta, mert 
ott zörgött és hajladozott a rém, amit az ember állított őrzőnek maga 
helyett.

Ekkor már zúgott a szél. Tavalyi sárga leveleket hordott a le
vegőben; a száraz ágak összeverődtek a fákon, és gyenge levelek 
suhogva panaszkodtak a szél goromba fésűjére, mely keményen 
végigboronált rajtuk.



Kag a dombon figyelt, és amikor a szél megállt egy pillanat
ra, füleibe távoli hangok jutottak, melyektől megborzongott, és 
gyomrában kesernyés rémület szaladgált. De még remélt. Hátha 
rosszul hallotta?... Újból halkult a szél, és ekkor már tisztán hallot
ta az ember hangját, a kutyák csaholását.

Kétségbeesetten rohant a lyuk szájához. A vihar már a tető
fokán tombolt. Keményen rángatta a papírlapot, mely kiszakadt a 
pálcikából, mellyel a vadász odatűzte, és nagy ugrásokkal repült az 
erdőbe.

Kag ebben is cselt látott, és még mindig várt, de a hangok már 
közelről hullottak fülébe. Legyőzte félelmét, és berohant a kedves 
otthonba, melyet olyan nagyon szeretett. íny a fiaik mellé állt, és 
amikor Kag bezuhant, ijedtében majd neki ugrott.

-  Vidd a fiatalokat. Vidd azonnal!... Itt az ember.
-  És a rém? -  nyöszörgött íny.
Kag megmutatta félelmetes fogait.
-  A rém elrepült. Vidd a fiatalokat... nincs idő... mert... -  és 

szeméből látszott, hogy ha íny nem mozdul: megtépi.
íny kétségbeesetten állt meg fiainak meleg, lélegző kis halma

felett.
-  Ezt vidd -  ugrott oda Kag, és a legszebbet, Vukot adta íny 

szájába. -  A víz mellett tedd le. A régi várnál. Rohanj!...
íny eltűnt Vukkal, mint az árnyék. Kag pedig hol felugrott, hol 

lefeküdt remegő türelmetlenségében. Hol van íny ennyi ideig?... 
Kiszaladt a lyuk szájába: Jő-e már? Jött, mint a szél. Kag vissza
csúszott, hogy helyet adjon neki. íny remegve esett be a barlangba.

-  Kag... Kag... végünk... itt... vannak!
Dobbant a föld felettük.
A dobbanások erősebbek lettek, és úgy érezték, elveszik előlük 

a levegőt, a napfényt. Fulladoztak. Az ember ereje már kinyújtotta 
értük karmait. Értük és fiaikért. Az elmúlás vészes percegése zaka
tolt fülükben, és íny nekiesett a földnek, hogy tovább ásson és -  
tovább éljen. Hullott a homok, tágult a kamra, de ez már csak olyan 
kétségbeesett cselekedet volt, mint ha a vízbe esett ember a saját 
kalapjában akarna megkapaszkodni.

A dobbanások már körülállták a rókavárat. Élesen, harcosan 
csaholtak a kutyák. Kag behúzódott a sarokba, és remegve várt, de



most már félelme mellett gyilkos harag is végigviharzott minden 
izmán, minden csontján.

Az élet kívánása, fiainak megmentése dobogott benne, és az 
előbbi ideges kapkodásnak vége lett. íny fiai előtt lapult, és csak 
oldala sűrű emelkedésén látszott, hogy ha harc lesz, íny kiveszi a 
részét belőle.

Szemük a bejáratot leste.
-  Talán Csufit engedjük be először -  hallatszott a vadász 

hangja.
-  Beeresztheti mind a kettőt -  morgott egy másik hang. -  Fene 

tudja, hányán vannak...
-  Félek, fővadász úr, hogy megszorulnak.
-  Hát eressze akkor a Csufit. Csak valami baja ne legyen, mert 

ilyen kutyát nem találunk még egyet...
-  Ennek, fővadász úr, baja? Úgy hordja ki őket, mint a ron

gyot... Húzd ki, Csufi!
Az öreg tacskó beszagolt a lyukba. Megérezte az ellenség sza

gát, és vad haraggal csaholva tűnt el a rókavárban. Kegyetlen, ke
mény hangja mindjobban eltompult, amint mélyebbre jutott. A két 
vadász felhúzott puskával várt, mert sokszor megesik, hogy a kam
rában -  mely a rókának ebédlője, hálója, és néha akkora, mint egy 
hatalmas kosár -  a róka átugorja a kutyát, és kiszalad a lyukból. 
Ilyen esetre kell a puska.

A tacskó mind mélyebbre jutott, és hangja már alig jutott fel a 
vadászokhoz.

Kag látta elhomályosodni a folyosót. Csaholva jött lefelé az 
öreg hóhér, és ínynek minden szál szőre az égnek állt. Az életük 
féltése már elhomályosodott bennük, és nem maradt más érzésük, 
csak marni, harapni és megbosszulni a fiaikat, melyeket hiába óvtak, 
féltettek, szerettek.

Csufi berontott a kamrába, és éles hangját meghallották kint is.
-  Fogja már!... -  nevetett a vadász.
Csufi szeme még nem szokta meg a sötétséget. Kagot észre 

sem véve ugrott neki ínynek, akit vékonynak látott, és könnyen meg- 
fojthatónak.

Kag előtt most szabad lett volna az út, de Kag már veszve 
látott mindent, és bajban a kedves ínyt, aki hűséges volt hozzá, szép



fiukat adott neki, és akiért a legkülönb rókalovagok is irigyelték. Kag 
nem engedte asszonyát marcangolni.

Csúfít az első pofon ínytől érte. A rókaasszony fiaiért harcolt, 
és bár Csufi halálos szorítással gyűrte maga alá, íny belémart, mint 
a tűz, és Csufi görbe lábát nyomorékká rágta.

Kag pedig -  aki hatalmas róka volt -  a nyakát fogta át, és húz
ta le asszonyáról, de fogai, azok a híres rókafogak összezárultak 
Csufi tarkójában, ki azonnal elengedte ínyt, és sivalkodva kiabált 
segítségért.

A fővadász meghallotta kutyája vonítását.
-  Ugye, mondtam! Gyorsan eressze be Fickót. Ha valami baja 

lesz Csúf inak... -  és úgy nézett a vadászra, hogy az nagyon rosszul 
kezdte magát érezni.

Kag nem engedte el Csúfít, akit már elborított a vér, de az erős 
tacskó is mély sebeket ejtett Kag mellén. íny már alig tudott segíteni, 
és félhalottan is fiait védte, ha a küzdők arra sodródtak, s ilyenkor 
ereje utolsó foszlányával is belemart Csufiba.

Ekkor ért le Fickó. Először ínyre rohant, aki még egyet hara
pott Fickón is, aztán a többiről már vajmi keveset tudott, mert a 
kutya fogai összetörték gerincét, és íny élettelenül zuhant fiai mellé, 
akiket mindhalálig hűségesen védelmezett.

-  Fickó!... -  hörgött Csufi. -  Fickó... segíts, mert megöl.
Kag látta ínyt, a kedvest elpusztulni. A halálfélelem és a harag

vad zűrzavarrá olvadt benne, és Csúfít végső erejével nekiszorította 
a falnak, és marta... marta...

Ekkor jött segítségül Fickó. Kag tudta, hogy ez az utolsó harc. 
Otthagyta a tehetetlen Csúfít, és összeakaszkodott Fickóval. A kutya 
elkapta Kag torkát, ez pedig utolsó harapásával lehúzta Fickó fél 
pofájáról a bőrt, aztán lassan lobbant Kagban az élet lángja, és 
amikor Fickó megrázta, végigropogtatva csontjait, Kag is elmúlt, 
csak a lába mozdult még, mintha futni akarna valami elől, ami elől 
nem lehet elszaladni.

Azt már nem érezte, amikor Fickó húzta kifelé, mint ahogy íny 
sem érezte. A véres pofájú, görbe lábú tacskó a két rókát kivonszol
ta. Elkeseredetten hallgatta a dicséreteket, és a farkát csak meg
szokásból csóválta, mert úgy érezte, minden csontja meglazult a 
harcban, melyre Csufi fizetett rá legjobban.



Az öreg kutya mozdulni sem tudott. Hallotta, hogy szólongat- 
ja gazdája, de első lábai összetörtén lógtak, és fejét mozdítani sem 
tudta.

-  Elő az ásóval -  rendelkezett a fővadász -  talán csak 
megszorult valahol. Mért is hallgattam én magára. Ilyen marhasá
gokat is csak maga tud tanácsolni...

-  De kérem, fő vadász úr...
-  Hallgasson! Ezer pengőért nem adtam volna Csufit a 

testvéremnek se...
A vadász elkeseredetten ásott, és azt gondolta magában, hogy 

a tüzes mennykő vágjon meg minden rókát. Ha a Csufi elpusztul, ő 
ugyan elő nem hozakodik a kéréssel az előléptetés iránt, inkább 
elbúj dosik. Pedig biztosra ígérte menyasszonyának karácsonyra az 
esküvőt...

A vadász ásott, izzadt, és közben nagyokat sóhajtott Csufi 
egészségéért, ami azonban Csufin egyáltalán nem segített.

Aztán napszámosok jöttek ásókkal, és lassan meglátszott az 
egész rókavár, melyet Kag olyan szeretettel vájt magának és a szép 
ínynek, aki most már megtört szemekkel nézett a semmibe, és felet
tük döngve járt a dögbogár.

A katlanban megtalálták Csufit. Még élt. A fővadász, amilyen 
mérges volt eddig, mert reménykedett, olyan csendes és szomorú lett 
egyszerre. Nagyon szerette Csufit. Kölyökkorában a zsebében vitte 
haza, és azóta örök barátságot kötöttek. És most Csufi elhagyja, ezt 
már látta. Hiába szólongatta a hű barátot, az csak nyöszörgött. Né
ha felvetette szemeit, és olyan kérőén, olyan fájdalmasan nézett 
gazdájára, mintha azt mondta volna:

-  Ne hagyjatok kínlódni. Lőjetek agyon!...
Aztán már csak az oldala mutatta, hogy lélegzik. Később az 

se... és Csufi felett is megjelent az enyészet dongója, aki jól tudja, 
mikor jött el az ő ideje.

A fővadász úgy nézett a vadászra, mint egy gyilkosra.
-  Lássa, Borsos, lássa... -  mondogatta, és elfordult, hogy a 

szemét megtörölje, melybe állítólag egy szúnyog repült. Ekkor már 
délfelé járt az idő, amikor tudvalevő, hogy nem repkednek szú
nyogok...



A vadász nem is mert feljebbvalójára nézni. Hallgatott, és csak 
akkor tekintett fel, amikor a fővadász szó nélkül otthagyta. Később 
megtalálták a kis rókákat is. Heten voltak, mert hiszen anyjuk csak 
Vukot tudta elrejteni, de élet már nem volt bennük, mert ásás közben 
rájuk szakadt a föld. De az egyik mintha mozgott volna. A vadász 
letisztította róla a homokot, és belefújt a szájába, mire a kis róka 
kinyitotta a szemeit.

-  Jól van -  dörmögött - ,  talán te helyrehozod, amit apád elron
tott... -  és a rókát beledugta tarisznyájába. Arra gondolt, hogy fel
neveli, megszelídíti a kis rókát, és a fővadász úrnak ajándékozza.

Aztán Kag, íny, Csufi és a kisrókák a gödör mélyére kerültek. 
A szép rókavárat velük együtt betemette a föld. Az öreg tölgy a 
dombbal együtt őket is lágyan gyökérmarkába vette, és halkan suso
gott a lecsendesedett szélben, mintha mi sem történt volna.

A vadásx  hn7 afpltCha 11 ngpLL_Tarisznvájában lapult a kis róka, 
körülötte nevetett az erdő, és a bokrok alatt gyöngyvirágok csilin
geltek.

A vadász lehajtott fejjel járt, néha mormolt valamit, de a „kis
angyalom” szót mintha elfelejtette volna.

*

Vük pedig lapult a tóparton a sásban, és várta anyját, aki nem 
jött. Hiányoztak testvérei, akikkel játszani szokott. A kis róka ébredő 
ösztöne valami bajt súgott, különösen, amikor a kutyák csaholását 
hallotta, de azt azért nem sejthette, hogy a szemek, melyek körül
vették, örökre ellobbantak.

Amikor a lárma elült, és melegen tűzött rej tekére a nap, 
elaludt. Mikor felébredt, hűvösebb volt már, elállt a szél, és a lengő 
sásszálak hosszú árnyékot vetettek. Mikor jön már az anyja -  gon
dolta Vük - , és gyomrában az ürességnek karmai nőttek.

Néha árnyék szállt felette, melyre lesve felpillogott, és össze
futott a nyál a szájában, mert Tás, a vadkacsa szállt felette, akinek 
finom húsára Vük úgy emlékezett, mint a falusi gyermek a búcsúra.



De másféle árnyékok is jártak odafent. Vijjogó, hegyes 
szárnyú, imbolygó árnyékok, melyek elől Vük lehúzódott, mert bár 
sohasem mondták neki, tudta, hogy azok veszedelmesek.

Ahogy fűevő sem eszi meg a mérges növényt, és a baromfi 
sem a mérges bogyót, úgy a rókakölyök is, amint mozogni tud, és 
kinyílt a szeme, azonnal meg tudja különböztetni a jót a rossztól, és 
megérti a rókabeszédet, mely hangokból, mozdulatokból tevődik 
össze.

Vük összehúzta magát puha vackán, és mind türelmetlenebbül 
várt. A tó felett gémek krákogtak, és a tóparti nagy fákon szállóhe
lyért verekedtek, mert erősen alkonyodott, és az Unkák nemzetsége 
is halkan belékezdett már az esti muzsikába.

Vük nem mert mozdulni. Majd értem jönnek -  biztatta magát, 
de ez a hite mindjobban meglazult, és valami hiányt érzett, melyet a 
nagy tölgyfa alatt nyugvó halottak nem tudtak már betölteni.

Az árnyékok összefolytak, és a susogó sástengerre szürke 
sóhaját rálehelte az alkony. Tás népe sűrűn járt ekkor már Vük felett, 
ki felemelte fejét, de le is vágta abban a pillanatban, mert egy erősza
kos dörrenés rázta meg az alvó vizet, és utána egy vadkacsa sápogott 
valahol a levegőben. Messze volt a lövés, a kis róka érzékeny füleibe 
mégis szinte beleordított a kemény csattanás.

Vük remegve lapult, a szárnyazott vadkacsa pedig nagy ívben 
zuhant a sás közé, tőle pár lépésre. Ettől is megijedt, de már nem 
annyira, és arra gondolt, ha anyja jön, megmutatja neki Tást, és any
ja örül majd neki. Finom, jó húsa van -  nyelt a kis róka, mert éhes 
volt már nagyon.

De anyja nem jött. Elhalkultak a zajok, a vadkacsák fütyülő 
szárnyai, a gémek lármája, csak Unka népe zenélt szorgalmasan 
százezer hangon, mely azonban csodálatosan eggyé folyt össze.

Vük megmozdult. Az éhség karmai mintha tüzesek lettek vol
na, és Tás felől ingerlő, meleg illatot lehelt a szél. A kis róka 
remegett az izgalomtól. Élő egérrel, vakonddal már játszva elbánt 
volna, de Tás túlságosan nagy volt. Elindult, megállt, újból elindult, 
és a végén nyüszítve sírva fakadt:

-  Egyedül vagyok... kicsi vagyok... éhes vagyok... -  vakogta 
halkan, aztán mind hangosabban:



-  Egyedül vagyok... kicsi vagyok... mit kell tennem? Éhes 
vagyok!

Ekkor egy mély hang kiáltott vissza a dombról, hol sötét volt, 
és nagy fenyők sóhajtoztak:

-  Ki fia vagy odalent, kis vérem?
-  Kag fia vagyok... és még kicsi vagyok. Segítsetek Vuknak, 

a kis rókának.
Az idegen róka elindult a sásban, mely szétnyílt előtte, és nem 

csinált nagyobb zajt, mint a sóhajtás.
-  Gyere felém, Vük, Kag fia -  szólalt meg halkan.
Vük elindult az idegen felé, de mert éhes volt, fájt a szíve 

Tásért, kit otthagyott.
Ekkor kigyúlt felette két élő lámpás, két titokzatos rókaszem, 

és az idegen végigszaglászta Vukot, a remegő kis rókát.
-  Hát te, hogy menekültél meg? -  kérdezte.
-  Én nem menekültem -  szipogott Vük - , engem az anyám 

hozott ide, hogy várjak rá, de nem jön...
Ebből aztán megtudhatta Karak, a magányos róka, hogy Vük 

még nem tudja, hogy a nagy tölgyfa tövében már csak halottak 
vannak.

Ráér még megtudni -  gondolta Karak - , és fennhangon azt 
mondta.

-  íny, az anyád nem jöhet érted. Engem küldött. Az én nevem 
Karak, és rokonod vagyok. Velem kell jönnöd. Tudsz jól járni?

-  Messze még nem voltam, de azért jól tudok járni.
-  Akkor hát menjünk -  indult előre Karak, de Vük nem 

mozdult.
-  Nem értetted? Indulj, mert megrázlak.
Vük ismét szipogni kezdett:
-  És... és Tást itt hagyjuk?
-  Miféle Tást? Hol van? -  mérgelődött Karak, aki azt hitte, 

valami gyermekmeséről van szó.
-  Valami dörgött a víz felett -  magyarázta Vük lelkendezve - , 

és Tás odaesett mellém. Most is érzem a szagát -  és a nedves kis 
rókaorr pontosan mutatta az irányt.

Karak is beleszimatolt a mozdulatlan levegőbe, de nem érzett 
semmit.





.«» -  Érzed a fenét -  morgott Karak. -  Az én orrom sincs fából...
-  De érzem -  makacskodott Vük, ki nagyon éhes volt. -  Meg 

is mutatom.
Karak türelmetlen lett:
-  Hát mutasd. De ha csak a helye lesz ott, elverlek, azt előre 

mondom.
Vük apró lábai szorgalmasan zörögtek a tavalyi sáson, és Ka

rak nagyokat lépett utána. Nemsokára Karak is felkapta fejét. Szellő 
mozdult, melyben benne volt Tás illata.

Megcsóválta fejét, és magában beszélt:
-  Az öreg Vük vére! Még ki sem látszik az idei fűből, és ilyen 

orrt... Karak, vén róka... kincset kaptál, úgy vigyázz rá...
-  Megállj, fiam -  szólt aztán. -  Hiszen már a dombtetőn érez

tem Tás illatát, csak az orrod akartam próbára tenni. Látom, jó orrod 
lesz, de most engedj előre. Hátha elrepül előled.

Tás azonban már nem repült. Pár perce múlhatott ki. Úgy lát
szik, nemcsak a szárnyába kapott a sőrétekből. Még meleg volt.

Karak is éhes volt, de nem feledkezett meg Vükről sem, akinek 
jó darabokat adott, és csodálkozott a kis róka hatalmas étvágyán.

Unka népe zengve muzsikált, a tó felett surrogva jártak a 
denevérek, és a csillagok mélyen a vízbe néztek, hol a saját képük 
ragyogott kimondhatatlan mélységben.

A kacsának már csak a tollai voltak, és Vük megelégedetten 
nyalta a szája szélét. Karak szagát megszokta, és mivel jóllakott, régi 
ismerősnek találta.

Karak nyújtózkodott.
-  Most már aztán indulunk. Éhes voltál, megetettelek, men

nünk kell, mert messze lakom, és más dolgom is van.
Vük apró lábai ötöt is léptek, amíg Karak egyet. Lassított az 

öreg róka, és megkérdezte:
-  Nem vagy fáradt? Pihenhetünk...
-  Nem vagyok -  tiltakozott Vük szuszogva - , de azért pihen

hetünk. -  És lehasalt a domboldalon, amelyen felfelé haladtak, s 
amelyből itt-ott fehér kődarabok dugták fel fejüket, ragyogva a 
holdvilágban.



Az út felfelé mind meredekebb lett, szaporodott a kő, törpül- 
tek a fák, és nagy földiszederbokrokat kellett megkerülni, melyek 
közt terjedelmes borókabokrok is terpeszkedtek.

-  „így” nehéz menni Vuknak -  szuszogta.
-  Hát hogyan szeretsz menni? -  mosolygott Karak.
-  Ha a fejem lefelé van -  magyarázta - ,  nehéz a fejem. Úgy 

látszik...
A kis róka sohasem járt hegyet, ez pedig elég meredek volt.
-  Nem olyan sürgős -  hasalt le Karak jószívűen - ,  nem lakom 

már messze.
Békés, nagy csendesség volt körülöttük. Alattuk feketedett az 

erdő. Rejtelmesen susogott, és messze, valahol a faluban éjfélre szólt 
a kakas. Talán éppen az, mely szegény Kagot majdnem Vahur torká
ba csalogatta.

A kis róka felemelte fejét.
-  De szép hangja van annak az... izének. Még sohasem hal

lottam.
Karak nevetett.
-  Ha jó leszel, hozok neked olyan izét, de hang nélkül. Ha 

megfogja a róka Kurrit, mert az a neve, fene tudja, elveszti a hangját. 
Kag, az apád biztosan vitt nektek ilyen madarat, de az már nem 
szólt, s így nem ismered a hangját. Piros hús van a fején, és Kata a 
felesége.

Vük gondolkozott.
-  Azt hiszem, ismerem -  szólt aztán - ,  de én inkább a comb

ját szeretem... meg a mellét is. A fejét nem...
-  Ezzel magam is úgy vagyok -  mondta Karak - , de azért nem 

veszünk majd össze. Nincs a lábadban fáradtság?
-  Már régen nincs -  legénykedett Vük - , és messze van az a 

Kurri? -  kérdezte, mivel nehéz volt elszakadni a kakashoz fűződő 
szép gondolatoktól.

-  Neked messze -  lépdelt előtte Karak. -  De most már haza
érünk -  szólt, és Vük minden figyelmeztetés nélkül is tudta, hogy a 
beszédnek vége.

Vük csendesen osont Karak nyomán. Átcsúsztak egy földi
szeder sűrű indái alatt, és amikor kiértek, Vük előtt ismeretlen világ 
nyűt ki.



Meredek sziklafalon fehérlett a holdfény, és mellettük mélység 
ásított. Leültek az árnyékban, és figyeltek, mert a rókák törvénye tilt
ja  az elhamarkodott berohanást, még ha saját várukról van is szó.

Mélységes csend volt. Karak megfordult.
-  Itt nem tudnál járni, mert még nekem is vigyázni kell. Majd 

viszlek.
Vük engedelmesen tartotta hátát, és Karak veszedelmes fogai 

lágyan átfogták.
Az öreg róka óvatosan ment végig a keskeny párkányon. Vuk- 

ban meghűlt a vér, olyan mélység felett jártak, de azért elengedte 
magát, mert tudta, neki egyetlen dolga van most: a mozdulatlanság. 
Egy helyen vége szakadt az útnak, és odébb egy méterrel folytató
dott. Karak szinte átrepült a mélység felett, és Vük lehunyta szemét, 
mert feje nekikoccant a sziklának. Amikor kinyitotta, egy hasadékba 
fordult be Karak, melyet sem alulról, sem felülről nem lehetett látni, 
és letette Vukot.

-  Itthon vagyunk. Gyere utánam.
A keskeny hasadék kitárult beljebb, és egy nagy barlangba 

értek, melyben húsz róka is elfért volna, és amelyből még folyosók 
nyíltak jobbra-balra. A holdfény enyhén derengett, és Vük cso
dálkozva nézett körül.

-  Gyönyörű itt minden -  mondta álmélkodva - ,  és én megütöt
tem a fejem. Itt nagyon jó szag van. Mintha lenne itt valami...

-  Itt mindig van valami -  büszkélkedett Karak, és előhúzott 
egy fél nyulat, melyet megosztott Vukkal, aki úgy jóllakott, alig 
szuszogott.

-  Én szeretek itt lenni... -  nyögte azután - , itt minden nagyon 
jó ... mintha meg sem ütöttem volna a fejem..., és most álmos 
vagyok.

Karak mosolygott.
-  Hát csak aludj. Ide nem jöhet senki. Sem a Simaarcú Ember, 

aki mindent fel akar falni előlünk, sem Vahur, a kutya, az a gya
lázatos, aki eladta magát. Ki ne menj, amíg vissza nem jövök.

A barlang egyik sarkában jócskán volt száraz falevél, melyet a 
szél sodort be. Vük elnyúlt rajta, és félálomban még látta, amint 
Karak kisurran a nyíláson.



Elmúlt az éjjel. A hold reszkető derengése helyett először 
szürkeség kúszott be a nyíláson, majd élő, ébresztő fényével a nap
sugár. Vukot ez sem ébresztette fel.

Ekkor valami elfogta a világosságot, és Karak csúszott be a 
barlangba, szájában hozva Kurrit, akinek hangja ezúttal is elmaradt 
valahol az úton...

A szellő sem okoz nagyobb zajt, amitől Karak és Vük nem is 
ébredt volna fel, de Kurri illata szétszállt a levegőben, és Vük orra 
álmában is mozogni kezdett.

Karak jókedvűen nézte a kis rókát, akinek szemei éberen 
kinyíltak, és azt mondta:

-  ... itt nagyon jó szag van... és Vük éhes...
-  Egyél, fiam -  nógatta Karak - , azért hoztam el Kurrit, aki 

énekelve méri az éjszakát.
-  Én szeretem Kurrit -  szólt Vük, és tömte magába az eléje 

adott darabokat.
Csönd lett. Néha roppant egy-egy csont, és künn a sziklák 

felett vijjogva kerengett két ölyv.
Vük fülelt.
-  Nem bántanak? -  kérdezte Karakót, ki már a száját nyalo

gatta, mert jóllakott.
-  Nem. Kiő madarak kiabálnak, kik a Cin népét lesik, és 

nekünk semmi dolgunk velük.
A levegő kezdett felmelegedni. Kurriból alig maradt valami, 

melyet Karak félrehúzott a barlang sarkába, mert már Vük is csak 
nézte, de enni többet nem tudott.

Az öreg róka ásított.
-  Aludjunk -  mondta - , és aludj te is, mert most már nősz, és 

a felnőtt róka inkább nappal alszik. Ha felébredsz is, mindig csend
ben légy, mert ha felversz, megharaplak... -  és becsukta szemét.

Aztán csak a horpasza mozgott a két rókának, és aludtak 
mélyen, míg a nap lassan járt felettük.

Először Vük ébredt fel -  mert éhség nőtt a gyomrában - ,  de 
nem mert mozdulni, mert Karak megtiltotta neki. A barlang száját 
nézte, mely előtt néha árnyékok libbentek el, és Vük szerette volna 
tudni, miféle árnyékok azok. A barlang szája előtti kőpadra most



odasütött a nap, és Vük szemei nagyok lettek és mohók, mert egy 
zöld hátú nagy gyík sütkérezett ott. Kag, az apja is hozott néha ilyen 
Csuszt. Azok kisebbek voltak, de a húsuk jó, és most nem lehet 
mozdulni.

Karak aludt mélyen, csak álmában mozgatta néha lábait, 
mintha futna...

Vük tűnődött egy darabig, de Csusz bebújt az egyik hasadék- 
ba. A nap nem sütött már a kőpadra, és újra elaludt.

Arra ébredt, hogy Karak megmozdult. Az öreg róka szemei 
már éberek voltak, és Vük is úgy ugrott fel, mintha sosem aludt 
volna.

-  Csusz volt itt -  újságolta. -  Zöld volt a háta..., de nem mer
tem lármázni. Pedig a húsa jó ...

-  Hadd el, fiam -  mosolygott Karak - , majd csak megélünk 
Csusz nélkül is. De meg úgysem tudtad volna megfogni. Csusz 
gyors, és háta mögött a repedés... Már próbáltam én is -  legyin
tett. -  Nem érdemes vele vesződni.

Maga elé rántotta Kurri maradványait.
-  Gyere, fiam! Megesszük, ami Kurriból megmaradt, aztán 

majdcsak hoz valamit az este.
A kakas bizony csak pár harapás volt, de éhüket elverte.
Közben kint lárma támadt. Emberi kiáltások, kolompkondulás 

és ostorpattogás.
-  Hallod a Simabőrű Embert? -  dörmögött Karak. -  Nem tud 

csendben lenni! Teleordítja az egész erdőt, és azt hiszi, minden őérte 
van. Megöl mindent, és mi csak tőle félünk. Némelyik villámló bot
tal jár, és megöl, hogy közel se megy hozzád. Vigyázz tőle!

-  Ide nem jön? -  borzongott Vük.
-  Nem tud -  nevetett diadalmasan Karak - ,  mert otromba két 

lábán úgy megy, mint Kele, a gólya, aki Unkát keresi a réten, és a 
faluban lakik, ahol az ember.

-  Őt nem bántja az ember?
-  Mit csináljon vele? Csak a lába van, meg a nyaka, és azt 

mondják, büdös is.
-  És minket mért bánt az ember? -  aggodalmaskodott a kis 

róka. -  Megesz bennünket?





-  Fenét! Csak sajnálja tőlünk, amit megeszünk, mert azt hiszi, 
minden az övé. Kurri is, Kalán is, Tás is meg a többiek. Az ember 
is azt szereti, amit mi, és megöl bennünket, hogy több maradjon 
Üeki. Meg a bundánk kell neki, mert sima bőrű, mint az Unka, és 
fázik, amikor kemény lesz a vizek háta. De azért van sötétség, hogy 
ránk boruljon. Azért van nekünk négy lábunk, hogy el ne érjen, és 
az orrunk, hogy messziről megérezzük, ha jön, mert a jó rókaorr 
messziről megérzi, olyan büdös. Irigy az ember, ezért utálja a rókák 
szabad népe. Erős, mint Mu -  a marha - , akinek még a tejét is 
ellopja, és mi nem bírunk vele, de kikerüljük, és elvesszük tőle, amit 
lehet. Nincs orra, nincs lába, nincs szeme, nincs füle. Csak a nagy 
szája van, s ez a mi szerencsénk, mert másként már régen elpusz
tult volna a rókák szabad népe. De azért óvakodj tőle! Tőle és 
Vahurtól, aki elárulta a szabad népet, és orrát kölcsönözte neki. 
Most pedig körülnézünk egy kicsit, mert ezután velem maradsz. 
Anyád nekem adott.

Vük nagyot nézett. Valami szomorúság úszott a levegőben.
-  És eljönnek hozzánk?
-  Nem jönnek. Majd elfelejted..., és gyűlöld a Simabőrűt, aki 

elpusztította őket.
Vük leült. Keserű lett a szája, és örökre meggyűlölte az 

Embert. Bőre alatt végigfutott valami hidegség, és a régi otthon 
emlékei ködösek lettek és fájók. Üres szél fújt el mellette, melyből 
hiányzott íny melege, Kag erőssége, testvérei játéka. Vük csendesen 
ült, maga elé nézett, és homályos érzéseiben az árvaság szomorúsá
ga bujkált.

Karak jólelkűen meglökte orrával.
-  Gyere, majd elfelejted. Élni kell. Megtanulni a szabad rókák 

furfangját, és megmutatni a sima bőrű baromnak, hogy Vük 
nemzetsége erősebb, mint ők.

Ekkor már a nap elment a dombok mögé, és hűvös lett az 
árnyék. Karak átvitte Vukot a szakadékon, és a párkányon letette.

-  Itt már el tudsz menni.
A dombtetőn aztán megálltak. Lenéztek a völgybe, orrukat a 

gyenge szél elé tartották, mely élő, meleg szimatokat hordott.
Vük apró kis emlékeiből kicsúszott már a bánat, és azt 

mondta:
-  Valami jön -  és lelapult.



Az öreg róka önkéntelenül követte, bár nem hallott semmit. 
Meglökte Vukot kérdőleg, s az orrával az egyik bokor felé mutatott.

-O tt!
A bokor alján ekkor valami fehérség nőtt ki a homályból. 

Karak látta már, hogy Nyau az, a macska, ki otthagyta a falut, és a 
szabad néphez számította magát. Karak nem szeretett Nyauval 
vesződni, mert bár a húsa jó, de Nyaunak veszedelmes karmai van
nak, és már látott félszemű rókát, kit Nyau tett csúffá.

A macska olyan puhán mozgott, hogy Karak még most sem 
hallott semmit, de fehér mellénye ott imbolygott a bokor alatt, hol 
talán fészket keresett, de az is lehet, hogy Cint leste, aki a bokor alatt 
lakott.

Feszült, nagy csend volt. Vük kíváncsian tolta fel fejét, hogy 
többet lásson, de le is kapta azonnal, mert Nyau fújt egyet, és a 
következő pillanatban már egy vadkörtefáról nézett le a két rókára.

-  Akár mehetünk is -  állt fel Karak. -  Nyau sötétben jobban 
lát, mint mi, és meglátta a szemed. Most már reggelig le nem jön a 
fáról. Tanuld meg, hogy a zsákmány előtt le kell hunyni a szemed, 
mert másképp észrevesz minden. Nem lesz enned, és gyönge ma
radsz, mint S z í ,  a kígyó, akinek nincs lába. A sötétben ég a mi 
szemünk, és zölden csillog, mint Zu szárnya, aki a virágokon lakik. 
Nyau húsa pedig kitűnő, de ostoba voltál -  és megrázta Vük fülét, 
aki nagyon szégyellte magát. Pedig Karak magában örült, hogy nem 
kellett Nyauval verekedni, ki nem adta olcsón irháját.

A domb alján megint lelapultak. Előttük folyt a patak, csob- 
banás nélkül, és partján önfeledten zenélt Unka népe.

-  Eredj, és próbálj Unkát fogni -  szólt Karak. -  Ha valami baj 
van, csak kiálts.

Elindult a kis róka első vadászatára. Karak tudta, hogy még 
kicsi ehhez, de az öreg Vük híres vérét akarta kipróbálni.

A kis Vük a rókák ősrégi mozdulatával csúszott előre, és 
Karak szeme ragyogott örömében.

-  Első lesz a rókák között!
Vük csúszott, mint a szellő, de még a harmatot sem verte le a 

fűszálról. Apró lábaiban megfeszültek az inak, és nem érzett mást, 
csak a vadászat ősi gyönyörűségét. Elfeledte a szomorúságot, elfe-



lpdte Karakót, Nyaut is, akiért nemrég kikapott, és egy vágya volt 
csak, megfogni Unkát, kinek nagy szája van, s ezért azt hiszi, 
énekelnie kell.

Vük lehunyta félig szemeit, amikor felért a partra, mert nem 
feledte el Karak tanítását.

A patak vályújában mozgott egy kis szél, és Vük szőre felbor- 
zolódott örömében, mert a szimatok közt ott volt Tás meleg, erős 
illata is. Nem is gondolt már Unkára. A vadászat izgalma vakmerővé 
tette a kis rókát. Igaz, Nyaut elugrasztotta, de most megmutatja 
Karaknak, hogy nem ügyetlen.

Úgy ment a kis róka a parton, mint egy darab sötétség, 
melynek se hangja, se árnyéka.

A szimatban mind több lett az élet és több a melegség, Tás már 
nem lehetett messze.

Vük szemei hol tágra nyíltak, hol megszűkültek. A parton lefe
lé csúszott, mert úgy hallotta még otthon, hogy Tás a vízen alszik.

Az Unkák szorgalmasan énekeltek, s a víz szinte állni látszott, 
amikor Vük megpillantotta Tást, szinte az orra előtt.

Nagy pillanat volt. A kis róka megdermedt, és úgy érezte, Tás 
jön feléje, pedig őt vitte a vér, a vadászat örök ösztöne, és amikor 
kinézte az alkalmas helyet, hol Tás nyakát elkaphatta: megrohanta, 
mint a villám.

Tás aludt éppen. Este jóllakott apró halakkal, és azt hitte, lesza
kadt az ég, amikor Vük szinte ráesett. Szárnyai szétvágódtak, hogy 
felreppentsék a levegőbe, de aztán elsötétült előtte a csillogó víz 
fodra, mert Vük elharapta nyakát, és maga alá gyűrte a sekély 
vízben, amely Tásnak bölcsője volt valamikor.

Tás már nem mozgott, és Vukon végigborzongott az elért zsák
mány dicsősége. A küzdelem halk volt és rövid, Vük mégis érezte, 
hogy a patak elhordja majd a hírt, hogy Kag fia, Vük, aki még alig 
látszik ki az idei fűből, megfogta Tást. Tást, aki pedig éber, mint Hu, 
a bagoly, aki csak nappal alszik keveset, egyébként tanácsot szokott 
adni az erdei népnek ügyes-bajos dolgaikban.

Igaz, hogy Nyaut elszalasztotta, de Nyau még túlságosan nagy 
zsákmány lenne ilyen kis rókához.



Vük kihúzta Tást a homokos partra, és leült mellé, hogy kifúj
ja magát, mert nehéz volt a kacsa nagyon. És nagy, komoly rókának 
érezte magát.

-  Mit szól majd Karak -  gondolta, és előre örült a dicséretnek.
-  Jön is már -  nézett fel a partra Vük, hol mintha Karak lépteit 

hallotta volna. Lehúzódott, és ráfeküdt Tásra, hogy az öreg róka ne 
lássa meg mindjárt...

Ekkor azonban idegen szimat vágott Vük orrába, és a kis róka 
megremegett. Idegen rókabarlang szaga volt, tehát más róka som- 
polygott feléje a magas fűben.

Mért nem jön Karak -  gondolta - ,  hiszen hallhatná, hogy ide
gen jár a parton. És nem kiáltott. Várta, hogy mi lesz.

A másik róka ekkor már odaért. Megállt, és Vük jól látta a 
felvillanó zöldes szemeket.

Az idegen róka közelebb jött. Látta már, hogy kölyökkel van 
dolga, és rámordult Vukra:

-  Ki fia vagy, és mit keresel az én vadászterületemen.
A kis róka szemei szikráztak a dühtől, és ráfeküdt Tásra, aki 

első zsákmánya volt, melyet megvédett volna még az élete árán is.
-  Vük vagyok, Kag fia, és Tást nem adom. Én fogtam. Az 

enyém. -  Felállt és megmutatta apró fogait.
A nagy róka dühösen nevetett.
-  Taknyos! De sokra vagy a nemzetségeddel. Az öreg Vük 

csak mese volt talán, és apád is kiöltötte nyelvét, amikor a görbe lábú 
hóhér megszorította. Ha el nem hordod az irhád, megfürdetlek, 
mintha Unka lennél, akinek kiáll a szeme, és csak a nagy szája van. 
Takarodj!

Vük még ekkor sem kiáltott Karakért, pedig az idegen róka 
már elindult feléje, hogy elvegye Tást, és belökje a vízbe, amely 
ennek a szégyennek éppen úgy elhordta volna hírét, mint az előbbi 
dicsőségnek.

Azonban mozdult a szél, s az idegen róka megállt. Szemei 
gonoszul keskenyek, szúrósak lettek, mint télen a csillagok. És 
mézédes hangon folytatta:

-  Szóval, te Kag fia vagy? A nagy Vük unokája és Karak 
öccse, akinél én senkit többre nem tartok..., és máris megfogtad 
Tást. Csodálatos! Bizonyára Karak tanított. Ugye? Karak ma az első



a.fókák közt..., s ez a terület az övé. Én csak átszaladok rajta, és 
kérlek, említsd meg neki, hogy a napokban készülök hozzá enge
délyért...

Vük lejjebb állt, mint az idegen róka, és nem értette annak 
meghunyászkodását. Az előbb még a vízbe akarta lökni... De ekkor 
Karak szemei gyúltak ki a parton, és megrohanta az idegent, aki 
szinte térdre esett, és Karak alaposan megtépte.

-  Hordd el a tetves bőröd, Sut, amíg jó dolgod van -  mond
ta. -  Olyan a nyelved, mint Szié, aki undorító, mert hideg, és madár
porontyokon él. Megmartad volna ezt a kis kölyköt, ha meg nem 
érzed, hogy jövök, és akkor megfordult a nyelved, mely hideg és 
mérges, mint Unka hasa.

Még egyszer megrázta Sutot, aki vinnyogva tűnt el a sásban. 
De még visszakiáltott, és hangjában habzott a düh.

-  Megálljatok! Karak, te fogatlan kutya. Találkozom még 
öcséddel, a híres Vük unokájával, de kirázom a bőréből. A nyüvek* 
kopasszanak meg benneteket, és Kró, a holló játsszon a szemetekkel. 
Megálljatok!

Vük alig tért magához a sok esemény közt, amikor Karak már 
melléje csúszott.

-  Ne törődj vele -  mondta. -  Ez Sut, akinek nincsen farka, 
mert megfogta a tőr, amit az ember állított neki, és utolsó a rókák 
között. Itt hagyta Tást?

-  El akarta vinni! -  méltatlankodott Vük. -  Fogjon magának.
Karak csak most értette meg, hogy a kacsát a kis Vük fogta.

Azt hitte, Sut dobta el ijedtében. Szinte megdöbbent. Ez több volt, 
mint ami ekkora kis rókától kitelhetett.

-  Jól van, Vük! -  mondta. -  Eljön még az idő, amikor több 
leszel mindnyájunknál, és kérlek, gondolj majd akkor az öreg Ka- 
rakra. De addig, persze, még sokat kell tanulnod -  tette aztán hozzá, 
hogy a kis róka el ne bízza magát.

Vük aztán még játszva szedett össze pár Unkát, amikor elin
dultak hazafelé.

* nyüvek -  férgek, tetvek



-  Aludnod kell -  mondta Karak nekem még dolgom van, de 
reggelre itthon leszek.

Átugrott Vukkal a szakadékon, de mindjárt vissza is fordult.
-  Innét már beviheted Tást magad is. És egyél belőle, ha 

megéheztél. -  Ekkor már egészen öreg volt az éjszaka.
Vük leült a szakadék szélén, és belenézett a sötétségbe, mely 

ismerős lett neki, mintha sok-sok éven átjárt volna benne, pedig Vük 
csak azon a tavaszon született.

Ám járták a fekete éjszakákat Kag és a többi rókaős, és 
Vukban világos lett az örökség, mintha emlékekre emlékezett volna.

Boldog-fáradtan húzta be Tást a barlangba, és azonmód elaludt 
mellette.

Másnap, harmadnap és a következő napokon egyformák voltak 
a hajnalok és az éjszakák. És egyformák a hetek is. Vük nőtt, 
erősödött, és rövid utakra már maga járt zsákmány után. Karak nem 
győzött csodálkozni gyors fejlődésén.

-  Szegény Kag, ha ezt látná -  gondolta.
Közben azonban megnőtt a fű a réten. A vetések erdeje úgy 

hullámzott, mint a tó vize, hol Lunga -  a vidra -  van otthon. A 
földön fészkelő madarak kiröptették fiaikat, hiába kereste őket Szi, 
aki hideg és gonosz, mint a csapda vasa, melyet Vük messze elkerült, 
amikor azt mondta Karak:

-  Reggel nem jövünk haza, mert a barlang már nagyon meleg, 
és amúgy sem lehet pihenni a kis fekete ugrónéptől. Egész nap csak 
nem vakaródzhatunk...

És akkor hajnalban beosont a két róka egy hatalmas búza
táblába, mely az erdő mellett zizegett a szélben.

A búzaszálak engedelmesen szétnyíltak, hogy le ne tiporják 
őket a rókák, de mielőtt összezárultak volna, megcsóválták fejüket, 
mert nem szerették az idegent suttogó, békés országukban.

Új világ volt ez Vuknak, ki úgy ment Karak nyomában, mint a 
nagy róka kis árnyéka. Egy helyen nagy, zöld levelű földibodzák 
ringatták magukat a búzában, és előkelő népnek tartották magukat, 
mert kevesen voltak.

Karak itt megállt.



«„ -  Azt hiszem, ez jó hely lesz. Van egy kis árnyék is, és nem
lát meg bennünket sem Csi, sem Rá, kik mérgesen kiabálnak felet
tünk, ha észrevesznek, pedig mi sohase bántjuk őket.

A földibodza éppen virágjában volt. Karak az orrát fintorgatta:
-  Büdös ez a esete nagyon, de nemsokára lehullik a szaga, és 

apró, zöld bogyók nőnek helyette. -  Aztán lehasalt az árnyékban, hol 
csak a búzaerdő tiszta lélegzése járt.

A bodza alatt kis teknőt kapartak maguknak, és ezzel birtokba 
vették a környéket.

Jó hely volt ez nagyon. Igaz, az eső megmosdatta őket né
hányszor, és ilyenkor a szél is zúgva tántorgott a búzaerdőben, mely 
sziszegve siránkozott, de ha elmúlt a zivatar, megszárították magukat 
a napon, és a búzaszálak is felálltak újra, pedig fejük ekkor már 
aggódóan súlyos volt, mintha folyton gondolkodtak volna.

Vük megismerte már a falut, és végigjárta mind a helyeket, hol 
valaha Kag járt. Sokszor úgy érezte, mintha nem először járna azon 
a helyen, hanem már réges-régen ismerné, pedig Vük csak azon a 
tavaszon született.

Megismerte Vahurt, a nagy vadászt, megismerte a zöld ruhás 
erdészt, aki a villámló bottal jár, de nem félt tőlük, mert orráról már 
ekkor csodákat beszélt a rókák népe, és mindig idejében kikerülte 
őket. Nyomot maga után soha nem hagyott, és a vaskarú csapdákat 
mosolyogva kerülte el, mert tudta, hogy azokban a Simabőrű ereje 
lakik.

Az emberek pedig egymást gyanúsították a tyúkok és kacsák 
ellopásával, és mérgesek voltak nagyon, mert az emberek nemcsak a 
rókáktól irigyelték az ennivalót, de egymástól is.

Vük pedig úgy élt, mint egy püspök, akinek állítólag minden
nap finom liba- és kacsahús van az asztalán. Karak már csak sétált, 
mint egy csősz, akinek pedig -  ez tudvalevő -  a püspök után legjobb 
dolga van a világon.

És meghízott Vük mellett.
Ekkor már nagyon meleg napok jártak. A búzaszálak bajusza 

olyan lett, mint az arany, és derekuk is megkeményedett, ami pedig 
az öregség jele. Érett a búzaerdő.

Vük ekkor már legénynek számított a rókák között.



Suttal, a farkatlan rókával is találkozott, de az már nem merte 
megverni, mert Vük megmutatta éles fogait. Sut csak mindenféle 
csúfságokat kiáltott feléje, amivel azonban Vük nem törődött, mert 
tudta, hogy Sut utolsó a rókák között.

Egyik este az erdőszélen portyázott Vük, amikor egy házhoz 
ért, mely körül volt kerítve. A levegőben Vahur szaga járt, de jól ki 
lehetett venni a baromfiak nehéz illatát is. Az ablakok még világosak 
voltak, és a ház mellett akkora két fenyő állt, hogy az apróbb csil
lagok szinte a csúcsukon látszottak megpihenni.

Vük lehasalt. Karaktól tudta, hogy itt a vadász lakik, aki a 
tóparti otthont elpusztította, és most keserű bosszúvágy nyargalt 
benne.

-  Eszedbe ne jusson odamenni -  intette Karak - , mert elpusz
tulsz. Én ugyan csak messziről láttam ezt a házat, de mondják az 
öregek, hogy csupa csapda az egész környék; Vahur egész családja 
őrzi, és a Simabőrű villámló bottal járkál, hogy mindent elpusztít
son, ha neki úgy tetszik.

Vük megremegett belül, de a veszély el nem riasztotta. Bízott 
orrában, lábaiban, szemében. Nem, addig el nem megy innen, amíg 
a vadász eszén túl nem járt, és el nem vesz tőle valamit. Ez lesz az 
igazi dicsőség! Kag fiának neveli a Simabőrű a kövér kacsákat, és 
reggel oldalba rúgja Vahurt, aki nem jól őrködött. A rókák népe erről 
mesél majd fiainak, és azt mondják majd, hogy újra a nagy Vük jár 
köztük.

A ház körül lassan éjszaka és csend lett. Vük hallotta Vahurt 
és családját járni, és látta, hogy az ablakok is lehunyják szemüket. 
Messze a faluban ugattak a kutyák, akiknek néha Vahur és fiai is 
kiáltottak valamit, de aztán elhallgattak.

A szél a ház felől fújt, és Vük orrában pontosan benne volt, 
hogy melyik kutya hol fekszik. Körüljárta a kerítést, és több rést 
talált, melyeken könnyen becsúszhatott. De Vük nem sietett. A rések 
idegenek voltak, és csapda lehetett a túlsó oldalukon, ámbár a vas 
hideg szagát sehol sem érezte.

Később jól hallotta a kutyák szuszogását, és amikor Kurri elsőt 
kiáltott, besurrant az egyik nyíláson, mely a háztól legmesszebb 
esett.



Túl a nyíláson megállt egy pillanatra. A homály derengésében 
titokzatos nagynak látszott minden, de mint valamikor -  az első 
vadászaton Tás úgy vonzotta a veszély Vukot.

A kerítés mellett csúszott előre. Az istállóban mélyen dobban
tak néha a lovak, és a disznóólban Csám horkolt, és azt hitte 
álmában, hogy őt az ember szeretetből eteti.

A tyúkólon lakat volt, és az ablakán rács. Az eperfán -  jó ma
gasan -  gyöngytyúkok aludtak. Vük aprólékosan megnézett mindent, 
és még jobban meggyűlölte a vadászt.

-  Mindene van -  gondolta magában - ,  hát mért bánt ben
nünket?

Arra persze nem gondolt, hogy a vadászat ősi ösztöne az 
emberben éppen olyan öreg, mint a rókában, de Vük még fiatal volt, 
és erre nem gondolhatott.

Ekkor valami fehéret látott mozdulni az ólak mellett. Vük 
lehasalt, mert a fehérség közeledett. Lehunyta szemét, és tudta már, 
hogy Nyau lépeget feléje. Gondolkozott: megfogja-e? Nem csap-e 
lármát a macska, aki ugyan fél a rókától, de a veszély néha vak
merővé tette, és karmai ilyenkor gyorsak voltak, mint Zu -  a fényes 
hátú bogár - ,  ki a napsugárban táncol.

Vuknak szerencséje volt. Nyau, a vadász kedvenc angóramacs- 
kája puha volt, mint a moha, és amikor Vük elkapta, még nyikkanni 
is elfelejtett.

Amikor Nyau kinyújtózott, Vük megforgatta füleit, melyekbe 
azonban semmi gyanús mozdulás nem akadt meg. A ház előtt szu
szogtak a kutyák jóllakottan, és Vük megvetette ezeket a szolgákat, 
akik szabadságukkal együtt elveszítették az orrukat és fülüket is.

Felkapta Nyaut, és elindult kifelé. Mielőtt kibújt volna a nyílá
son, megállt, letette Nyaut, és figyelt, mert túl a kerítésen veszély 
lehetett. De csak a csend és kevés szél járt arra, melyek világosan 
megmondták, hogy nincs semmi baj.

Vük diadalmasan visszanézett.
-  Ostobák -  mondta - ,  akkor jövök ide, amikor akarok. -  Meg 

akart fordulni, amikor a sarokban fellobbant két zöld lángocska, két 
figyelő, mozdulatlan szem.

V*(k szinte elfolyt a földön, és megremegett. A sarokban valu 
mi rács mögött fel-felvillant két égő rókaszem. Vük nem tudta, mii



tegyen. Sokat várni már nem lehetett, de mozdulni sem tudott, mert 
az a két szem szinte megmarkolta.

A rács vasát jól látta Vük, és egyszerre megérezte, hogy rab 
róka figyeli, akit a Simabőrű zárt be, hogy majd ha hideg lesz, bőrét 
lehúzza, s abban büszkélkedjen.

Vük megborzadt, de aztán összeszorította fogait, és a gyűlölet 
erősebb lett benne, mint a félelem.

És elindult a rab róka felé. A rács hideg vasa megtorpantotta 
egy pillanatra, de a másik róka szemei már szinte kérőén világítot
tak, és orra oda volt szorítva a rácshoz.

És a két kis rókaorr összeért.
Aztán szinte egyszerre leültek. A bizalmatlanság elreppent 

közülük, és megérezték a vér közösségét.
-  Olyan vagy, mint én -  kezdte a rab róka - ,  és jó, hogy eljöt

tél! És most szeretnék veled menni..., de nem szabad. Kérlek, 
maradj velem.

Vük szinte remegett.
-  Nem lehet, mert a Simabőrű és Vahur megölnének. Én 

szabad róka vagyok -  mondta büszkén - , és Vük a nevem. Talán már 
hallottál is rólam?

A rab szomorúan csóválta fejét.
-  Nem. Nem hallottam. Nem tudok itt senkivel beszélni. Az én 

népem nem jár erre. Te vagy az első, akit látok, és szomorú leszek, 
ha elmégy.

-  Hogy kerültél ide? -  kérdezte Vük.
-  Nem tudom -  suttogta a rab - ,  nem emlékszem már. Nagy 

lárma volt, és rám szakadt a fészek, ahol születtem. A tóparton volt, 
ahol Tás lakik... Azóta itt vagyok.

Vuknak felborzolódott gerincén a szőre, és felugrott.
-  Kinek a fia vagy? -  kérdezte mohón.
A kis róka gondolkodott.
-  Olyan régen volt..., és csak álmomban ju t néha eszembe. 

Sokat álmodom róla. Várj csak, talán hallottál róla. Én íny lánya 
vagyok, de itt úgy hívnak, hogy Panna...

Vukban felkavarodtak az emlékek. A régi barlang melege, 
homálya fogta körül, és eszébe jutott íny, aki neki adta mindig az 
első darab húst.



u Vük alig bírt magával. Felállt, és lábait feltette a rácsra; orrát 
bedugta a nyíláson, és úgy susogta:

-  Nézz meg jól, íny -  mert ez a te neved - ,  és tudd meg, hogy 
én is ott születtem a vízparton. Az én anyám is íny volt, és én a te 
testvéred vagyok...

íny összekuporodott a rács mellett, és csak nyöszörgött. A 
szabadság megperzselte, és Vük összekavarta gondolatait.

-  És most elmégy? Vük -  testvérem - , ne hagyj itt!... Eddig 
is néha szomorú lettem, de nem tudtam, miért, de most, hogy látlak 
és elmégy..., elpusztulok.

Vük körülszaladta a ketrecet, és látta, hogy abból nincs sza
badulás ilyen rövid idő alatt.

Megállt újra íny előtt.
-  Várj -  mondta - ,  és gondolj rám. Beszélek Karakkal, aki 

mindent tud, és eljövünk érted. -  Újra bedugta orrát. -  És ne szólj 
senkinek, hogy erre jártam. Érted?

íny szemei sóvárogva kapaszkodtak Vukba, aki a kerítéstől 
még visszanézett, aztán felkapta Nyaut, és kisurrant a nyíláson.

Az erdőben szinte repült, és alig várta, hogy Karaknak elújsá
golhassa a nagy hírt.

Karak már otthon volt, és dörmögve fogadta Vukot.
-  Mi van veled? Úgy jársz, mint Mu, az otromba, és utat 

csinálsz, hogy a Simabőrű megtudja, hol lakunk.
Vük ledobta a macskát, és alig hallgatott Karakra.
-  Megtaláltam ínyt!...
Az öreg róka nagyot nézett.
-  Anyádat?
-  Nem, hiszen őt megölte a Simabőrű. ínyt találtam meg, aki 

a testvérem. Az embernél van, aki villámló bottal jár. Él, de nem tud 
eljönni. Onnét hoztam Nyaut, és megígértem ínynek, hogy vissza
megyünk érte.

És elmondta, hogy találta meg a kis rókát, aki már alig emlék
szik a tóparti otthonra.

Karak vakaródzott.
-  Odaveszünk -  mondta. -  Nagy szerencse kellene, hogy oda 

ne vesszünk. Csupa veszedelem ott minden. Úgy kellene ínyt kiásni.



Vahurék meghallanák, s akkor végünk. Majd gondolkodom rajta, de 
most aludjunk, mert nemsokára világos lesz.

Összegömbölyödött a két róka, de nem aludt egyik sem, mert 
íny kiszabadításán gondolkodtak. •-

Világosság helyett azonban felhők jöttek, és később megeredt 
az eső] A két róka hiába feküdt a bodza sűrű levele alá. Ott is alájuk 
folyt a víz, hát csak dideregtek.

Nagy későn felsütött a nap. Fényes melegében lustán száradt a 
búzaerdő, és elnyújtózkodva szárította magát a két róka. Kifeküdtek 
egy kis tisztásra, ahol nem kelt ki a búza, és el is aludtak a nap
sütésben.

A felmelegedett levegőben elkezdett táncolni Zu népe, és erre 
megjelentek a fecskék is, kik a zümmögő legyekből reggeliztek.

Az egyik fecske ijedten elkiáltotta magát, mert alacsonyan 
repült, és észrevette az alvó rókákat.

-  Itt vannak, itt vannak! -  sikoltozott a fecske, és mire a rókák 
felébredtek, már egész csomó fecske csapkodott felettük, egymást 
rémítgetve hangos vészkiáltásokkal.

-  A esete alá! -  súgta Karak, és villámgyorsan kúsztak a földi
bodza takarója alá.

-  Ezért utálom Csit -  mondta Karak. -  Fene se bántja, és 
mégis árulkodik. Meg ne moccanj, talán elmennek.

De a fecskék még mindig zajongtak.
-  Itt voltak! Itt voltak! -  kiabálták, és alacsonyra szálltak, hogy 

beláthassanak a földibodza sűrűjébe.
A patakparton egy fűzfán üldögélt Rá, a szürkevarjú, és les- 

kelődött, hogy hol rabolhatna, amikor meghallotta a fecskék 
árulkodását.

-  Megnézem, kire kiabál Csi népe. Talán valami négylábú 
tolvaj, akik felfalnak mindent előlünk. Megállj csak! -  és elreppent 
arrafelé mérges károgással, méltatlankodva, holott mindenki tudta, 
hogy Ránál nagyobb tolvaj és rabló nincs a messze határban.

Karak meghallotta a károgó varjút, és felszisszent.
-  Még csak ez kellett. Rá repül felénk. Ha meglát bennünket, 

holnap már nyakunkon az ember. Húzd össze magad!
A varjú most ott evezett a fecskék felett.
-  Káár-káár! Mi az, mi az, mit láttok?



r, -  Sicsii-sicsii -  kiabáltak a fecskék itt voltak!
-  Ne sivalkodjatok -  ereszkedett lejjebb Rá nem értelek ben

neteket. -  Rá úgy tett, mintha egyáltalán értené a fecskék nyelvét, 
holott tudott dolog az, hogy a vadon élő népek csak a saját fajtájukat 
értik meg.

Amint lejjebb szállt, a fecskék kitértek előle, mert Rának erős 
marka, nagy csőre van, és hússal él.

A fecskék ekkor sivítani kezdtek, de már más hangon; tele 
félelemmel, ijedtséggel, mert Karr, a kabasólyom sötét szárnya 
sziszegett feléjük, és a fecskék szétcikáztak ezerfelé.

Karr azt sem tudta, melyikhez kapjon, s ez a kis tanakodás 
elég volt a fecskéknek a menekülésre.

-  Zsivány... zsivány! -  csiviteltek még vissza, mert tudták, 
hogy már el nem éri őket.

Karr dühös volt nagyon. Idegesítette Rá óbégatása is, aki még 
mindig károgva kereste az ellenséget, és nem vette észre a sólymot.

-  Hol van, hol van? -  károgott egyre, és már majd rászállt a 
bodzára, amely alatt szívdobogva lapult a két róka, amikor Karr 
megfordult a levegőben, és levágott a varjúra. Megtépte Rát, hogy az 
majd leesett a földre, aztán elsuhant a falu felé.

Mire a varjú magához tért, a sólyom már messze járt.
-  Kár... kár... gyilkos... útonálló... segítség!... káár -  és 

szuszogva nyilallt Karr után.
Csend lett a rókák felett.
-  Elmentek -  mondta Vük.
-  Várj -  mordult rá Karak - , ha ember van közel, biztosan 

észrevette ezt a zenebonát, és mond valamit, amit mi nem értünk, de 
jót nem jelent.

Füleltek egy darabig, és már Karak is nekinyújtódzott, hogy 
kipihenje az izgalmakat, amikor szinte összerándultak, mert emberi 
beszéd ütődött hozzájuk.

-  Látta a fecskéket, Borsos? -  szólt valaki mély hangon.
-  Láttam, fő vadász úr. Meg a varjút is. Itt van valami.
-  Van. Azt hiszem, ez a búzatábla többet tudna a falusi li

bákról, mint mi.
-  Rókákra tetszik gyanakodni?



-  Majdnem biztos vagyok benne. Holnap aratják ezt a táblát. 
Hívja ide hajnalban a többi erdőőrt is. Körülálljuk. Talán sikerül 
beszorítani őket.

-  Igenis, fővadász úr.
Aztán csend lett.
Hosszú idő után Karak szólalt meg először.
-  A szél zörgesse csontjait Csinek és egész bandájának..., és 

tetűk egyék meg Rát, azt a piszkos körmű tolvajt. Most aztán nya
kunkon a Simabőrű.

-  Úgy hallom, elmentek -  vélte Vük.
Karak dühöngött.
-  Gyerekbeszéd! Elmentek, de visszajönnek, elhiheted. Más 

tanya után kell nézni. Egyszer még itt alszunk, de többször nem, 
mert baj lesz.

Tervezgetéssel múlt a nap. Karak felsorolta az összes helyeket, 
ahova még el lehetett menni.

-  De ilyen jó egy se lesz -  dühöngött.
-  És íny? -  kérdezte Vük szomorúan, hogy Karak szinte elszé- 

gyellte magát.
-  Ő is sorra kerül, de ahhoz nagyon jó idő kell. Olyan sötét, 

hogy még mi is csak tapogatva járunk. Olyan idő, amikor fényes vil
lanások morognak felettünk, és még a legnagyobb fák is jajgatva 
hajladoznak. Ezt azonban meg kell várni.

Közben besötétedett, és a búzaerdőn kemény szél suhogott
végig.

Vük szaglászva nézte a suhogó búzaszálakat. Valahol messze 
gorombán mordult meg az ég, és túl az erdőn aranyos ostor vágott 
az égből a földre.

Vük kérdőleg nézett Karakra.
-  Ez még nem az igazi -  mondta Karak, aki tudta, hogy 

Vuknak íny jár az eszében. Az öreg róka borzongva gondolt az erdő 
menti házra, és nem szívesen vitte bőrét a vásárra.

A szél azonban óriásra nőtt, és nagy fekete felhőket henger- 
getett felettük. Az erdőből odahallatszott az öreg fák remegése s a 
száraz ágak pattogása, amint letörtek a fáról, és ide-oda ütődve 
zuhantak a földre.



'» A felhők egymás hátára szaladtak, és összetorlódtak, mert a 
szél sziszegő ostorával hajszolta őket, és amikor a sötétség már akko
ra volt, mint a rég összedőlt rókavárak üregében, megeredt az eső.

A két róka némán nézte az időt. Vük mind vidámabban, Karak 
pedig mind nagyobb szorongással. Nehezen határozta el magát a 
veszedelmes útra, és szívesen kitért volna előle, ha az idő egy kicsit 
jobbra fordul.

Az éjszaka azonban tombolva zúgott, és Karak sóhajtva 
mondta:

-  Mehetünk, de el ne felejtsd soha, hogy ennél többet még 
magamért sem tettem volna.

Vük közelebb csúszott az öreg rókához, és hangja komoly volt, 
mint azoké a rókáké, akik maguk járnak a zsákmány után, és egyedül 
parancsolnak barlangjukban.

-  Az én zsákmányom a tiéd, nemcsak most, de az lesz akkor 
is, ha meglassúdsz, s az öregség elvásítja fogaidat.

-  Ha megérjük -  mondta futtában Karak, mert ekkor már 
útban voltak íny kiszabadítására.

A felhők felett sűrűn lobbantak fel ragyogó villanások, és 
amikor az erdei házhoz értek, már záporozva suhogott az eső.

A kerítés mellett lelapultak, mert a ház ablakszemei még 
égtek. A kutyák csendben voltak, és szagukat a szél összekavarta, 
hogy nem lehetett tudni, hol vannak.

A két róka szeme a házon volt, és megdermedtek egy pillanat
ra, mert kinyílt az ajtó, és nagy világosság csapott ki az udvarra.

Ott állt a Simabőrű. A világosságot kezében tartotta, és ki
kiáltott:

-  Finánc! Borzas! -  és füttyentett.
A két róka remegve várta, mi lesz.
A füttyre előrohantak a kutyák, és farkcsóválva ugrálták körül 

az embert, aki megsimogatta fejüket.
-  Undorító! -  mondta Karak. -  A lábait nyalják...
-  Gyertek be ebben a ronda időben -  mondta az ember, és a

kutyák megrázták magukat, hogy a vizet ne vigyék be az ember
szobájába. Jól nevelt kutyák voltak.



Ekkor még egy kutya tűnt fel a világosságban. Nagy fehér 
komondor volt. Farkát csóválgatta ez is, de fejét hamar szomorúan 
lehajtotta, mert az ember rámordult:

-  Hát a házat ki őrzi? Takarodj! -  és megfenyegette.
Az öreg komondor eloldalgott, és sajnálta, hogy hízelgéssel 

nem vitte annyira, mint a többiek. Ő csak egyszerű, falusi komondor 
volt, aki őrizte a házat, mint az apja, odaadta volna életét is 
gazdájáért, de kezet nyalni nem tanult meg.

így aztán kint maradt a viharban.
A rókák jól látták, hogy óljába megy, és hallották, amikor az 

ember keményen bevágta az ajtót.
Nemsokára az ablakokra is sötétség kúszott, s aztán csak a szél 

zúgott körülöttük.
Vük felállt.
-  Körülnézek -  mondta - , mert ismerem itt a járást.
Karaknak eszébe se jutott tiltakozni, hogy öccse intézkedett,

mert titokzatos volt neki ez a ház, tele rémségekkel.
Vük eltűnt a sötétben. Megnézte a réseket. Veszedelem sehol 

sem volt, és amikor a múltkori nyíláson becsúszott, a sarokban, mint 
kis lidércek, villantak fel íny szemei.

-  Itt vagyunk Karakkal, aki segít minket -  mondta Vük, ami
kor íny kidugta orrát a rácson, és szólni sem tudott, csak remegve 
járt-kelt a rács mögött.

-  Mindjárt jövünk -  mondta Vük, és most már sebesen rohant 
vissza Karakhoz.

Az öreg róka meg-megállva indult utána, és egy lépésre leült 
a ketrec előtt, melynek hideg vasszaga volt.

-  Ez itt Karak -  susogott Vük - , a legokosabb és legjobb a 
rókák között...

íny kidugta orrát, és most már Karak is odalépett, mert bár 
nem szerette a hideg vas érintését, nem akart gyávának látszani.

-  Igen -  mondta ínynek - , éppen olyan vagy, mint az anyád. 
Én is rokonod vagyok, de most sietnünk kell, amíg a csendet agyon
veri az eső. -  És ásni kezdett szapora lábakkal a rács előtt.

-  Vük, figyelj! -  rendelkezett aztán. -  Te peding, íny, azt tedd, 
amit én. -  Hangja már újra a régi volt. Veszély nem volt a levegőben.



A'kutyákat látta bemenni a házba, s az öreg komondor is behúzódott 
az ólba. A szél zúgása s az eső csapkodása pedig minden zajt elkapott.

A föld teteje kemény volt, de amint ezen túl volt, a lágy 
részben már jobban ment a munka. íny pedig belül -  szemben 
Karakkal -  eszeveszetten dolgozott.

-  Csendesen -  figyelmeztette néha Karak - , látszik, hogy hol 
nevelkedtél.

Aztán Vük vette át Karak szerepét, az pedig őrködött. A lyuk 
mélyült rohamosan. Az eső már elállt, csak a szél kínozta tovább a 
fákat, amikor kibújt a lyukból Vük, és reszketve a fáradtságtól, 
mondta:

-  Lent is be van íny zárva...
Karak ugrott a lyukba, mely már olyan mély volt, hogy el

nyelte. Vuknak igaza volt. A vassodrony nemcsak a föld fölött, de 
alatta is őrizte ínyt.

Karak kétségbeesetten fúrta magát lejjebb. Talán csak vége 
lesz valahol ennek az átkozott rácsnak? Csupa föld volt, amikor 
kijött, és alig szuszogott.

-  Eredj! -  mondta Vuknak. -  Már nincs baj.
Vük látta, hogy az akadálynak vége szakadt, és minden erővel 

ásta magát most már befelé. íny még a felén sem volt, amikor Vük 
megérezte, hogy íny már felette van.

Megállt. Pihent egy kicsit. íny lassan közeledett.
A felhők ekkor már szakadoztak, és halvány derengés nőtt az 

udvaron.
Karak ismét kapkodni kezdett. Leszólt a lyukba:
-  Mi lesz, Vük? Előre! Múlik a sötét...
Vük fejére ekkor hullott az első porszem, mert a lyuk átsza

kadt, és ínynek már nem sok dolga volt.
-  Siess, íny, siess! Várunk! -  és Vük is kijött a lyukból.
Mind világosabb lett. A két róka remegve ült az üreg szájában,

mert íny kaparása dohogva vert a földben, és a lecsendesedett szél
ben ezt jól lehetett hallani.

Egyszer csak csend lett. Aztán halk súrlódás. A két róka 
benézett a nyílás sötét szájába, hol lassan, fáradtan, de csillogó sze
mekkel megjelent íny feje.



Ekkor a magasban elvált két felhő, és a nyíláson ragyogva 
úszott át a Hideg Fény, az éjszaka lámpása, akit az emberek úgy hív
nak, hogy holdvilág.

Az éjszakából kinőttek egyszerre a fák, az ólak, a ház fehér 
kéményei, és a három róka, akik fáradtan, piszkos földesen ültek 
szemben egymással, valami különös boldogságot éreztek, mely 
végigszaladt gerincükön, aztán vérükben kezdett táncolni. Nagy 
érzés volt és szép, mint maga az élet.

íny szólni akart, de Karak megakasztotta.
-  Vük megy elöl, aztán íny, végül én...
Vük felugrott. A három róka elnyúlva rohant ki a szabad 

erdőbe, és nem okoztak nagyobb zajt, mint az árnyék, mely fáradtan 
loholt utánuk.

Mert ekkor már éles volt az árnyék. A hold széles tányérja 
szabadon úszott. A felhők elfogytak, és a szél is elment a felhők után 
suhogó ostorával.

Már kiértek az erdőből, amikor Vük megtorpant, mert egy nyúl 
felsírt a réten. A három róka megállt egy pillanatra, de aztán Karak 
felhördült.

-  Ki mer az én területemen vadászni?
A nyúl még jajdult egyet-kettőt, aztán elhallgatott. De ez a 

hang már közelebb volt, és ebből megtudták, hogy aki megfogta a 
nyulat, az feléjük jön.

Karak oldalt szaladt egy kicsit, és ott lehasalt, hogy a tolvajt 
közrefoghassák. Ekkor már látszott, hogy valami jön, de le is lapul
tak azonnal, mert Kurra volt, az a farkaskutya, kinek öregapja farkas 
volt, és nem tudott leszokni a vadászatról.

Karak látta már, hogy baj lesz, ha Kurra szimatot kap a fia
taloktól, mert Vük és íny kissé távolabb feküdtek, Vukot nem fél
tette, de íny könnyű zsákmánya lett volna a hatalmas farkaskutyának.

Felállt hát nagy zörgéssel, és jól kinyitotta szemét, hogy Kurra 
megláthassa, aztán ráugrott az útra, melyen jöttek, és vad rohanással 
inait a vadász háza felé.

Kurra megdöbbent..§gy pillanatra, de aztán a düh végigre
megett minden csontján. Halálosan "gyűlölte a jpkákat. Ledobta a 
nyulat -  majd visszajön érte, gondolta - ,  es utánavetette magát 
Karaknak, aki már eltűnt a zegzugos fordulókban.



-» Az egyik helyen Karak messze kirúgta magát oldalt, és egy fa 
mögé húzódott, mert tudta, hogy Kurrának remek orra van, s az 
tovább fog rohanni a csapáson, melyen az előbb hárman is jöttek.

Kurra suhogó iramban száguldott el Karak mellett. Orra tele 
volt a rókák meleg ősapájának szagával, s ez a csapa a vadász 
házához vezetett...

Karak kissé idegesen, de mosolygott a bajusza alatt.
-  Ha egy kis szerencsénk van -  dörmögte - , kitöröd a 

nyakad...
Kiugrott a fa mellől, és visszarohant a fiatalokhoz.
Kurra ekkor már az erdei ház kerítésénél loholt, és fogcsikor

gatva préselte be magát azon a kis nyíláson, melyen a rókák nemré
gen kijöttek.

Pattogva tört a kerítés. Erre már felébredt az öreg komondor is, 
és jó álmából felverve, iszonyú méreggel ugrott neki Kurrának.

-  Mit akarsz itt, mit keresel itt? -  üvöltötte, és tépte Kurrát, 
akiben gyűlölte a farkast.

-  Ne marj, te veszett barom! -  ordított Kurra. -  Karakót kere
sem, a rókát, aki itt van valahol -  és visszaharapta a komondort, de 
még mindig be volt szorulva a kerítés közé.

A vadász felült ágyában. Megismerte, hogy idegen kutya ugat 
az udvarban. Talán veszett is. Kabátot rántott magára, puskát a 
kézbe, és óvatosan kisurrant az ajtón. Finánc, a vizsla is ki akart 
menni, de azt visszaparancsolta.

-  Meg akarsz te is veszni?
Künn nagy volt a zenebona.
Kurra már kiszabadította magát, és -  mert gyorsabb volt -  

tépte a komondort, ahol érte. Forgott a két kutya, mint a forgószél.
A vadász már felemelte puskáját, és csak azt várta, hogy az 

idegen kutya forduljon feléje.
És ekkor Kurra úgy érezte, hogy összedűlt a világ. Nagy vilá

gosság rebbent fel előtte, utána tompa, nagy sötétség. A durranást 
már alig hallotta. És Kurrának már nem fájt semmi...

Amikor a vadász jobban megnézte a kimúlt kutyát, megvakar
ta a fejét.



-  A Ponciusát ennek a dögnek. Hiszen ez a jegyző úr farkasku
tyája. Nem volt ez veszett, csak kujtorgott a bestia*. Ugye, Basa, 
öreg kutyám -  és megsimogatta a komondor fejét, ki egyszerre 
elfelejtette az esti gorombaságot, és hálásan csóválta a farkát.

-  Most aztán eláshatom ezt a dögöt -  mérgelődött a vadász - , 
mert... Isten ments, hogy a jegyző úr megtudja ezt az esetet. No 
hiszen! Majd ha keresik, ő fogja legjobban sajnálni: -  Az a drága, 
szép kutya elveszett? Ejnye, ejnye, de kár érte! Biztosan a cigányok 
lopták el. Itt csavarognak az erdőn, de hát hiába szól a csendőr urak
nak...

így aztán kikapnak a csendőrök is, akik elvárják, hogy a 
vadász nekik köszönjön. Kikapnak a cigányok is, akik csak tolvaj
kodnak az erdőn, csak szegény Kurra nem tud mindezekről, mert ő 
már békében pihen a vadász szemétdombja alatt egy lyukas lábas és 
egy ócska cipő tőszomszédságában.

Amikor a lövés visszhangja végigordított az erdőn, Karak 
majdnem bukfencet vetett örömében.

Éppen azon tanakodtak, hogy mi lesz, ha Kurra visszatér, 
amikor a nagy kutyaugatást elharapta a puska csattanása.

Karak felállt.
-  Mehetünk -  mondta. -  Kurra megfogta nekünk Kalánt, és itt 

hagyta, mert neki nincs már rá szüksége... Szegény Kurra. De hát 
így jár az, akinek hosszabb a lába, mint az esze.

-  Kalán a tied, íny -  udvariaskodott Karak. -  Te hozod haza, 
tied a legnagyobb falat, és a nyakad is erősödik -  tette aztán hozzá 
ravaszul.

íny boldogan kapta fel Kalánt, és csakhamar elnyelte őket a 
búzaerdő, mely ázottan és puhán záródott össze utánuk.

A földibodza alá érve, először szétszedték a nyulat, és csak 
aztán jutottak szóhoz, bár fáradtak voltak nagyon.

-  Ezután velünk leszel, íny -  kezdte Karak. -  Megtanulhatod, 
amit az erdei népeknek tudni kell, mert nevelésed hiányos.

íny úgy tele volt a szabadság részegítő örömével, hogy szólni 
is alig tudott.

* bestia -  fenevad



-  Igen -  mondta. -  Soha el nem felejtem, amit értem tet
tetek, és...

-  Jól van -  mondta Vük, aki nem szerette a sok beszédet. -  
Holnap majd beszélünk róla, de most aludjunk, mert nemsokára jön 
a világosság, és a fáradtság még benne lesz csontjainkban.

Halk zizegéssel aludt a búzaerdő és a földibodza alatt elnyúl
va a három róka. Csak íny lábai mozdultak meg néha, mintha futna, 
és megremegett az álomtól, melyben újra végigélte a szabadulást.

A kalászokról egy-egy esőcsepp hullott a földre. A hold ma
gasan járt, és szivárványos udvart rakott magának, mert elmentek a 
felhők, és nagyon egyedül érezte magát.

Reggel pedig -  mintha sohase lett volna feketén hörgő, villá- 
mos éjszaka -  ragyogóan felsütött a nap.

A verebek kirepültek a faluból, és az érett búzából reggeliztek; 
Csi népe csivitelve köszöntötte a meleget és a világosságot, amit a 
nap hozott, amikor felébredt a három róka.

Nem mozdultak, csak a szemük járt.
-  Ha előbb ébredünk, itt hagytuk volna ezt a helyet -  mondta 

Karak. -  A sötétség előtt a Simabőrű itt járt, és az csak rosszat 
jelent. Nem jót érzek...

-  Hát menjünk akkor innét -  tanácsolta íny.
Karak csak ránézett, és íny tudta, hogy nem tőle kértek ta

nácsot.
-  Ha a Hideg Fény újra felszáll, elmegyünk innét, és más 

helyet keresünk. Csi népe is tudja, hogy itt vagyunk. Rá is itt szemte- 
lenkedett, jobb, ha elmegyünk.

Vük ekkor csendesen felemelte fejét. Fülei meredten figyeltek, 
és azt mondta:

-  Simabőrű jár odakünn...
De ekkor már mindhárman hallották, hogy emberek járnak a 

búzatábla mellett.
Két ember. Nézték a búzaerdőt, mely a földön feküdt, meg

fogták a kalászokat, melyek nedvesek voltak, és csóválták fejüket.
-  A fene ezt a ronda időt -  dörmögött az egyik - ,  várni kell.
-  Talán délután megkezdhetnénk, tekintetes uram -  mondta a 

másik, akinek nagy botja volt, és pipaszár állt ki a zsebéből.



-  Nem bánom. Délig sokat szárad. Csak izenjen az arató 
gazdának, hogy addig ne kezdjék meg, amíg a fővadász úr ide nem 
érkezik. Körülállják a táblát. Azt mondják, ebben vannak a rókák...

-  Igenis.
Végignéztek még egyszer a búzaerdőn, aztán elballagtak a 

falu felé.
A három róka mozdulni sem mert. A fecskék felettük boga

rásztak, Rá is arra repült a falu felé, hol tolvajkodni szokott, s ha 
ezek észreveszik őket, kész a veszedelem.

Hallották, hogy az emberek elmentek, s ez egy kicsit meg
nyugtatta őket, csak Vük verte a földet farkával nyugtalanul.

Pedig a délelőtt csendben telt el. Szikrázva égett felettük a nap, 
pattogva száradtak a Éúzaszálak, és a föld meleg párát lehelt, mely 
hullámozva táncolt a levegőben.

-  Sohse vártam így a sötétséget -  suttogott Karak.
Elmúlt dél is. A harangszó szétterült a határban, mint a meg

szolgált ebéd illata, s az árnyék meredek lett, mint a templom- 
torony.

Éppen elszundítottak egy kicsit, amikor valahol a falu alatt 
dobogni kezdett a föld a sok ember lépése alatt, és sokhangú beszéd 
mormolása ért a fülükhöz.

Felugrottak mind a hárman. Vérükben remegve szaladt a ve
szély érzése, szemük keskeny lett, mint a késpenge, és szinte nekiro
hantak a búzaerdőnek, hogy minél messzebb legyenek az emberek
től. Már elindultak az erdő felé, amikor onnét is felkiáltott valaki:

-  Készen vagyunk, Borsos?
-  Mindenki a helyén, fővadász úr!
Karak lelapult:
-  Elkéstünk! Tudtam, tudtam...
A zűrzavaros hangok már közel értek.
-  Jó napot, fővadász úr! -  kiáltott valaki. -  Itt kezdjük, 

emberek. Na, Jézus segíts! -  és megpendültek a kaszák. Alábújtak a 
megdőlt búzaszálaknak, s azok zizegve, ájultan dőltek egymásnak, 
mert elszakadtak a földtől, amelyben születtek.

-  Elkéstünk -  suttogott Karak - , de úgy kell nekem! Hiszen 
tudtam, éreztem -  és a három róka horpaszán jól látható volt, hogy 
ver a szívük.



u Vük felállt. A halálfélelem szívéből a gyomrába kúszott, s ezt 
már ki lehetett bírni.

-  Körülnézek -  mondta mert így elveszünk. Ebben a zajban 
ránk jönnek, és észre sem vesszük.

Karak csodálattal nézte Vukot, amint az eltűnt a búzaerdőben. 
Nem, erre Karak nem lett volna kapható. Az ember közelsége meg
bénította, és csak a végső veszély ugratta volna ki rejtekhelyéről, 
amikor azonban rendszerint már késő.

íny csendben feküdt. Ő ugyan megszokta az embert, de Karak 
remegése őrá is átcsapott.

Tűzött a nap, suhogtak a kaszák, és lassan múltak a percek.
Végre megjelent Vük.
-  Nem lehet elmenni -  lihegte. -  Mindenütt a Simabőrű. 

Villámló bottal... Várni kell! -  és lehasalt.
Lassan fogyott a búzatábla. Szaporodtak a kévék, és itt-ott 

daloltak a leányok.
Szép nyári délután volt.
A vadászok homlokukat törölgették, unatkoztak, és csak akkor 

kaptak a puskához, amikor valaki elkiáltotta magát:
-  Itt a róka!...
Azon az oldalon éppen a fővadász állt. Puskáját készen tar

totta, de nem látott semmit:
Az aratók is megálltak. A fővadász közelebb jött.
-  Ki kiáltott?
-  Beke Pista -  mondta valaki.
Pista vörös volt, mint a rák:
-  Csak a Marit akartam megijeszteni.
A fővadász közelebb jött, és úgy nézett Beke Pistára, hogy az 

szívesen elsüllyedt volna pár percre.
-  Hát, fiam, vigyázz magadra, mert én is megijesztelek, s attól 

meglátod a csillagokat...
-  Pedig nappal vagyon -  mondta az egyik öreg arató, és újból 

megsuhintotta a kaszát.
Ekkor már erősen délután volt. A búzatáblából nem állt nagy 

darab, s a vadászok lankadó türelemmel várták, hogy a rókák meg
jelenjenek.



-  Ha lett volna benne, már kiugrott volna -  mondta az egyik 
arató, amíg kaszáját fente. -  Nem állja a róka ezt a nagy zsivajgást.

-  Lehet -  mondta az erdőőr, aki ott állt - ,  de a fővadász úr 
még bízik.

Uzsonnára már csak egy kis sarok maradt a nagy táblából, s 
ebben a kis sarokban, a földibodzák alatt lapult a három róka. Már 
csak a szemükkel beszéltek. A halálfélelem hűvös szele ott suhogott 
felettük, de mozdulni nem lehetett.

-  Ha ugorni kell, ne egy nyomon járjunk -  suttogta végre 
Karak. -  Valamelyikünk talán megszabadul...

-  Várjunk -  mondta Vük - , még egyszer kileskelek...
-  Ne! -  ijedt meg Karak és íny is egyszerre. -  Elveszel...
Vük azonban nem hallgatott rájuk. Az öreg Vük vakmerő szíve

vert benne, és úgy érezte, inkább meghal, de ostobán, vakon nem 
ugrik a bajnak.

Karak letette orrát a földre, behunyta szemét, és várta, hogy 
mikor dördül meg a halál. Vük bátorsága csodálattal töltötte volna el, 
ha a félelemtől csodálkozni tudott volna.

Az aratók kiértek az új renden is, és a gazda elkiáltotta magát.
-  Uzsonna, emberek!
Az erdőőrök a fő vadászra néztek, aki vállára dobta puskáját.
-  Nekem dolgom van a faluban -  mondta. -  Maguk vigyáz

zanak még egy kicsit, mert nem lehet tudni... -  és elballagott a 
falu felé.

Amikor eltűnt a domb mögött, az erdőőrök is vállra vetették 
puskájukat.

-  A fővadász úrnak ilyenkor mindig dolga van -  mondta az 
egyik, és hunyorított.

- . . .  azzal a kis finom jégbe hűtött sörrel... -  mondta a másik.
-  De a szép kocsmárosné se kutya, aki méri -  mondta a har

madik, és elballagtak a nagy fa alá, ahol az aratók uzsonnáztak.
-  Igazuk van -  mondta az aratógazda. -  Nincs itt már egér se, 

nem róka. Tessék, erdész urak, ez a kis szalonna. No, ne vessék meg...
Vük minden porcikájában remegve csúszott vissza a bodzák 

alá. A menekülés kapuja szélesre tágult, és szemében az élet lobogott.
-  Elmentek... utánam... gyorsan... -  lihegte. Karak és íny 

dermedten néztek rá.



-  Gyorsan -  sziszegte Vük, de szemei szikráztak már, és a 
másik két róka megérezte, hogy engedelmeskedni kell. Felálltak, 
mint az álomjárók, és elindultak Vük után. Remegve érezték, hogy 
világosul a búzaerdő, fogy a rejtek takarása. Szemük kutatva tapoga
tott, és amikor kiértek, Vük előreugrott, mint egy vörös csóva...

Az erdőőrök vidáman ették a szalonnát, tréfálkoztak a 
lányokkal, és csodálatos történeteket meséltek a rókákról, akiket 
tőrbe csaltak, amikor újra elkiáltotta magát Beke Pista.

-  Ni, a rókák!
Mindenkinek megállt a falat a torkán. Az erdőőrök kapkodtak, 

felugráltak, de mindez felesleges volt, mert a rókák már messze jártak.
-  Ki hitte volna, ki hitte volna? Hát ez nagy baj!
-  Miért lenne nagy baj? -  mondta az aratógazda.
-  Mert ha a fővadász úr megtudja, hogy itt voltak a rókák, hát 

kitekeri a nyakunkat...
-  Rókák?... -  mondta a gazda - , hol voltak itt rókák? Látott 

valaki itt rókát? -  és végignézett az arató népen, akik nézéséből is 
értettek.

-  Én nem láttam -  mondta Beke Pista...
-  Meg mi se -  mondták a többiek.
-  No, csak azért mondom. Efelől hát nyugodtan alhatnak az 

erdész urak...
Vük ekkor ért az erdőhöz. Lassított egy kicsit, hogy Karak és 

íny elérjék, aztán együtt suhantak be a cserjésbe, mely sűrű volt, 
mint a nád, és hűvös, mint az árnyék, mert a harmat alig tudott fel
száradni benne.

Ledobták magukat a földre. Azután sokáig hallgattak. 
Körülvette őket az erdő nagy csendje, melyben csak a harkály 
kopogtatta a beteg fákat.

Karak szólalt meg először.
-  Vük -  mondta - ,  a rókák népe rólad fog beszélni, és mától 

kezdve magad ura vagy. Bátor vagy, mint a nagy Vük volt, és nem 
kell tanácsot kérned senkitől.

-  Ha akarsz, velünk maradsz, de ha új barlangot keresel ma
gadnak, az is a te dolgod. Neked nem parancsol senki.

-  Íny és én veled maradunk -  mondta Vük. -  Ha meg
engeded...



-  Bolond beszéd -  érzékenyült el Karak. -  Persze hogy 
megengedem. Hiszen örülök, ha látlak benneteket. De ezt úgyis 
tudjátok.

Csend volt ekkor az erdőben.
A három róka nézte egymást, és úgy érezték, mintha valami 

fogadalmat tettek volna.
Aztán felállt Karak, és elindultak az erdő mélye felé, ahol 

mindig hamvas volt az árnyék, és mindenféle titokzatos dolgok 
történtek, miket az ember szeme meg nem láthatott.

Egy fiatal fenyvesben vertek tanyát, és azután szép napok 
következtek.

íny Karakkal járt, és tanulta az elmulasztottakat, Vük pedig a 
maga utait rótta, és annyi kellemetlenséget csinált Borsosnak, a 
vadőrnek, hogy az már régen kiátkozta a rókák minden nemzetségét.

Első volt, hogy eltűnt szép fehér macskája. Utána következett 
íny szökése. Azután pedig hol egy kacsa, hol egy tyúk tűnt el, hol 
pedig a libák fogyatkoztak meg a vadőr udvarában.

Borsos a haját tépte, és leskelődött éjjel-nappal, de hiába. 
Aztán telerakta a ház környékét rókavassal, melyeket Vük gondosan 
elkerült, de a fővadász úr foxija nem volt ilyen óvatos, és azóta is 
sántít, pedig ez a dolog már két hete történt.

Amit akkor Borsos kapott, arról jobb nem beszélni...
Vük pedig láthatatlan volt, mint éjjel a pókháló. Megnőtt, 

megerősödött, és nagyobb volt már, mint a kétéves rókák, melyek iri
gyen tértek ki útjából.

De ekkor már hideg őszi napok jártak.
A harmatból borostás dér lett, s az erdő kivilágosodott, mert 

lehullt a lomb puha sátra, és zörgő avar lett belőle.
Azóta más hangja van a szélnek. Eddig sóhajtott, suhogott, 

zúgott a zöld lombok lágy erdejében, de most sziszeg, mint a kígyó, 
és füttyöget, mint éjjel a tolvaj, mintha a telet hívná, mely ekkor már 
a hamvas hófelhőkön utazott, és csak a szél tudta, hogy már elindult.

Reggelenként a dér alatt kemény lett a fűszál, és ropogott még 
a rókák lépte alatt is.

Hát még az embereké alatt!
Vük hallotta meg ezt is először.
-  Simabőrűek jönnek -  mondta.
Karak ideges lett.



u -  Ilyenkor már zörgetik az erdőt. Kihajtanak bennünket, és ott 
állnak villámló botokkal. Baj lesz...

-  Nem megyünk ki -  mondta Vük itt a sűrűben nem 
lesz baj.

A lárma közeledett, és körülvette azt az erdőrészt, melyben a 
rókák lapultak.

Egyszer csak éles kürtszó vágott végig az árkon, bokron, és 
zizegve, törve megindult a hajtás.

-  Meneküljünk -  ugrott fel Karak, és íny már követte volna, de 
Vük meg sem mozdult.

-  Ha innen kimegyünk, meglátnak. Nem megyek!
Karak tanácstalan lett.
-  De itt meg ránk jönnek...
-  Majd meglátjuk. Menekülni még van idő. Innét mi mindent 

látunk, de bennünket meg nem lát senki.
Remegve húzódtak össze.
A hajtás közeledett. Kiabáltak a hajtők, és a másik oldalon már 

kétszer is durrant a puska.
-  Elveszünk -  vacogott a foga Karaknak.
Vük nem szólt. Fülei pontosan tudták, hol jönnek az emberek, 

s úgy érezte, kikerülik az ő rejteküket, melyre úgy ráhajolt ezer ág
bog, földi szeder, hogy lehetetlen volt oda belátni.

A puskák sűrűbben durrantak, s a hajtők már közel zörgették 
a sűrűségeket.

-  Hopp-hopp... ne róka, ne... ne nyúl, ne -  kiabáltak, és nem 
érezték meg, hogy a halál szele úszott vidám hangjuk után, mely 
megremegtette a szabad erdei népeket.

-  Nem bírom tovább -  ugrott fel Karak...
Vük eléje állt.
-  Ne menj el. Tudom, én vagyok a fiatalabb..., de ne menj el. 

A villámló botok nem itt dörögnek...
Karak még egyszer lefeküdt, de látszott rajta, hogy elvesztette 

már a fejét, és amikor egyik hajtó a botjával rá vágott a mellettük levő 
bokorra, kirohant a sűrűből, mint a villám.

A hajtó elordította magát:
-  Róka... róka! Megy előre.



A puskások megrándultak a vágytól, hogy rókát lőjenek. Sze
mük kutatva járta a sűrűt, de csak nyulak jöttek, melyek engedel
mesen bukfencet vetettek, ha szólt a puska.

Karak már meglassúdott egy kicsit, mert itt nagyobb volt a 
csend, és megállt, mert előtte az egyik bokor mintha mozdult volna. 
Odanézett, de mindjárt ugrott is, mert villanást látott, s utána élesen 
dörrent a puska.

Érezte, hogy valami belemart az oldalába, de nem sokat tö
rődött vele. Csak menekülni, menekülni!

A puskás mérgesen töltött újra.
-  Fene ezt a bitang rókát! Elhibáztam! Közelebb kellett volna 

várni...
Karak szédelegve rohant vissza, és észre sem vette, hogy a 

hajtok már messze mögötte maradtak. Leült. Olyan furcsa volt min
den. Olyan nyugodalmas. A hajtők lármája már elült, s neki Vük 
jutott az eszébe s íny. Elindult arrafelé.

-  Itt vagytok? -  kérdezte, és zörögve bújt be a kis nyíláson, 
pedig máskor csendesebben járt, mint a szellő.

-  Itt -  susogta Vük - , de mindjárt felállt, mert látta, hogy 
Karak támolyog, és kesernyés vérszagot hozott magával.

-  Megmart a Simabőrű? -  kérdezte.
-  Igen, de majd elmúlik. Csak olyan nagyon fáradt ne len

nék... -  és mindjárt letette fejét a földre.
Nagy volt a csend. íny félőn összehúzta magát, Vük pedig 

nézte, nézte az öreg rókát, és amikor egy kései száraz levél perdült 
eléje valamelyik fáról, tudta, hogy azt az elmúlás szárnya verte le.

Karak nagyot sóhajtott, és vér buggyant ki a száján. Az öreg 
róka szemei ekkor félelmesen nagyra nyíltak, mert meglátták az 
elmúlás közelségét.

Először mintha fel akart volna ugrani, de aztán békések lettek 
szemei, melyeknek csillogása lassan elveszett.

Vukra nézett, fáradt-melegen még egyszer.
-  Én most elmegyek. Vigyázzatok magatokra és a rókák 

szabad népére... Itt nem jó ..., menjetek a barlangomba. Tietek.
Oldala ekkor már sűrűn járt. Izmai néha megfeszültek, aztán 

elernyedtek, de mindig csendesebb lett. Szemeire zöld hályog kú
szott, s egyszerre csak a levegőben szinte megpattant a csend.



«, -  Menjünk innen -  mondta Vük szomorúan Karak elmúlt,
és te hallod, íny, amit mondok: ezt megbánja a Simabőrű.

íny borzongva nézett még egyszer Karakra, és utánakúszott 
Vuknak, ki jó messze elvezette egy cserjésbe, és amikor este a köd 
még sűrűbbre fogta a sötétséget, elindultak Karak régi otthona felé.

Vük újra végigjárta az utat, melyen valamikor Karak fogai közt 
utazott, és szomorú keserűség kúszott a szájába. Karak nincs!

A barlangban nem változott semmi. A bolhák elvándoroltak 
valahova, és másnap, amikor kivilágosodott, íny csodálkozva nézte a 
fényes palotát.

-  Jó itt -  mondta, de aztán elhallgatott, mert Vük nem vála
szolt, és íny tudta, hogy Vük Karakra gondol.

Akkor éjjel együtt mentek vadászatra, és a falu négy tyúkkal 
lett szegényebb. A tyúkokat hajnalban a barlangba vitték, és amikor 
alig maradt már belőlük valami, jóízűen elaludtak. Karakra talán egy 
pillanatig gondoltak, de hát a rókák is elég hamar felednek, akár
csak az emberek.

Később már külön utakon jártak, mert íny is megismerte az 
erdőt és a rókák népének minden furfangját.

Nyúlánk, szép róka lett íny. Veszedelmesen gyors és okos, 
akárcsak anyja volt.

De közben eljárt az idő.
Egyik délben, amikor felébredtek, különös világos volt a bar

lang. Vük kinézett a párkányra, és szemei elnyíltak a csodálkozástól. 
Fehér volt az egész világ.

Leesett az első hó.
Csodálatos szép volt minden, és csendes, mint maga a 

fehérség.
-  Nézd, íny -  mondta Vük, de nem tudott nevet adni a hónak, 

melyet megszagolt, és prüszkölt tőle.
Ekkor már tömött, bársonyos volt a bundájuk, és a legelő

kelőbb rókák közé számítottak.
A hó nem olvadt el. Nem nagyon szerették, mert a csapájuk 

megmaradt, és aki akart, olvashatott belőle, de később különös 
érzéseket ébresztett bennük. Nem érték be egymással, hanem tár
sakat kerestek, bár azok idegenek voltak.



Egyik hajnalon Vük a barlang peremén idegen csapást talált 
ínyé mellett, s ez nem tetszett neki. De még csak akkor csodálkozott 
igazán, amikor belépett, és íny mellett egy idegen róka rágta vidá
man a nyulat. Első pillanatban megrettentek, mert Vük nagyon 
csúnyán tudott nézni, de aztán íny kedveskedve Vükhöz lépett.

-  Ne haragudj, Vük! Együtt fogtuk Kalánt, s együtt is esszük 
meg. Ez itt Bark. Jó ismerősöm, és sokat hallott már rólad.

Barknak vidám, ravasz szemei voltak, és úgy harapta Kalán 
gerincét, mintha az papírból lett volna.

-  Ez igaz -  mondta - ,  én már többször értem meg, hogy a 
vizek háta keményre vált, de rólam azt sem tudják, hogy mi a nevem. 
Te meg alighogy meglettél, már tele van veled az erdő. Igaz, nekem 
is Vük volt az öregapám... De azért ne haragudj. Harapok még 
egyet-kettőt, s odébb állok.

-  Itt is alhatsz -  mondta íny melegen - , elférünk.
Vük komoly lett.
-  Bark tudja, mi a rend a rókák között. A világosság érjen min

denkit a maga vackán...
-  Én az enyémet megosztom. Nekem ne parancsolj... -  és 

elébe állt Vuknak.
Bark azonban eltolta ínyt.
-  Minek veszekedni? Úgyis azt akartam mondani, hogy én is 

megosztom az én barlangom. Gyere velem, íny... ha úgy gondo
lod...

íny egyszerre töprengő* lett, s egyszerre szeretettel nézett 
Vukra.

-  Nem tudom. Igazán nem tudom. Eddig mindig Vukkal 
voltam. És Vük nagyon okos...

-  Bark is jóravaló róka! -  mondta Vük. -  És ide bármikor visz- 
szajöhetsz...

-  De Bark talán nem is igazán akarja... csak úgy mondta...
-  Én? -  kiáltott fel Bark, és szeme csak úgy ragyogott az 

örömtől. -  Én? Ha hiszel nekem, velem jössz. A barlang Vüké, de 
az enyém is van ilyen. Gyere, íny!

* töprengő -  hosszasan gondolkodó



És íny csak egy pillantást vetett Vukra, aztán elindult Bark 
után, mintha már régen annak nyomában járt volna.

Vük egyedül maradt.
Néha hiányzott neki íny, néha pedig örült, hogy egyedül van.
Az idő eljárt, és már öreg volt a hó is, amikor Vük maga sem 

tudta, miért, összevissza csavargóit az erdőn.
Egyszer csak felkapta fejét. Messze a szálasban két róka kö

zeledett sebesen. Az egyik mintha menekülne. Vük ideges volt eb
ben az időben, s ez a látvány feldühösítette. Szőre felborzolódott, 
és amikor azok közelebb értek, kiugrott elibük.

Az első róka lelapult, de a második vicsorgó fogakkal ugrott 
Vük elé.

-  Mit akarsz? Ki vagy?
-  Vük a nevem, és ne hajszold a gyengébbet, m ert... -  De nem 

folytathatta. Az idegen róka úgy ugrott neki, hogy felhemperegtek a 
hóban.

De nem adta meg magát. Fogai csillogtak, és forgott, mint a 
motolla. Aztán kicsúszott Vük alól, és újra támadott. De most már 
nem váratlanul.

Vukban fellángolt valami győzelmes, nyugodt örökség, és 
mielőtt a másik haraphatott volna, Vük már a tarkóján fogta, 
és úgy vágta a mellettük levő fához, hogy az idegen csak hempergett 
a fájdalomtól. Vük már nem bántotta. A másik aztán felállt és 
elkullogott.

A harmadik róka még mindig lapult; de a szemei nagyra nőt
tek a bámulattól, és amikor Vük ránézett, ezekből a szemekből érezte 
meg a győzelem mámorát*.

-  Csodálatos voltál, Vük -  kúszott felé a kis róka. -  Sokat 
hallottam rólad, és így nem vagy idegen. Én Csele vagyok, Bark 
húga. És most azt sem tudom, mit csináljak. Félek. Nem merek 
hazamenni...

-  Amíg én itt vagyok, ne félj, Csele. Ki merne téged bántani?

* mámor -  boldogság, elragadtatás





,, -  Igen, de te elmégy, és én megint egyedül maradok. Alig
tudtam most is megmenekülni. Köszönöm, Vük! Te bátor vagy és
erős, és olyan jó a közeledben lenni.

Csele már ekkor Vük előtt állt, és orruk összeért.
A hold magasan járt az égen. A fák fagyos karjaikkal árnyékot 

szúrtak a hóba, és Hu, a bagoly is elhallgatott, mert megérezte, hogy 
valami édes pillanat repül át az erdőn.

-  Barlangom nagy, és egyedül vagyok benne -  suttogta Vük, 
és torka összeszorult.

Csele még közelebb bújt, és reszketett örömében.
-  Vérzel, Vük... Merre kell menni -  kérdezte aztán szé

gyenlősen.
Orruk még egyszer összeért, s aztán elindultak Karak régi 

otthona felé.
Ekkor volt legöregebb az éjszaka. Árnyékuk néha összeért, 

néha szétvált. Valami boldog reménység úszott utánuk, és úgy 
érezték, meleg van, mint amikor Unka népe muzsikál a tóparton.

A sziklapárkányon Vük előrement.
-  Vigyázz, Csele, mert itt leeshetnél -  aggódott, de Csele úgy 

repült át a szakadékon, mintha Csi szárnyait hordta volna.
A barlangba besütött a hold, és Csele álmélkodva nézett körül. 

Szemei szinte elködösödtek, amikor azt mondta:
-  Ó, de jó itt nálad, Vük... és olyan különös meleg, fényes 

minden...
Vük is úgy érezte, megváltozott körülötte minden. Nem találta 

önmagát, mert mindig a kis rókalányra gondolt, aki ott feküdt mel
lette, és fejét az ő nyakára hajtotta.

-  Nem vagy éhes? -  kérdezte később, de csak azért, mert 
szerette volna Csele hangját hallani.

-  Nem tudom, Vük -  suttogta Csele - ,  kicsit álmos vagyok, és 
csak rád tudok gondolni.

Később, amikor elaludt, Vük kiment a sziklapárkányra. Szeme 
égett, mint a mécs, mely sose alszik el. Orrába az éjszaka hűvös, 
szabad levegője csapott. Felette csillagok, remegő, apró csillagok, 
alatta köd úszott a völgy ölében, s azon túl csendesen mormolt a 
patak.



Körülvette a hideg tér, és elébe terült az idő. De Vük nem félt 
egyiktől sem.

Az időt majd végigjárja -  érezte ködösen és fiai folytatják, 
ha ő beleszakadna a homályos semmibe. A rókák szabad népe nem 
vésTNjd. "----------------------

De ez még messze van.
Most szép és jó minden, és Csele az ő barlangjában álmodik.
Megfordult. A barlang szájában ott állt Csele, a párja.
-  Úgy megijedtem -  mondta. -  Egyedül ébredtem, és nagyon, 

nagyon hiányoztál.
A faluban ekkor kondult meg a harang, és a csillagok is ál

mosabbak lettek, mert a harangszóból megtudták, hogy közelget 
már a virradat.t





II.
ELMENT A NYÁR

Elment a nyár.
Sokáig búsan botorkált még a kertek alatt 
a délutáni napsütésben, de könnyű gú
nyáját megtépték az ősz csahos szelei, dér
harmatot hintettek rá hűtlen hajnalok, hát 
inkább elment...





1. SZEPTEMBER

Öregember ült az asztal mellett, és kinézett az ablakon. Csak 
nézett. Kalapja az ölében, botja két térde között, és szeme meg se 
rebbent a szigorú nézésben. Az ablakban két muskátli között a szom
széd kémény látszott, a kéményen gólyafészek. A fészek peremén a 
kis gólyák szárnyukat próbálgatták: néha felugrottak a levegőbe, és 
pár pillanatig fent is maradtak.

Az öregember bólintott.
Közben megérkezett hol az egyik öreg gólya, hol a másik, és 

sorjában megetette a fiakat. A fiatalok tolongtak, lökdösték egymást, 
de az öregek sose tévesztették el, melyik kapott már, és az erősza- 
koskodót keményen félrelökték.

Az öregember megint bólintott.
Július elején járt az idő. Párás, meleg reggel volt, és az öreg 

arra várt, hogy tarisznyáját megrakják egy hétre való élelemmel. 
Ment volna már, mert a kunyhót csak a kutya őrzi, de nem mehetett, 
mert özvegyasszony lánya az unokával volt a konyhában elfoglalva.

-  Na, gyere már, Péterkém...
-  Előbb adjon enni...
-  Kapsz azután; ippen* lángos van, de vár öregapád...
-  Nem megyek!
-  Csak az arcodat mosom meg.
-  Nem. Előbb enni adjon...
A vén csősz nézte a gólyákat. Most mind a két öreg madár ott 

volt, és mereven azt figyelték, hogy a fiatalok hogyan repülnek át 
egyik kéményről a másikra. Talán ez volt az első repülésük, mert a 
kéményt alig tudták elérni, de elérték. Csak a harmadik kis gólya

* ippen -  éppen



tétovázott. A másik kettő már kétszer is megrepülte a rövid utat, de 
a harmadik felugrott ugyan a levegőbe, aztán visszaereszkedett újra 
a fészekre. És amikor már harmadszor rebbent fel, és harmadszor is 
meggondolta magát, az egyik öreg madár úgy alávágott, hogy az 
ijedtségtől vagy a fájdalomtól majdnem leesett ugyan, de repült 
végre; oda is és vissza is. Akkor a gólyák visszahajtották nyakukat 
és kelepeltek.

Az öreg pedig felkelt, és kiment a konyhába. A gyerek ült a 
pádon borzasán, mosdatlanul, egyik lábát makacsul a másikra fonva.

-  Itt van öregapád is, na gyere -  és az asszony ránézett apjára. 
Hosszan nézett rá, és leeresztette a kezét szégyenlősen és ijedten. A 
konyhában csend lett.

-  Ne erőltesd, Mari. Kettőnkre szedj össze kenyeret, mi
egymást. A gyerek is gyün*.

-  Kiviszi, édesapám?
-  Ki!
-  Nem sok szabadsága van már -  mondta az asszony kérlelő- 

en - ,  beírattam az elsőbe...
Az öreg a szűrt a padkára lökte, s a szűr nagy csatja neki

ütődött a mosdótálnak, hideg, kemény csattanással.
-  Jobb, ha Pétörnek az apja tarisznyájába pakulsz**, az enyim- 

be nem fér el. Pokrócot az istállóbul viszek.
Az asszony szeme elnedvesedett, a gyerek ijedten lapult.
-  Mozdulj! -  nézett rá az öregember hideg csendességgel, és a 

kisgyerek fürgén lecsúszott a pádról.

*

Ez júliusban volt, július közepén, most pedig szeptember van. 
Hajnal. A kukorica már elhallgatott, mert harmat szállt éjszaka a 
beszédes levelekre, és a tücskök is elnémultak, mert a citerák húrja 
megereszkedett az ébredés józanságának párájában.

Csak a tűz él még a hamu alatt, és lágy, kék füsttel tapogatja 
az érkező világosságot.

* gyün -  jön
** pakulsz (pakolsz) -  csomagolsz



A kunyhón most kezd színe lenni a tökvirágnak, amiből már 
sose lesz tök, de ez nem baj. A patakparton egy varjú károg, ébreszt- 
getvén a világot, és dühösen recsegteti a riadót, mert senki sem iga
zodik hozzá.

Az öreg csősz átballag a kis hídon, és felnéz a varjúhoz:
-  Fenének lármázol, más talán nem tudja, hogy reggel van?
A kunyhó előtt Péter rakja a tüzet. Az öreg megáll a kukorica

közt, mielőtt kiérne, és nézi a gyereket. Hosszan és csendesen. A tűz 
lángra kap, és pattanik néha, mintha száraz ágat törne valaki, ámbár 
hiszen töri a tűz is.

A gyerek ásít.
-  Ráértél volna -  lép oda az öreg - ,  van még idő.
-  Vizet hoztam, meg meg is kell mosdózni. Azt mondják, ott 

megnézik az ember kézit* is...
-  Na, a tiedet megnézhetik...
A gyerek maga elé tartja két kis kezét.
-  Öregapám is elgyün az iskoláig?
-  Ha akarod... Ámbár aki éjjel meg meri járni a határt, aki 

meg meri állítani az idegön kocsit... És te meg merted...
-  Nem félek én!
Az öreg szőlőt rak ki a pokrócra, meg almát, pirosat.

* kézit -  kezét



,, -  De azért elmegyek veled, mert mért ne mennék? Ilyen
meg -  int a gyümölcsök felé ilyen nem lesz ott senkinek.

A varjú elhallgatott már, a tűz is eltűnt a nap ragyogásában, 
némán érik a határ, és csak az öreg ballag az unokával a csendes 
dűlőúton. Most a kezét fogja, mert nagy út a mai. Szó nincs, de a 
kézfogásban minden benne van. Ennél többet mondani úgysem 
lehetne.

Az égen gólyák repülnek dél felé, s amikor az öreg feltekint, 
egy pillanatra elereszti a gyerek kezét.

Elereszthetem már én is -  gondolja, de azért mégiscsak újra 
megfogja a kis kezet.

Aztán eltűnnek a fordulónál, és mögöttük édes, meleg, aranyló 
őszi csend marad az úton.

2. ŐSZ

A darazsak egy öreg pince padlásán laktak, és tolvajok voltak, 
de ezt nem tudták. Az ember nevezte így őket, mert a darazsak min
denféle gyümölcsöt ettek, de elsősorban szőlőt, hiszen ezért laktak a 
pince padlásán. A pince a szőlőben volt, szép kis szobával, hiszen 
enélkül padlása sem lehetett volna. A szoba előtti térségben üres 
hordók voltak, kádak, kármentők*, tőtikék** és egyéb szüretelési 
szerszámok, amelyeknek olyan szaguk volt, mintha örökké szüret 
lenne a világon, bár ez -  sajnos! -  nincs így. Végül a pincéhez pince 
is tartozott; egyszóval tökéletes pince volt.

De a darazsak ezt sem tudták.
Szúrni azonban remekül tudtak, építkezésük pedig tökéletes 

volt. A méhekkel nem tartottak rokonságot -  pedig rokonok vol
tak - ,  de ez az emberek között is előfordul.

* kármentők -  a kicsöpögő ital felfogására szolgáló edények
** tőtikék -  a must vagy bor betöltésére szolgáló, kádhoz hasonló, kisebb 

faedények



Éltek tehát nagy csendben a padláson, ahol nem zavarta őket 
senki -  ez nem is lett volna tanácsos és akkora fészket építettek 
maguknak, mint egy óriás sonka, amelyben tízezer kis szoba van. A 
padláson mindig homály volt, édes viaszszag, s a darazsak állandó 
zsongása úgy hallatszott, mintha ez az illat szülte volna, nem tudni, 
mikor, és nem is hallgat már el soha. Melegben melegebb volt a 
mézes viasz lélegzése, de ilyenkor szinte zúgott a darazsak ezer gor
donkája, míg ha megdermedtek kint a fák, s a tőkék úgy lapultak a 
hó alatt, mint a nyulak, a meleg muzsika is bezárkózott a meleg 
fészekbe, és szinte nem is lehetett hallani. A hideg azonban sose 
ártott meg nekik, mert a fészek tízezer sejtje megőrizte a meleget; de 
a padláson nem is volt soha nagyon meleg vagy nagyon hideg, mert 
nádteteje volt, melyet hiába süt a nap vagy szorongat a fagy, nem 
ereszti át egyiket sem.

így élt a darázsderekú, sárga csíkos nép, látszólag muzsikáló 
semmittevésben, a valóságban azonban szorgalmas munkában, a 
maguk hasznára. Mert igaz az, hogy az embernek semmi hasznot 
nem tettek. Meglopták a cseresznyét, az édes körtét, a ringlót, a kint 
felejtett húst is, de mindez csak várakozás volt a szőlőre, amelynek 
érését gondosan figyelték, hogy lecsaphassanak rá, mint a kirakott 
cukorra vagy a bábosok mézes süteményére... Közben megrabolták 
a méheket is -  néha meg is ölték - ,  és nagy hozzáértéssel vadásztak 
a legyekre, amelyeket úgy kaptak el a levegőben, mint sólyom a 
verebeket.

Ebben az időben még nem lehetett látni nagyobb darázs- 
gyülekezetet, csak a fészek körül, amelyet egyre építettek, nevelték a 
fiatalságot, és tömték élelemmel.

Egyszer azután megváltozott a dolog rendje, megváltozott kint 
minden, de bent, a nádtető alatt ekkor sem változott semmi.

Szokatlanul elcsendesedett a határ.
A szőlőbogyók zöldje sárgásra enyhült, a diók burka meg

hasadt, a telt hasú szilvák a földet nézték, és csend lett a tőkék 
között, mintha a nagy levelek valami titokról hallgattak volna.

Az öreg diófák elengedtek egy-egy levelet, éjszakánként ködöt 
ásított a világ, és nappal ezüst pókhálók utaztak dél felé, mint a ván
dormadarak, akiknek útjelző szólongatása olyan fájdalmas volt, mint 
maga a búcsúzás.



A virágok megfakultak az út mellett, a kukorica sásos levele 
úgy suttogott egész éjjel, mintha tolvajok jártak volna benne, a pász- 
tortüzek füstje tétován lengett, és keserű volt, mint a tegnapi mámor, 
a lapályokon lila virágát hintette el a kikerics, és a patak menti nyár
fán varjú károgott, de hogy mit, azt csak egy másik tudta volna meg
mondani.

A károgás elszállt a tájon, s a nyárfáról peregni kezdtek a le
velek, pedig nem volt szél.

A szőlőhegyen néha emberek jártak, hordók kongtak, kinyíltak 
az öreg pinceajtók, s a délutáni nap aranyos ragyogása megsimogat
ta a vén falakat, s emlékeket keltett szárnyra, amelyeknek muskotály
szaga volt, mint a régi szüreteknek.

A darazsak megrezgették szárnyaikat:
-  Készül valami... készül valami -  zengték a kis hegedűk - , 

érik a cukor, és édességszaga van a világnak.
-  Most már csak eső ne legyen -  mondta egy kis öregember, 

akinek egyik zsebében most is metszőolló volt, a másikban pedig 
kötözőháncs, pedig ezekre most már nem volt semmi szükség, hiszen 
a metszésnek és kötözésnek is régen elmúlt az ideje. -  Most már 
csak eső ne legyen...

Nem is lett!
De az éjszakák hűvösek lettek, s a palacsintaképű hold úgy járt 

az égen, mintha az egész világ az ő szőlőskertje lenne, s éppen most 
nézné, hogy milyen lesz a termés.

A csillagok szeme szigorúbb lett, mintha feleslegesnek tar
tanák a földi csillagokat: a pásztortüzeket, a patakok némán siettek, 
mintha valami sürgős üzenetet vittek volna, s az egész égen áthajolt 
a tejút csodálatos, fénylő selyempántlikája.

Eső azonban nem lett, s a nappalok még olyan melegek voltak, 
mintha a nagy búboskemencében még élő lenne a nyári parázs, és 
megérkeztek a seregélyek is, mert szüretszaga volt a világnak, s a 
seregélyek naptárjában (amelyet a begyükben őriznek) pontosan fel 
volt jegyezve a szőlőérés ideje.

De ekkor már idei rókakölykek ugatták meg a holdat, amíg 
csak eszükbe nem jutott, hogy éhesek, s hogy ilyenkor az éhség ellen 
legjobb a kiadós -  szőlőkúra.

És másnap mérgesebben szóltak a darázshegedűk:



-  Lopják a szőlőt, lopják az édességet... -  és körülzúgták a 
megrágott fürtöket, amelyeknek édes illata úgy lengett a tőkék kö
zött, mint az ígéret ideje.

A kis öregember figyelmesen nézte meg a fürtök körül rajzó 
darazsakat s a rókanyomokat.

-  Fene ezt a bitang rókát, hát itt mindenki szüretel? A seregé
lyek is, rókák is, darazsak is. Nem várok!

És leszüretelt.
A darazsak minden puttonyt elkísértek, minden kosarat, min

den fürtöt. Megkóstolták a mustot, és amikor a csősz odacsapott a 
kalapjával, megcsípték a csősz fülét. A nevezetes fül estére 
emlékezetes nagyra nőtt, de ez már nem segített, mert reggelre, mire 
a darazsak kialudták a mámort, üres volt a szőlő. Tegnap még éjsza
ka is szóltak a hegedűk, s a darazsak kissé későn ébredtek. Azonnal 
kirepültek egy kis utómulatságra, de a tőkéken nem maradt egyetlen 
biling*, a fákon egyetlen szilva. A pinceajtó zárva volt, a vén diófáról 
lekoppant egy-egy szem dió, és a holt leveleket a hűvös szél olyan 
csendesen ringatta le a földre, mint a koporsót a sírba.

A darazsak már nem voltak mámorosak, és nem voltak mér
gesek se.

-  Mi ez? -  kérdezték szomorúan - , mi ez?
A szél fellendült a fa koronájába, és szelíden megpendítette az 

ágakat.
-  Ő sz... -  zendültek meg az ágak. -  Ősz! -  susogtak a levelek, 

és a darazsak hegedűi is csak búcsúzóan zsongtak fel, egyhangúan, 
mintha semmit sem mondtak volna, pedig mindent megmondták:

-  Ősz... ősz... ősz...

3. ŐSZI TÁVÍRÓ

Kopogott az erdő őszi távírója: hullott a makk a fáról. A kis 
bölcsők, a magtartó csészék megnyíltak, mert megérett a termés, és

* biling -  a tőkén felejtett apró szőlőfürt



a földre kívánkozott. Nem, nem lehetett már bölcsőben tartani a 
gyereket. Addig mocorgott, nőtt, erősödött, hogy egyszer csak pat
tant valami, és üresen maradt a bölcső, mint ahogy a bölcsők végül 
is üresen maradnak. A makk lehullott a földre. Egy makk, száz... 
millió...

És kopogott az erdő őszi távírója.
Szólt a föld, csábított az avar puha ágya, s a makkocskák fejest 

ugrottak a vágy ismeretlen mélységébe. Volt, amelyik azonnal begu
rult a levéltakaró alá, volt, amelyik fennmaradt. Volt, amelyik domb
oldalra hullott, és bukfencezve ugrált lefelé, halálra rémítve egy 
szunyókáló öreg nyulat, aki éppen friss lucernáról álmodott, és nem 
káposztáról, ahogyan az emberek gondolják, mert a nyúl csak 
éhhalál előtt öt perccel fanyalodik* a káposztára. A nyúl tehát neki
iramodott a domboldalnak, a makk pedig ott maradt a vacokban, 
amelyet vastagon betakar majd a sok hulló levél, megnyomja a hó, 
és tölgyfa lesz ott is, ahol eddig nem volt.

Más makkoknak azonban nincs ilyen szerencséjük. Egyiket 
felkapja a mátyásmadár, elrepül vele, és eldugja. Farepedésbe, elha
gyott fészekbe, odúba -  mindenhova. Eldugja, és elfelejti titkos kam
ráját, és a kis makk hiába vár. Majd jön egy mókus, és azt mondja:

-  Nini! -  és megeszi.
De ez nem baj, mert szól az őszi távíró szakadatlan -  hull a 

makk, és van belőle elég. Különösen a fa alatt. Ezt tudják az erdei 
népek, de tudják elsősorban a vaddisznók. Valamelyik sötét éjjel az 
öreg koca összeszedi családját, és sásolni kezd az avar, mert csülökig 
járnak benne a malacok, és egymást lökdösik a türelmetlenségben. 
Ez felesleges zajt okoz, mire az öreg koca úgy oldalba vágja a köte
les óvatosságról megfeledkezett csemetét, hogy az elnyikkant- 
ja  magát, ami még nagyobb baj. Erre kap még egy anyai fi
gyelmeztetést, s utána csend. Fekete erdőben áll a fekete família. 
Csak a fülek és orrok élnek, a szem nem ér semmit. Az orrokat nem 
kerüli el az ezerféle szagnak egyetlen paránya, s a fülek minden zör- 
renést latra tesznek**. Gyanús szag -  emberszag -  nincs, gyanús 
zörej nincs, csak a távíró szól, de hiszen éppen erre van szükség.

* fanyalodik -  rákényszerül
** latra tesznek -  mérlegelnek



Elindul az öreg koca, utána a malacok, de nem pattan egy ág, 
nem zörren egy levél, csak az avar susog a lábak alatt, mintha sely
met selyemmel simogatnának. A nagy fa alatt azután ropogni kezd a 
makk, de ezt alig hallani. Mármint embernek. De meghallja a róka, 
aki szintén ide igyekezett, és most egyszerre leül, ami nála a ta
nácstalanság jele.

-  Az ördög vigye el -  mondaná, ha ember lenne - , ezeket is 
éppen most ette ide a fene...

De mivel nem ember, csak vakaródzik. Aztán ásít. A faluból 
jön, ahol végigvizsgálta a tyúkólak táját, de -  a tyúkólak mind zár
va voltak, a kacsák ólja elé még követ is tettek, sőt egy helyen egy 
nagy rozsdás csapda tárta szét ölelő karjait. A róka jól megnézte a 
csapdát, és majdnem megsértődött. Ha ember lett volna, talán le is 
köpi az öreg szerszámot.

A róka tehát újra ásít és fülel. A makk ropog.
Na -  gondolja - , amíg ezek a telhetetlenek jóllaknak...
A rókát nem a makk érdekli, hanem az egérkék, akik szintén 

szeretik a makkot. De a makk, amilyen kicsi a disznónak, olyan nagy 
az egérkének, aki gurigázik vele, amíg csak ki nem gyúl felette a 
rókaszem két zöld lámpása, és -  hamm! Egy egérke, egy nyelés.

De most erről szó sem lehet. Az öreg koca goromba disznó a 
szó legszorosabb értelmében, és a róka másfelé kezd figyelni, ámbár 
jól tudja, hogy ilyen zörgéssel csak a borz jár. Jön is már a szürke 
csíkos remete*, szájában nagy cső kukoricával.

* remete -  erdőben, pusztában magányosan élő (személy)



És hogy szuszog -  gondolja a róka, de lapul, mert a borz re
metének ugyan remete, aki arról híres, hogy nem szól, hanem harap.

A remete zörgése elúszik a sziklás völgy felé, ahol várkastélya 
van, de a rókának ma nincs szerencséje, mert helyette jönnek a szarva
sok. A róka erre már bizonyára káromkodna, ha ember lenne, de nem 
káromkodik, hiszen ő csak egy kis állat... és csak azt teszi, amire 
szüksége van, ami segít, egyszóval, ami megtölti a gyomrot. Elhúzódik 
tehát a szarvasok útjából, átmegy a nagy bokrok túlsó oldalára, és sze
mezgetni kezdi a földiszedret*. A földiszeder savanyú, mint az ecet, de 
erről eszébe jut a szőlő. Hopp! Persze hogy a szőlő! És ellohol a 
szőlők felé, ahol még nyulacska is akadhat a barázdában.

A szarvasok szimatolnak, álldogálnak, aztán lefeküsznek. 
Ketten vannak: anya és fia. Később felnéznek a fák koronájába, mert 
a tetőkön végigszaladt a hajnali szél, és az ágak között világosodni 
kezd az ég. Az anya szeretettel nézi tavalyi fiát, akit két hete nem 
látott, mert farsangolni** volt. Most már vége! Két hétig bőgtek itt a 
koronás és koronátlan urak, és -  meg kell hagyni -  ellenállhatatlanul 
bőgtek... Haj aj, de hogy bőgtek!

A disznók hazamentek, a borz elhelyezte a kukoricát várkas
télya kamrájában, a róka végzett a szőlőkúrával, és alszik már a 
szőlő alatt a nádban. Most kel a nap, a csend ragyogásában csak az 
erdő távírója szól szakadatlan.

Kopog, egyre kopog az őszi távíró, csak így nappal már nem 
lehet annyira hallani.

4. ELMENT A NYÁR

Elment a nyár.
Sokáig búsan botorkált még a kertek alatt a délutáni napsütés

ben, de könnyű gúnyáját megtépték az ősz csahos szelei, dérharma
tot hintettek rá hűtlen hajnalok, hát inkább elment...

* földiszeder -  szeder
** farsangolni -  ünnepelni, mulatni, szórakozni



Miért is maradt volna? Ami hosszú hónapokon épült, szépült, 
erősödött dús keze nyomán, azt széthordták az emberek, és ami még 
kint maradt, azzal hányavetin játszik az ősz.

A jegenyék susogva kiáltottak utána szeles délutánokon, hogy: 
maradjon még! Kései kis virágok bimbói összeborzongtak, ha jött az 
árnyék, és szerettek volna felágaskodni magasra, mint a jegenyék, 
hogy még egy simogatást kapjanak a búcsúzó nyártól. Ilyenkor szállt 
alá a nap gőzölgő, gőgös bíborban fetrengve, és szolgamódon ígért 
szelet új urának, az ősznek. A nyugati égen járó felhőtornyokat lilára, 
kékre festette, és aztán lehunyta szemét a szélháton járó éjszaka előtt.

A ködös szántások árnyékokat sóhajtottak, melyeket zizegő 
szelek hordtak szét a határban, elhagyott utakon, s a sötétben titkos 
zörgéssel szaladtak száraz, holt levelek az elmúlás szélesre tárult 
országútján.

Szálltak a halott levelek a néma tarlókon, mint fagyos szárnyú 
éjjeli lepkék, és ha fennakadtak a pókhálókon, melyeket a nyár után 
szálló kis pókok szőttek a vágyódás nyálából; búsan kerengtek az 
őszi borzongás láthatatlan fonalán.

Estefelé, mikor a hold sarlója szomorúan bújócskázik a felhők 
hátán, a falu felől kutyaugatás és füst száll a rétekre. A füst a nyitott 
tűzhelyeken születik, hol pöfögve sül a krumpli. A lángok villanásai 
néha kiugranak a sötétbe, és megcsillannak a cifra tányérokon, 
melyek lakodalmi levesek emlékét őrzik, és vidám tulipánokat tarto
gatnak ölükben.

A kémény szurkos szájából a füst egy kicsit felfelé száll, aztán 
megvékonyodik, és kékes leplet takar a szérűkre*, hol verebek alusz
nak a kazal oldalában, lecsapódik a kertekre, hol az almafákon köny- 
nyelmű cinkékre vár a csapda, és káposztatorzsák fogóznak a 
nyirkos, fekete földbe.

Száll, száll a füst, mint az izzó parázson senyvedő holt fák 
sóhajtása. Kereng, végigkúszik a nádtető felett, összekeveredik a 
köddel, mely a patak felett gomolyog, beszivárog az égererdőcskébe, 
s a holt bajtársak utolsó üzenete megcsókolja az élőket. Titkos 
üzenetet súg a száradóknak, melyek megborzongnak, mint a beteg 
ember, ha megholt lelkekkel álmodik.

* szérű -  az a hely, ahová a csépléshez összehordják a gabonát



A szürke árnyékok most már feketék, és mindjobban felá
gaskodnak. Áthajolnak a kerítéseken, aztán a házakon. Már csak a 
kémények állnak ki belőle és a templomtorony.

A felvégről most érkezett a templomhoz a harangozó.
A toronyablakból kiszáll az öreg bagoly. Már a harangozás 

alatt is türelmetlenül topogott a poros gerendán. A harangozást nem 
tudja megszokni, és minden este majd leesik a gerendáról, hol csend
ben szunyókál, amikor a harang elkiáltja magát. A harsogó zendülés 
majd lelöki a békés polcról.

Kilebben hát a toronyablak tört zsalui között, és fordul egyet a 
torony körül a feketeségben. Egy-egy könnyelműbb veréb néha ugyan
is a torony ereszét választja alvóhelynek. Néha a költözők is megpi
hennek a bádogrész alatt kiugró gerendavégeken.

Ma üresek az ismerős zugok.
Ellendül a falu felé. A szérűkben felszáll a kazlak ormára, és 

hallgatózik. A kazlakban egerek cincognak, hancúroznak, de az öreg 
bagoly hiába forgatja buksi fejét. Elérhetetlenek. Aztán a kazal 
oldalában alvó verebek is cippannak néha, de azok sem jönnek elő.

Magától ugyan máskor sem jár a veréb a sötétben, de a szalma 
között alvók néha összeverekednek, és ilyenkor egyet-egyet kilöknek 
a meleg lyukból. Erre vár a bölcs bagoly. Amíg a veréb perregő 
szárnyakkal keres új tanyát, a bagoly olyan csendesen elkapja, hogy 
a veréb kettőt se nyikkan.

Visszaszáll vele az őrhelyre, és egy perc múlva: volt veréb, 
nincs veréb. De ma úgy látszik, odább kell állni. Az egerek nem jön
nek elő, s a verebek is nagyon békében vannak.

Az istálló felől valami zaj jön. Két ember.
-  No, még csak ezek kellettek -  mérgelődik a bagoly - ,  ilyen 

lármával járni! -  Ez a lárma, persze, csak bagolyfülnek lárma. Ez a 
két ember azt hiszi, hogy úgy járnak, mint a macska... Susognak 
valamit. Aztán összeborulnak, és halk, de igen lelkes cuppanások 
hallatszanak. Bagolyfülnek, mintha lövöldöznének...

Az öreg bagoly kíváncsi természetű. Kihajol, és úgy fülel, 
leskelődik. Mi a ménkűt csinálhatnak...

Egyszer csak azt mondja az egyik ember:
-  Jaj, az a csúnya bagoly! Kergesse el!...





A másik ember lehajol, tapogat a földön. A bagoly most 
különösen figyel. Jól kihajol. Mit keres az az ember a földön. Csak 
nem egerészik?...

-  Huj! A gazember!
Egy nagy kő zúgott el a feje fölött. Ha eltalálja: befellegzett. 

Hát ilyen zsivány*... De ezeket már a negyedik szérű felett mondta, 
mert lecsapott a föld felé, és elsuhant az ártó közelségből. Leszállni 
már nem mert. Megdöbbentette az előbbi eset.

Ki hát a mezőre. A zörgő krumpliszár alatt olyan kövér egerek 
járnak, hogy ürgének is beillenek. Fordult egyet a kertek alatt, aztán 
a mezők felé tartott, hol itt-ott őrtüzek vágták ragyogó lándzsájukat 
a sötétség lomha testébe. A tűz körül emberek bóbiskoltak. Be
szélgettek, és amikor a bagoly ellibbent a fejük felett, azt mond
ták: -  Hess, boszorkány!

Ennivaló azonban még mindig nem akadt. Pedig már nagyon 
megéhezett az éjszaka öreg csavargója.

De mi volt ez? Szinte hanyatt fordult a levegőben... Egérsírás 
az egyik szántás végén... Ott... ott... valami mozog... szembogarát 
teljesen kinyitja. Fülei minden moccanást felszívnak, és már ott van, 
ahol az előbb cikkant az egér. Halkan ereszkedik a föld felé, mert a 
sok göröngy között nem mozdult semmi, amikor az egyik hant 
megindult a kukoricarakás felé, és viszi az egeret.

-  Maga az, kedves menyét asszony? -  udvariaskodik a bagoly, 
miután elvágta a menyét útját. A menyét megdermed egy pillanatra. 
Apró fogai ijedten mélyednek a még mozgó egérhúsba, aztán a 
nagyobb göröngyök oldalához lapulva: mint a villám a kukorica
rakás felé.

De a bagoly nem engedi. Amint hozzáférhető helyre ér, fel
emeli egerestül. Mint a pelyhet. Szinte lágyan, óvatosan, de a tűhe
gyes karmok átjárják a barna bundácskát. A menyét alig vonaglik. 
Még sírni is elfelejt, és már vége. Az egeret csak akkor ereszti ki 
szájából, amikor a bagoly felszáll vele a kukoricarakásra, és tépni 
kezdi.

-  Fene ezt a buta egeret -  mérgelődik a bagoly. -  Becsúszott 
a szár közé. No, majd megkeressük, ha ezzel végeztem.

* zsivány -  rabló



A menyét bizony nem sokáig tartott. -  Lássuk csak, hol az az 
egér? -  Nem találja. Jó mélyre csúszhatott. Belemelegedik a keresés
be, és zörögve lépeget a szárrakáson, amikor felszól hozzá valaki 
alulról: -  Mit keres, Professzor úr?

A bagoly meglapul a váratlan hangtól, aztán lenéz a földre, 
hogy ki a háborgató. Ravasz áll odalenn, a róka. Kaján szemei 
zölden égnek.

-  Egy egerecskét fogtam -  szerénykedett a bagoly - ,  de azt is 
kiejtettem a karmomból, és most nem találom.

-  Meg egy menyétecskét, ha nem csaltak szemeim -  irigykedik 
a róka. -  Magam is ezért jöttem, megvallom, hallva, hogy egér 
cincog, de Tanár úr megelőzött. Hiába, könnyű a Tanár úrnak. Ilyen 
szemek! Ilyen szárnyak!

-  Ha tudod, miért kérded? -  mérgelődik a bagoly.
-  Jól hallanak füleim? -  lelkendezik a róka. -  Le méltóztattál 

tegezni? A nagy Professzor... engem, szegény földi férget?... Ó, de 
szeretnélek megölelni! De legalábbis parolázni*...

-  Legyen vége a komázásnak, mert kiszedem a szemed -  csat
tog rá a bagoly. -  Ölelkezz a rokonságoddal, a... juhászkutyákkal, 
és még éhes is vagyok. Mondd meg, mit akarsz, és gyerünk 
vadászni. Mindjárt reggel lesz.

-  Ez az! -  ugrik a róka, és farkát meglobogtatja. -  Gyerünk, 
kedves Tanár úr. Kinézhetne nekem egy süldőcskét. Fene jól futnak 
már a nyulacskák..., de ha a Tanár úr rémisztgetné felülről, én 
megrohannám... Örökké hálás lennék...

-  Nem bánom -  egyezik bele a bagoly, de előbb megkeresem 
az egeret. -  Tapogat ide, tapogat oda, s az egyik száraz levél alatt 
megtalálja. Kicsit tép rajta, aztán nagy élvezettel nyeli.

A rókának csorog a nyála: -  Egészségére, Professzor úr! 
Kedves egészségére! De talán indulhatnánk?...

A bagoly fellendül a levegőbe. -  Ahol fordulok, ott a nyúl.
A róka, mint a kígyó, csúszik a bagoly után pár lépésre, és már 

jó ideje zegzugolnak a határban, amikor a bagoly megfordul, és egy 
helyben -  szitálva -  ereszkedik lefelé.

* parolázni -  kezet fogni, kezelni



Suhan a róka, de az orra előtt egy méterrel kipattan a nyúl. 
Utána! A nyúl az életét menti, a róka szörnyű éhes, és már majdnem 
eléri, amikor a nyúl derékszögben elfordul. A róka utánacsinálná, de 
közben nekiszalad egy nagy hantnak, és olyan bukfencet vág, hogy 
csak úgy porzik.

Most már elveszett a nyúl. Szikrázik a róka szeme a méregtől. 
A szél zörgesse a csontjait ennek a bogyógyárosnak! Itt hagyott, és 
nyalogatja a bundáját.

-  Ügyetlen vagy, Ravasz -  vélekedik a bagoly. -  A vackon kel
lett volna megszorítani. Öregszel te is.

-  Hiába -  mentegetődzik Ravasz, megrázva magát - ,  ez a 
környék leggyorsabb nyula. Úgy fordul, mintha eltörnék -  és le- 
mondólag legyint farkával. -  Nézzünk talán másikat.

Ebben a pillanatban éles nyúlsírás száll végig a szántáson. 
Odább, a bokros legelőszélről jött a hang. Ravaszt mintha rugók 
löknék előre.

-  A nyulam -  csikorgatja a fogát - ,  a nyulam!... -  és vágtat a 
szántáson ész nélkül. A bagoly kíváncsian száll felette. Úgy látszik, 
a megrémült nyúl belerohant egy másik rókába -  gondolja.

Már a nyúlsírás táján járnak, amikor a bagoly embert lát a 
bokrok közt meghúzódva.

-  Vigyázz, Ravasz! -  szólt le, de már elkésett.
Egy villanás, egy dörrenés -  a bagoly ijedten vágódott fel a 

levegőbe, és Ravasz csak elfeküdt a szántáson.
-  Gyalázat! -  ijedezik a bagoly újra a kukoricaszáron 

elmélkedve. -  Gyalázat! Szegény Ravasz. Nagy zsivány volt... nyu
godjék. De mégis..., amit az ember művel azzal a villámló fené
vel... így pusztult el szegény bátyám is. Durr!... és csak lefordult a 
góré* tetejéről. Jó lesz nekem is vigyázni.

Ekkor már halk szél mozdul az erdő felől, mely szétteregette a 
felhőcsordákat, és halvány derengést engedett le a messze égről.

Az öreg bagoly még felszedett három-négy korhely egérkét, 
melyek cincogva botorkáltak hazafelé, és amikor a keleti égen a csil
lagok hunyorogva csukták le szemeiket az érkező hajnal fényessége 
előtt, hazafelé indult.

* góré -  rendszerint kukorica tárolására szolgáló épület



Még éjszaka volt, de az öreg bagoly jól tudta, hogy fél óra 
múlva kivilágosodik az ég alja, lármásak lesznek az alvó házak, s ha 
ilyenkor még ő kint lenne, a korán kelő fecskék szemtelenkednének 
vele űzve-hajtva, amíg csak oda nem csalogatnák az embert, s az 
mindig bajt jelent.

A falu pirosló ablakszemei megint nyiladoznak. Füst is ka
nyarodik itt-ott felfelé, és néhol csikorog a gémeskút.

Már feltűnt a homályban a torony, az öreg bagoly már 
emelkedett felfelé, amikor az egyik istálló mellett valamit mozdulni 
hallott. Kissé lejjebb ereszkedett. Az istálló fala mellett egy óriási 
egér rágcsált valamit.

-  No, még ekkora egeret sem láttam -  csodálkozott a bagoly, 
és elkapta a gyanútlan patkányt. A patkány sivalkodott, és mivel 
kissé hátul fogta a bagoly, belemart az ellenség lábába. A bagoly 
majdnem elejtette a fájdalomtól. Most látta csak, hogy nem egérrel 
van dolga, de eddig még csak hírből -  városi rokonsága révén -  tud
ta, hogy ilyen is van a világon.

A patkány súlyos volt, harapott is, hát leszállt vele az istálló 
tetejére. -  Te vagy hát az a híres? -  kérdezte, és borotvaéles csőrét 
összecsukta a patkány tarkójában. A patkány eleresztette a bagoly 
lábát, és nyekeregve sivalkodott volna, de most már a karmok feljebb 
fogták meg, és csak elnyúlt a gyilkos szorítás alatt. -  Még harap a 
gazember! -  méltatlankodott a bagoly, és megmozgatta karmait a 
patkányban. Aztán felröppent vele a torony sarkán kiugró gerendára, 
és körülnézett.

A másik gerendavégen egy kis szürke kuvik ült, de most 
illendően meghajtotta magát. -  Jó reggelt, bátyám! Haj, de gyönyörű 
egeret fogtál.

-  Nem egér ez, füles! Patkány. Ha már hallottál róla...
-  Patkány? Sose hallottam. Magamfajta szegény zsellérnek* 

még egér sem jut. Nem ilyen úri falat. Ma is egész éjjel csak egy kis 
egérkét fogtam. Rácsot tettek az emberek a magtár ablakára is. Oda 
sem lehet bejutni... Pedig az asszonynak is kellett volna valamit 
hozni. Holnapra várjuk a tojások megpattanását... Ha egy kis 
maradékot hagynál...

* zsellér -  föld nélküli szegényparaszt; itt: gyönge kis madár



A torony alatt lépések hallatszottak.
-  Most fogózz meg, öcsém. Kezdődik a zenebona. -  A két 

bagoly összehúzta magát, és úgy várták, mikor zendül meg a harang. 
Már derengett az ég alja, amikor a hajnali harangszó utolsó hullámai 
is elszálltak a falu felett, dérfehér mezők felé.

Az öreg bagoly átszólt a kuviknak. -  Hát vidd be az asszony
nak. Ilyenkor muszáj... Inkább lemondok róla... -  pedig már egy fa
lat sem csúszott volna le a torkán.

A kis kuvik felkapta a fél patkányt, és boldogan tűnt el a temp
lompadlás ablakán. Ó nem a toronyban lakott. Hátul a padlás 
zugában éldegélt, és nem is vágyott a torony előkelőségei közé.

Az öreg bagoly is belibbent a törött ablakon. Tollászkodott, 
ásított nagyokat, és bizalmatlanul nézte a harangokat, melyek halkan 
bongtak, ha a szél a kötelet nekifújta peremüknek.

A harangozó becsapta a templomajtót, és megforgatta benne a 
rozsdás kulcsot. A csattanás még ott verte magát az öreg falak 
között, amikor a kulcs csikorgása már belevájt rozsdás karmaival a 
puha, mély hangokba. A bagoly már bóbiskolt, de erre megint fel
riadt, és félálomban ezt mondta: -  Hát igazán megolajozhatnák már 
egyszer azt a kulcsot... -  és újra behunyta nagy szemeit.

És odakint térdig ködben járva, fázósan átszaladt a határon az 
álmos őszi reggel.



A VILÁGOT BIRTOKÁBA 
VETTE A TÉL

A szél elállt, a hó már csak szállingózott, 
hamvas felhők mögött volt a nap, de a táj 
fehér volt, világos és tiszta, és most már 
mindenki tudta, hogy a világot birtokába 
vette az Idő negyedes fejedelme, a Tél.





1. TÉL

Még csak a cinkék voltak ébren. Halk perregéssel repültek 
egyik bokorról a másikra, és úgy látszott, mintha reggeli testgya
korlatot végeztek volna, forogtak az ágakon, és néha tótágast álltak. 
De az a kúszás, mászás, csüngés, forgás nem volt torna, hanem 
élelemkeresés, mert a kis kék kabátosok néha azt mondták:

-  Nincs -  nincs. Nincs -  nincs...
Halkan mondták a kis cinkék, de nem panaszképpen. És ide- 

oda rebbenésük is olyan puha volt, olyan szerény, mintha nem akar
ták volna megzavarni a reggelt, s azoknak az álmát, akik netán még 
aludtak, vagy már aludtak.

Csendes reggel volt, párás, majdnem enyhe, pedig már decem
bert írt a kalendárium*. Ha kiáltott volna valaki, messze hangzott 
volna, de nem kiáltott senki, és ebben a csendben egyszer csak 
megszólalt az erdő ősi távírója:

-  Tap-taptap-tap-taptap... halljátok?
A piros sapkás távírász -  a harkály -  egy kis szünetet tartott, 

aztán újra eldobolta a hívó jelet:
-  Tap-taptap. Tap-taptap... figyeltek!? Egy északi sólyom 

érkezett, ő mondta, ő mondta...
-  Na, erre kíváncsi vagyok -  szuszogott egy öreg róka haza

térőben, de azért leült, mert éppen vakarózni is kellett.
- . . .  Ő mondta, hogy elindult már... elindult már... jaj!
És a harkály elhallgatott, az erdő pedig tanácstalanul állt a 

néma reggelben.
A róka fülelt, a kis cinkék aggodalmasan pislogtak, a baglyok 

várakozóan nézték barlangjukban a sötétséget, a mókusok karikába

* kalendárium -  naptár



penderülve várták a hír folytatását, de a távíró elhallgatott, a har
kály nem mondott semmit, hanem rémülten pislogott egy odúban, 
ahova az utolsó pillanatban ugrott fejest a héja elől.

-  Gyilkos, gyilkos, útonálló zsivány -  sivalkodott egy szajkó, 
ámbár jó magasról, ahonnét látta az eseményeket. De már loholt is, 
mert a héja véletlenül tényleg az volt, aminek a mátyásmadár mond
ta, az erdő és mező első számú közellensége. A héja nem törődött 
senkivel, nem érdekelték a hírek sem, és a kis rádióst is széttépte vol
na, ha nem éppen egy odú mellett veri híreit.

így aztán nem tudta meg senki, hogy mit mondott az északi 
sólyom, hogy ki indult el, s hogy ez jót jelent vagy rosszat. 
Tanácstalan maradt az erdő, figyelő és aggodalmas, és ez a várakozás 
szétterjedt hegyen-völgyön, némán és burkoltan, mint a köd.

A távoli utak ide-oda kanyarogtak, mintha nem tudták volna, 
hova menjenek, a kémények füstje hol erre, hol arra mutatta a szelet, 
a varjak felrepültek, hogy havat jelentsenek örvénylő* repülésükkel, 
de aztán csak leszálltak, mintha nem is azért repültek volna fel; a 
verebek egyet se szóltak a kerítés bokrai között, a nyulak csak 
megszokásból rágták meg az akácfák kérgét, a mocsár gőzölgött, s 
egy szürkegém nézte magát fekete tükrében; egy szürkegém, akinek 
már régen Afrikában, a tengernél kellene halászgatnia.

Mit mondhatott az északi sólyom? -  törte nagy fejét egy füles
bagoly, és annyi egeret evett, hogy már csak a rend kedvéért kapott 
fel egyet-egyet, mert annyi volt az egér az enyhe időben, mint a 
kutyában a bolha.

Néha még egy-egy méhecske is kiballagott a repülődeszkára 
híreket szimatolni, de az idő olyan volt, mint egy szétszórt szal
makazal, ami nem mond semmit, így aztán a kis méh is vissza
botorkált népes családjához.

-  Semmi, semmi -  zümmögte - ,  hogy a tetű egye meg a héját, 
most aztán nem tudunk semmit.

De még a fák is tanácstalanok voltak, és a bokrok és a füvek 
is. Egyes könnyelmű mogyoróbokrok például kibontották barkáikat, 
és a patakparton olyan zöld fű sarjadt, hogy a kopárság színei között 
már szinte szemtelenségnek számított.

* örvénylő -  sebesen forgó





A pincékben nehezen érett a bor, némelyik hízó már olyan 
kövér volt, hogy nem lehetett tudni, hol az eleje és hol a hátulja, de 
nem lobbanhattak fel vidám perzselőtüzek, mert az idő csak feküdt, 
renyhén*, mint az iszap, s disznóölésre teljesen alkalmatlan volt.

A vetések olyan dúsak lettek, hogy az már nem is volt jó, és a 
vadlibák valósággal pocakot eresztettek, ami pedig nem szokásuk. 
Esténként nehézkesen szálltak fel, s úgy tottyantak le alvóhelyükre a 
nagy vízen, mint a kő.

Az ég nem volt borult, s a csillagok mégis alig látszottak, s az 
újhold olyan volt, mint egy öreg sarló, keskeny és fénytelen.

És nem történt semmi sehol, mintha valami öreg padlás lett 
volna az egész világ, ahol nem gurigáznak dióval az egérkék, nem 
dobban a macska, s a gerendákra vetett öreg csizmák nem mesélnek 
már semmit az élet lakodalmáról.

A hold azonban nőtt és fényesedett. A szél forgott, de még ha
tározatlan volt, felkapott egy-egy marok száraz levelet az avarból, és 
szétszórta, s a levelek, mint holt lepkék, szálltak erre-arra.

|Az erdő várt, a mező várt, de ezen az éjszakán a nagy fák 
koronájában sziszegni kezdett a szél, s a nádas délnek dőlt, mintha 
valaki megnyomta volna. Aztán a szél váratlanul északira fordult, 
megvonaglott, mint a kígyózó ostor, és levágott a világra^jA mogyo
ró barkáit szétszórta, a vadlibákat dél felé sodorta, a korhadt ágakat 
recsegve törte le, s ez úgy hallatszott, mintha valaki a fogát csikor
gatta volna. Északról pedig feltorlódtak ijesztő, hamuszín fellegek.

Ebben a pillanatban már nem is lehetett elhinni, hogy tegnap 
még tanácstalan ténfergés volt a világ. A szél már őrjöngött, s a fák 
sikoltva verték össze ágaikat, a felhők már itt száguldottak, a nádas 
leborult a vízre, az öreg róka ész nélkül vágtatott hazafelé, a bagoly 
hátat fordított kuckójában a világnak, a mocsár vizét a hideg rázta, s 
az éjszaka metszőén szürke lett, mert millió tűfogával marni kezdte 
a világot a hó. De nem szállt le sehova, nem ragadt meg az ágak 
hóna alatt, a patak vályújában, vén fák oldalán és a bokrok szoknyá
ja  alatt. Ez a hó még kemény volt, mint a kristálycukor, melyet pat
togva sepert a szél az éjszakában. Rideg volt ez a hó, mint a der
medés, nem állt szóba senkivel, nem takarta le a vetéseket, a

* renyhén -  lustán, tunyán



vackokon lapuló nyulakat, a házak tetejét s a kazlak lomha hátát. 
Csak vágott és repült, szúrt és zizegett, mintha az északi éjszaka 
minden kaptárja kiengedte volna fehér darazsait, mintha tudta volna, 
tisztára kell seperni a földet, mire reggel lesz, megölni a tunya ál
mokat, öldöklő harcra hívni mindenkit, aki él, mert jön valaki, aki 
verekedni akar, aki kardot hoz, és mérleget, és pusztulni kell min
deneknek, akik nem érdemesek arra, hogy éljenek.

Aztán lassulni kezdett a szél, s a hódara után nagy pelyhekben 
hullani kezdett a hó.

Aztán reggel lett.
A szél elállt, a hó már csak szállingózott, hamvas felhők mö

gött volt a nap, de a táj fehér volt, világos és tiszta, és most már min
denki tudta, hogy a világot birtokába vette az Idő negyedes feje
delme, a Tél.

Ezt akarta kidobolni a kis piros sapkás távírász, de ki az a 
bolond, aki élete árán akar híreket mondani?...

2. A BIZONYÍTVÁNY

Sok bizonyítványt kaptam már életemben -  egy-két gyenge 
darab is volt köztük - , de ez volt a legkeservesebb, pedig csak félévi 
volt. Szóval: javítható, mégis úgy szíven ütött, mint azóta egy se, 
pedig akadtak köztük javíthatatlanok is. Egyébként szép téli nap volt, 
és délutánra korcsolyázás volt előírva a Szokola jegén, amely ekkor 
már elég vastag volt ahhoz, hogy bánatom alatt ne szakadjon be.

Otthon nem vettek észre rajtam semmit a kérges szívű szülők, 
pedig csak három gombócot tudtam fogyasztani a töltött káposz
tából, és utána a bizonyítványt a Családi Tanácsadó című könyvbe 
rejtettem, abban a hitben, hogy hátha előveszi valaki a könyvet, s 
akkor... hát akkor túl leszek rajta.

Ebben a várakozásban kissé nyomottan róttam köreimet a 
Szokola jegén, és itt is csodálkoztam, hogy senki se vette rajtam 
észre, hogy... hát igen: megbuktam. Kettőből!!!



-  Na, mit szóltak? -  intett felém Horváth Laci, aki szintén 
érdekelve volt.

-  Semmit. Majd kijavítom... Hát nálatok?
-  A mama sírt egy kicsit, aztán kiabált, de tudja, hogy Antóni 

pikkel* rám... -  mondta Laci vidáman, és elsiklott a part felé, ahol 
Havas Gyuszi a hatodik „kadettugrást” csinálta hiba nélkül.

Lacit irigységem fekete felhője kísérte. Ez már túl van rajta. 
Istenem, milyen szerencsés! Az ő apja meghalt, az enyém pedig nem 
sírós természetű. Sajnos... Nálunk ha sírt valaki, az csak én lehet
tem, esetleg anyám, de az apám?

Múlott a nap. Vörös ragyogása már a malom felé hajlott, és a 
nádasból este párák jöttek elő fagyosan, mint az éj lehelete. 
Lecsatoltam a korcsolyákat, s ekkor elhatároztam, hogy meghalok. 
Tisztult a jég is, hazamentek a boldog, bukás nélküli egyének, s én 
halálra szántan, lassan botorkáltam hazafelé. Néztem házunkat 
messziről, de nem látszott rajta semmi különös. Világosság nem volt 
az ablakokban, s így messziről olyan rideg, siralomház külseje volt.

Ugye megmondtam, hogy keményebben kell fogni ezt a 
kölyköt... -  szinte hallottam és láttam apámat, amint nehéz léptekkel 
jár fel-alá - ,  de csak jöjjön haza, majd... -  Kicsit remegett a kezem, 
és most éreztem csak, hogy milyen nagy a baj. Kettőből... A házban 
dermedt csend. Senki, sehol.

-  Úristen, hová mentek? Rendőrségre, talán a gimnáziumba az 
igazgatóhoz vagy a nagyszüleimhez megbeszélni az „ügyet”?

A konyhában Lassú Kati ült, aki ilyenkor hozta a tejet, és fel 
is forralta, ha nem talált a konyhán senkit.

-  Hol vannak? -  suttogtam, ahogy gyászházhoz illik.
Kati fontoskodva melengette a kezét.
-  Haj aj -  mondta Kati bizalmasan - , elmentek. Édesapád 

feketében, anyád is a sötétkék ruhájában, nyakláncosan...
Lerogytam egy székre, és elsírtam magam.
-  Feketében? Azt hitték talán, öngyilkos lettem...
-  Mi bajod van?
-  Katikám, én megbuktam -  és lehajtottam a fejem a konyha- 

asztalra.

* pikkel -  neheztel, haragszik



-  Meg? -  kérdezte Kati csodálkozva. -  Apádék meg a szín
házba mentek.

-  Ilyenkor?
-  Mér’, hát nem hétkor kezdődik?
-  Katikám, hát nem érted, hogy megbuktam?... Ilyenkor a 

szülők nem mennek színházba. -  Kati tanácstalanul nézett rám, én 
pedig bementem a szobába, és felnéztem a Családi Tanácsadó című 
piros kötéses műre. Ott volt a helyén. Benne a bizonyítvány, benne a 
két elégtelen. Szóval még nem tudják..., és ekkor úgy éreztem, ezt 
a várakozást, ezt a bizonytalan rémséget már nem bírom tovább. 
Elbujdosom! Meghalok! Mindegy, csak már vége legyen!

A bizonyítványt az asztalra tettem, télikabátom alá három inget 
és két szvettert vettem, és könnyeztem.

-  Katikám, elmegyek. Vissza már nem is jövök, majd mondd 
meg... nem élem én ezt tál...

-  Hideg van kint -  mondta Kati, s az ablakra mutatott, hol 
virágokat kezdett már rajzolni az est - ,  legalább a fejed alá vigyél 
valamit.

-  Sajnálsz? -  kérdeztem, és a díványról* egy kispárnát a hó
nom alá vágtam.

-  Persze -  mondta Kati - ,  a fácányosi akolban sok a szalma, 
ott el is alhatsz, de én visszamegyek -  mondta az ajtóban - , mert 
kifut a tej.

így hát elindultam, s -  őszintén szólva -  a bizonyítványról a 
vándorlás első perceiben meg is feledkeztem. A város lassan elfo
gyott, a mezei úton ropogni kezdett a hó, és a vacsoracsillag olyan 
szúrósan nézett rám, hogy belereszkettem.

A fácánosi akol nagy volt és már sötét, de a szalma ott volt, és 
én jó mélyen belevackoltam. Kicsit zizegett a szalma, de azután el
csendesedett. Fejem alatt a kispárna, körülöttem csend. Az akol 
nagy, nyitott száján túl látszott a város égre vert fénye s azon túl a 
csillagok. A szalma, a három ing és két szvetter, kispárna otthoni 
szaga, az eseménydús nap elbágyasztottak.

-  Holnap majd továbbmegyek -  gondoltam, aztán puhán 
betakart az álom...

* díványról -  heverőről



... aztán egyszerre felébredtem. Moccanás nélkül néztem a 
sötétséget. Csak a szívem dobogott, és az egerek mászkáltak zizegve 
a szalmában. S ekkor a gerendán vészesen elrikoltotta magát újra egy 
bagoly. A dermedt éjszaka megmozdult, a csillagok reszketni 
kezdtek az égen, s én összehúztam magam, mert valami kimond
hatatlan rém járt az éjszakában, és jeges kezébe vette tízéves 
szívemet. És távol valahol ropogni kezdett a hó.

-  Jaj! Talán zsiványok? Itt akarnak osztozni a rablott pénzen, 
aztán észrevesznek és megölnek.

Az akol szájában egy lámpa kezdett himbálózni, szelíd fénye 
mintha a földön keresett volna valamit, aztán a magasba emelkedett, 
mint a megváltás betlehemi csillaga:

-  Pista, Pista fiam...
-  Tessék, édesapám.
És mentünk haza szótlanul. A lámpát eloltotta, keze meleg 

volt, az éjszaka világos, pedig csak úgy magukban tündöklöttek a 
csillagok.

3. A KÉT SZÁNKÓ

Hogy mért kellett nekem az a második szánkó, most már pon
tosan nem is tudom, de valószínűleg a nagyravágyás, az elsőség 
kívánása volt a fő ok; és talán az is, hogy az árjegyzékben meglát
tam azt a furcsa alakú, magas lábú szánkót, amelyen egy fiú lovagolt 
bojtos sapkában. A mérhetetlen sebességet pedig a fiú nyakában lógó 
sál repülése mutatta.

Nagyon tetszett!
Persze, nem a sál, ami a falunkban ismeretlen jószág volt, 

hanem a szánkó repülésének valósága, ami mellett elbújhatna Puska 
Ödön saját gyártmányú, alacsony szánkója is, ezzel pedig sokat 
mondtam.

Néztem a képet, gondterhelt fejem tenyerembe hajtva, és -  
mint már annyiszor -  oda lyukadtam ki, hogy ebben a sorsdöntő 
kérdésben nem segíthet más senki a világon, egyes-egyedül Görbic 
Pista bácsi.





Odakünt szakadt a hó, hordta a szél, és Pista bácsit meg is 
találtam az istállóban, amelynél kellemesebb helyet ilyen sorsdöntő 
kérdések elintézésére el sem tudtam képzelni. A lovak halk őrléssel 
rágták a zabot, a tehenek gondosan kérőztek, és a pipafüst úgy szállt 
a szénaillat felett, mint a vágy és a fantázia* megfoghatatlan madara.

-  Ide nézzen, Pista bácsi! -  és mutattam a száguldó gyereket.
-  Jól megüli... -  nézte az öreg a képet - ,  nem is tudom, hogy 

tud ez a gyerek rajta megmaradni.
-  De a szán! Pista bácsi... Látja, mint a szél...
-  Látom hát, de én igaziban szeretném látni, hogy eszi le a 

fene róla.
Ezen a kritikán nagyon elkeseredtem, zörögve reszketett ke

zemben az árjegyzék, és Pista bácsi már értette arcom ilyen elbo- 
rulását. Kiment a szerszámoskamrába, én pedig felrohantam a ház
ba, hogy a szükséges engedélyt a szánkó gyártásához megszerezzem.

Esett a hó akkor két napig, és két nap alatt elkészült a gó
lyalábú új szánkó. Olyan lett, mintha egy fejőszék alá talpakat 
vertek volna. De ott, az istállóban nagyon kényelmes ülés esett rajta.

-  Remek! -  mondtam.
-  Az! -  helyeselt az öreg. -  Ha ezen ki nem töri a nyakát, 

akkor már az életben nem töri ki.
Apámnak azonban nem voltak ilyen aggályai. Kissé mintha 

elmosolyodott volna, aztán megjegyezte, hogy ők most elmennek az 
erdőre fáért, és ha netán mégis kitörném a nyakam, hát haza ne mer
jek jönni...

Én tehát két szánkóval vonultam ki ebéd után ispánék kertje 
mögé, ahol már kellően ki volt síkosítva a domboldal, és messziről 
hallatszott a serdületlen ifjúság visongása.

Megérkezésem először csendes közbámulatot és később -  be 
kell vallanom -  közderültséget keltett.

-  Ki csinálta ezt a rondaságot? -  kérdezte Ödön, mire Berta 
Jancsi azonnal mellém állt, mert Jancsi mindig és mindenütt az 
ellenzéket képviselte.

-  Az igaz, hogy nem szánkó -  mondta - ,  hanem fakutya**, de 
majd meglátjátok, röpül, mint a szél. Na eredj, Pista!

* fantázia -  álmodozás, képzelődés
** fakutya -  szántalpakra helyezett szék, amit botokkal hajtanak a jégen



Ezek után nyeregbe ültem, és noszogatva kissé a fakutyát, 
valóban repültünk. A keskeny, rövid talpak azonnal direktbe lendül
tek, és már a diadal sustorgott fülem mellett a szédítő rohanásban, 
mikor a szánkó egyszerűen kiment alólam, de külön is, elég gyorsan 
leértünk.

-  Meg kell szokni! -  mondtam, és megkerestem kabátgomb
jaimat, amelyek lemaradtak a „röpülésben” ...

De hát nem lehetett azt a furfangos szerszámot megszokni, és 
mikor már tizedszer is hason érkeztem a célba, szégyen ide, szégyen 
oda, átültem a régi szánkóra, amely megtűrt magán, a „fakutyát” 
pedig félrelöktem.

-  Megpróbálhatom, Pista?
Ezt Péter kérdezte, aki jó barátom volt, talán legszegényebb 

gyerek a faluban. Azonban napokkal előbb valamin összevesztünk, s 
most ez a kérdés a teljes kibékülést jelentette. Azonnal tele lett a 
szívem melegséggel, de egy kis aggódással is, mert szerettem Pétert, 
aki nem mindig volt egészséges.

-  Szívesen, Péter, de úgy jársz, mint én.
-  Megpróbálom.
Az első lemenetel neki sem sikerült, de a másodiknál már 

nyeregben maradt, és azután egyre jobban, egyre gyorsabban és biz
tosabban repült a szánkó át a völgyön, és még a túloldali dombra is 
messze felfutott.

-  Csoda! -  mondta Berta Jancsi. -  Persze, érteni kell hozzá... 
Láttad Pétert? Nem úgy ül rajta, mint a macska a köcsögszárítón...

Ettől egy kis irigység kezdett felhozni bennem.
-  Add ide, Péter, azt a szánkót, majd én megmutatom...
-  Lemehetek addig a másikkal?
-  Nem! Várj...
Az irigység már komiszságba csapott át bennem, az a 

kecskelábú szánkó szinte megbokrosodott alattam. Ment az erre, 
ment az arra, néha megbillent, mintha le akarna vetni, végül rásza
ladt valami vakondtúrásra, amin nem volt hó, lefékezett, s én, mint a 
hullócsillag...

Csúnyán megütöttem magam, s a keserű irigy harag úgy elön
tött, hogy szinte fuldokoltam.

Pórázra vettem a két szánkót.



-  Hazamegyek...
-  Nem hagynád itt az egyiket? -  kérdezte Péter szerényen.
-  Nem!
Elindultam hazafelé, fuldokolva a méregtől, megalázottságtól, 

nem tudom én, még mitől, a két szán úgy kalimpált utánam, mint a 
rossz lelkiismeret.

Késő délután volt már. Fázni kezdtem, egyre lassabban 
mentem. Gondolataim fáradtan tisztultak, a szívem hidegen ver
gődött, aztán nem éreztem semmi mást, csak nagy szomorúságot és 
szégyenkezést, hogy ostobán és gonosz eszeveszettséggel megbán
tottam szegény, beteg barátom. Megálltam.

A kertek alatt hideg füst szállongott, a kenderkóró, kukorica
szár és akácgallyak ősi tűzhelyszaga; a garádok* alatt már az alkony 
bujkált, mintha félne a nappaltól, de félne az éjszakától is.

És ekkor letértem az útról, ami hazafelé vezetett. Letértem, pe
dig semmi akarat nem volt bennem, hogy máshova menjek, mint ha
za, csak akkor, amikor Péterék kertjében húztam már a két szánkót, 
amelyek most már úgy jöttek utánam, mint két jól nevelt kutya.

A pitvarban senki, a konyhában sötétség.
-  Rozi néni?
-  Te vagy az, Pista? Gyújtom a lámpát.
A lámpa fellobbant, a fény a fehér falakról lassan lecsúszott a 

földre. Ott álltam, kezemben az egyik póráz, s mögöttem a 
megszelídült fakutya.

-  A szánkót is behoztad?
-  Be, Rozi néni, be... mert ezt a szánkót én Péternek adom...

*

Sötét volt már, amikor hazaértem, csak a hó világított. Apámék 
akkor rakták le a fát.

-  Hát a másik szánkó?
-  Péteréknél hagytam. Péternek nincs szánkója...

* garádok -  földből és sövényből készült kerítések



Apám, kezében egy nagy hasábfával, megállt egy pillanatra, 
aztán -  mintha eldöntött volna magában valamit -  feldobta a fát és 
leigazította.

-  Mire vársz? Eredj be, és húzd le a csizmát. Gondolom, hogy 
nézel ki...

Nem, azt még én sem tudtam, hogy nézek ki, de nagyanyám, 
amikor felém fordította a lámpát, azt mondta:

-  Jézus Mária!... apád agyonver...
Gyorsan levetkőztetett, s én már csak az ágyból sóhajtottam ki:
-  Nagymama, a kabátgombok a nadrágzsebben vannak...
-  Hát, tudod fiam, megérdemelnéd... de az orrod. Atyaisten, 

mi van az orroddal?...
Másnap is ágyban maradtam, és akkor éreztem, hogy én még 

így összeütve, nyúzva, törve nem voltam soha életemben.
De ilyen boldog se!

4. FEBRUÁR

Éjjel esett a hó. Az ablakrések zümmögtek, a kéményben 
elátkozott lelkek jajgattak, és a függöny meglebbent néha, mintha 
valaki be akart volna nézni a szobába, hol csak a szívem dobogott 
és az óra tiktakolt éjszakai hangossággal.

Nyitott szemmel feküdtem az ágyon, és lestem az időt, melyet 
az óra és a szívem a sötétségbe szórva elvettek tőlem.

A szoba feketeségében árnyak kavarogtak, mint a füst, és ha 
megmozdultam, besurrantak a kályhába, melyet nem láttam, de 
éreztem, hogy nagy száját nyitva tartja, és hideg hamuja alá bújnak 
a ködből lett szellemek.

Azután elaludtam.
Amikor felébredtem, már reggel járt a kertben. Leseperte az 

éjszakát a völgyekbe, és megintette az órát, hogy jó lesz csende
sebben viselkedni... A szívem is elhalkult már, mint a többi órák, 
melyek csak akkor járnak kemény léptekkel az idő útján, ha egyedül 
van az ember.



De -  mondom -  ekkor már reggel volt, melyben emberek, var
jak és cinkék jártak. Az emberek boltba mentek, hol pálinkát mértek, 
a varjúk az utakon lépkedtek, alaposan megnézve minden szemetet, 
a cinkék pedig ablakom alatt cserregtek, és a kis fekete szemük 
vidám volt, mintha tavasz lett volna.

Akkor még magas volt nekem az ablak, hát székre térdeltem, 
és úgy lestem a cinkéket, melyek elrebbentek és visszajöttek üdén, 
színesen, és szabadok, érintetlenek voltak, mint a téli reggel.

Egyébként csütörtök volt. Szabad, kalandleső csütörtök, 
amikor nem kellett iskolába menni.

Az öltözködés percek alatt megtörtént, utána pedig kiforgattam 
zsebeimet, hogy megvan-e minden. Minden alatt: bicska, ceruza, 
madzag, parafa dugó, órakerék és sok lószőr értendő. Főleg lószőr!, 
amit féltő gondossággal simítottam ki, hogy össze ne kuszálódjon, 
és a sodrásnál baj ne legyen vele. A lószőrt egyébként nem kaptuk 
ingyen. A lószőr azelőtt Csillag lovunk tulajdona volt, és nyáron a 
legyeket hajtotta vele. Most azonban tél van, légy nincs, minek a 
Csillag farkában az a sok lószőr? Ezt Péter mondta, a barátom, aki 
ritka nagy lókötő volt, s akiben -  éppen ezért -  tanítómesteremet 
tisztelhettem.

Csillag azonban más véleményen volt a farkát illetőleg, mert 
amikor Péter a huszadik szálát szakította ki, úgy felrúgta, hogy Péter 
még engem is feldöntött, ki egyelőre mint néző vettem részt a 
lószőrszerzésben.

Péternek nagyobb baja nem esett, és nekem támadt:
-  Minek állsz „ilyenkor” az útba?
Beláttam, hogy Péternek igaza volt, de mentségemre szolgált, 

hogy nem tudhattam előre, hogy Péter „útja” felém fog vezetni.
Miután feltápászkodtunk, és Péter korát meghaladó tö

kéletességgel kikáromkodta magát, kezdetét vette a lószőr sodrása, 
ami nem is olyan egyszerű munka. A kemény szálak sehogy sem 
akarnak sodródni, és visszaugranak, mint a rugók. Azt a pár szál 
lószőrt mégis hamar megfontuk, viszont Csillag minden további 
közeledésre nyugodtan felemelte a lábát, mutatván, hogy rúgási 
kedve cseppet sem csökkent. A lószőr az övé, és ingyen nem adja...



-  Egye meg a fene ezt a dögöt -  mérgelődött Péter. -  Majd hol
nap szerzek a tejcsarnoknál. -  És ezzel el is felejtettük Csillagot, bár 
nem volt szép tőle ez a szűkkeblűség*.

Csillag azonban nem felejtett, és este, amikor Péter apja 
gyanútlanul közeledett hozzá, úgy felrúgta, hogy az öreg Pétert a fal 
fogta meg, mert neki senki sem állott az útjában.

Másnap reggel pedig Péter megszerezte a kellő farokszőr- 
mennyiséget a tejcsarnoknál, hol felügyelet nélkül álltak a lovak. 
Délben már az enyém volt ez a kincs, három szivar árán. Három szi
var, mi az? Hát észre lehet venni három szivar hiányát egy rendes 
szivardobozban ?

A lószőrt aztán rejtegettem, és közben feldolgoztam immár 
kellő szakértelemmel. Ez a maradék azonban még mindig nagy 
érték... és szeretettel simogattam meg azon a csütörtök reggelen, 
amikor félméteres párnát rakott kertünkbe a hó, és nagy volt a csend, 
mintha a hó minden kiáltásra még az éjjel ráfeküdt volna.

Kis csizmáim nyakig szakadtak a laza hóba, amikor kertünk 
alól elindultak a mezők felé.

Túl a dombon, mint fekete írás fehér táblán, kökénybokrok ezer 
ága-boga hallgatott. Furcsa bokor ez a kökény. Ha majd a föld fekete 
barázdái megnyílnak körülötte, akkor fehérbe öltözik, most meg 
milyen fekete... Messziről látni kemény, sötét pálcáit, és az árkot, 
melyet nem temetett be a hó, mert fújt a szél, és kopaszon maradt a 
kökényes oldala, hova odasüt a nap, és szívesen elkaparásznak rajta 
a foglyok.

A foglyok! Robajló repülésű, elérhetetlen madarak. Ó, hogy 
vágytam utánuk. De ma aztán vége az elérhetetlenségnek. Annyit 
fogok belőlük, amennyit akarok, mert hónom alatt van a kincsek 
kincse, a „Tőr” ! Erre kellett a lószőr.

Nem nagy dolog az egész. Egy vasabroncson madzagküllők, s 
a küllőkön finom lószőrhurkok, melyekbe ha a fogoly belelép, 
elveszett.

* szűkkeblűség -  önzés, fösvénység



Siettem, amennyire lehetett. Szemem ösztönösen kutatta a 
határt, és éreztem: rosszban járok. -  Nono -  biztatott az ördög - , 
hiszen ez a ti vadászterületetek.

De ilyenkor nem szabad a foglyokat bántani -  hadonászott 
bennem a lelkiismeret.

-  Puskával! -  mondta az ördög. -  De tőrrel...
Ekkor már odaértem a gazos mellé, és folyt rólam a víz a 

rohanástól.
A tőrt úgy állítottam fel, mintha az iskolában ez lett volna a fő 

tárgy, és én színjeles tanuló, ami a valóságban nem állta meg a 
helyét.

Letapostam kicsit a havat, elhintettem a búzát egy kis polyvá- 
val, és elbújtam egy kukoricaszár-rakásban, amely alig puskalövés- 
nyíre csúcsosodott a tőrtől. Az „én tőrömtől”.

A szár közt nem fáztam. Lestem a foglyokat, melyek nem lát
szottak, hallgattam az egeret, amely nagy zörgéssel mászkált a fejem 
felett, és a nagy magányosságban férfinak éreztem magam, ki -  ha 
tőrrel is, de -  vadászik.

Néha varjak szálltak magasan a falu felé, néha vadludak kiál
toztak, és egy nyúl is elbaktatott előttem, olyan közel, hogy a 
gyönyörűségtől a szívemre szorítottam a kezem. Közben elhatároz
tam, hogy kunyhót építek itt a bokrok között, orvvadászatból* élek, 
és feleségül veszem Kovács Ilonát...

Boldog voltam! Álmodoztam, és szinte elállt a lélegzetem, 
amikor tőröm felé néztem. Ott kapargáltak a foglyok... Hogy honnét 
jöttek, a jó Isten tudja. A tőrt gyanakvással kerülgették, de a 
körülötte elhullott szemeket már szedegették... (Ilona, Ilona, ha most 
velem lehetnél! Meglátnád, hogy egy kilencéves „fiatalember” is 
lehet férfi.)

A foglyok közben belemelegedtek az evésbe, és már rajta áll
tak a tőrön. Jöttek, mentek, de a hurok még egynek sem akadt a 
lábába...

Nem baj. Majd beleakad!
Az első foglyot mindenesetre Ilona kapja.

* orvvadászat -  tilos, jogtalan vadászat



A foglyok ekkor mintha figyeltek volna valamire, amit én nem 
láthattam, és látszott rajtuk, hogy sietve kapkodják össze, amit még 
lehet, aztán: burrr... fel a levegőbe!

De nem ám mind! Nem ám! A dicsőségtől könnybe lábadt a 
szemem, mert egy ott vergődött a tőrben, aztán pedig ijedten him
bálózott meg velem a havas világ, mert a bokrok mellett kutyával, 
puskával megjelent az édesapám...

Szinte éjszaka lett körülöttem. A szívem ijedten mérte megint 
az időt, apám pedig levette kalapját, és azt mondta: -  A ponciusát a 
gazemberének! Pfuj, Nóra! Neked is csak ennyi eszed van?

Aztán kibontotta a hurkot, és a foglyot, az én foglyomat -  
eleresztette. Aztán felemelte a tőrt, és vizsgálgatta; Nóra pedig, az 
öreg, hűséges Nóra szép lassan szimatolgatva elindult a nyomomon.

Még a farkát is csóválta hozzá. Megérezte az ismerős szagot, 
úgy jött búvóhelyem felé, mint a végzet.

A szívem, mintha már nem is bennem, de kint a havon dobo
gott volna, és vadul mérte azt a kis időt, ami még életemből vissza 
van...

Az öreg kutya bedugta orrát a kukoricaszár közé, és vad öröm
mel ugrálta körül vesztőhelyemet, széles vigyorgással, mint odahaza, 
amikor bújócskát játszottunk.

Apám gyanakodva nézte a kutya viháncolását, és elindult a 
szárrakás felé. Arcán csodálkozás volt, kezében pedig az én tőröm, 
mellyel Ilonának akartam megszerezni a „kenyeret”; aztán elhúzta 
előlem a takarást, és Nóra széles jókedvében megnyalta a képemet.

Fülemben valami csobogás indult el, és ekkor úgy éreztem, 
valami rettenetes dolgot tettem. Édesapám szótlanul nézett rám, és 
azt hittem, többet soha nem fog szólni, holott később tudtam meg, 
hogy úgy megijedt sápadtságomtól, hogy nem jött szó ki a torkán.

Csak Nóra, az öreg Nóra nem ismerte fel a helyzetet, és össze
vissza rohant körülöttünk vidám ugatással, mely megtörte a jeget 
köztünk.

Édesapám ledobta a tőrt, lefektette a puskáját, és elővette 
kését. Úristen! Mi lesz ebből?!



Levágott egy hajlós vesszőt, és azt mondta:
-  Gyere ide! -  Mentem, mint az áldozat a máglyára, mellettem 

Nóra, mint díszkíséret.
-  Hajolj le!
Az öreg Nóra csak akkor vette észre, hogy itt valami baj van. 

Elugrott mellőlem, amikor megsuhogott a pálca a levegőben. Én 
nyöszörögtem, Nóra pedig égnek emelt fejjel vonított. Hazafelé 
állandóan mellettem jött, nyalta a kezem, és rá se nézett apámra.

Nem is tőröztem én azóta se, de nem is lett Kovács Ilona a 
feleségem.



NEM ÉRZED, HOGY 
TAVASZ VAN?

A szél napokig aludt, az őz elhullatta 
vastag téli szőrét, az ölyvek kijavították 
tavalyi fészküket, a bokrok alján annyi volt 
az ibolya, hogy kaszálni lehetett volna, s az 
erdő visszhangzani kezdett az érkezők 
dalától...





1. ELMEGY A TÉL

Beteg a tél. Nagyon beteg. Olyan, mint az öregember: reszkető, 
könnyen síró, messze néző.

Búcsúzik a tél.
Nappal már alig látni. Csak éjjel jár, mint a beteg, aki a nap

palt átalussza, de a sötétben papucsot húz, és elmotoszkál a szo
bában, hogy ne legyen olyan hangos az óra, és ne legyen olyan ret
tenetesen mély a csend.

Olyan a tél, mint a haldokló, akinek várnak a halálára. A ro
konság összenéz, és a szemekben ez van: -  Végrendelet nincs, 
minden a mienk...

A tél ezt tudja és búcsúzik. De csak éjjel. Öregesen járja az 
erdőt, és megsimogatja a fákat, melyek most ébredeznek: -  Nono, 
kis fák. Miért borzongtok? Nem voltam szigorú hozzátok, ezt 
emlékbe hagyom... -  És keze nyomán dér hull a fákra, melyet reggel 
leráznak magukról. Nem kell az öregember ajándéka senkinek.

A fagyzugokban, északi dombtetőkön ott hevernek régi hó
rongyai. Piszkosan, tépetten. Nem mos, nem varr az öregemberre 
senki. Minek? Úgyis meghal... Mindenki tudja.

Tudja a nap, tudja a szél, és tudják a felhők, akik szolgái 
voltak, és most széthordják utolsó rongyait, és komiszkodnak az 
öreggel, akár az emberek. Talán ők is tudják, hogy: a kidőlt kereszt
nek senki nem köszön.

Én köszönök! Én nem szeretem az erejükben dölyfösködőket*, 
mert tudom, egyszer úgyis elesett és szomorú lesz mindenki. A 
kemény tekintet: alázatos és révedező** lesz, a parancsoló nagy 
hang: lágy és kérő. Az ököl: kinyújtott, reszkető tenyér.

* dölyfösködő -  sértő módon öntelt, gőgös
** révedező -  ábrándozó, a messzeségbe sokáig merengve néző



Az öregembernek, ha Tél is a neve: nincsen ökle... Én most se 
bántom a telet, és megnézem a hófoltokat, melyeket mintha cigányok 
hagytak volna útmutatónak későbbi karavánok* számára.

Az egyik hófolton három fekete gomb. De mozognak. Össze
bújnak és szétugranak. Miféle nép lehet? A kocsim arra megy, és 
közben előveszem a gukkert**. Amikor elég közel érünk, megállunk 
egy bokor takarásában, és belenézek a távcsőbe. (Micsoda buta szó! 
Egy cső, amely „táv” ! Új szavakat csak a magyar parasztnak lenne 
szabad csinálni. Joga is legtöbb van hozzá. Ő a távcsőre azt mond
ja: messzelátó. Mennyivel kifejezőbb és magyarabb!)

Egyszóval belenézek a messzelátóba, melyben megjelenik két 
szürke varjú, egy gatyásölyv és köztük valami elhullott vad, melyet 
tépnek. Egy nyúl.

Egyik oldalon áll az ölyv, másik oldalon a két szürke. Esznek. 
Az ölyv tempósan***, a két szürke mohón és mindig szemte
lenebben. Amikor az ölyvet már szinte leszorították a zsákmányról, 
az a legnagyobb nyugalommal fejbe koppintottá az egyik szürkét.

A varjak -  káár... káár -  felrebbentek a levegőbe, és szidták 
az ölyvet, mely azonban tökéletes nyugalommal evett tovább. A var
jak is belátták, hogy kár megsértődni, és leszálltak újra az élelem 
mellé. Az ölyvet ez sem izgatta. Ismét hármasban tépték az elhullott 
nyulat. A szürkék illedelmesen, az ölyv tempósan. A varjak azonban 
hamar elfeledték az előbbi intelmet, mert megint szemtelenül 
maguknak akarták az egész zsákmányt. Majdnem rámásztak az 
ölyvre. Az mintha csak erre várt volna: -  Kopp! -  lekent egyet, ame
lyik közelebb volt hozzá. A varjak már fel sem repültek, csak 
hátraugrottak, megkárogták az ölyvet, ki evett tovább, mintha ama
zok a világon sem lettek volna.

A varjak erre megint „jó fiúk” lettek, és egy darabig tisz
tességesen ették az ő oldalukra eső részt. De nem sokáig. A szemte
len természet hamar kitört belőlük, az ölyv pedig -  valami tökélete
sen komikus felsőbbséggel -  hol az egyiket, hol a másikat kólintot-

* karavánok -  személyek, állatok, járművek hosszan vonuló csoportja
** gukker -  távcső

tempósan -  ütemesen



ta fejbe. Mint amikor a tanító vonalzóval odakoppint a rossz 
gyereknek.

Nem várhattam meg a végét, de jó tíz percig olyan élvezetet 
kaptam, melyet csak a természet mindig tökéletes színpadán láthat 
az ember.

Lám, a búcsúzó öreg Tél nem hálátlan. Megemeltem neki a 
kalapom csakúgy, mint amikor virágjában volt, s ő adott valamit, 
amit soha el nem veszíthetek.

Másnap ugyanezen az úton mentem hazafelé. Szembejött 
velem egy béresszekér. A szekér megáll, amiből tudom, hogy jelen
teni akar valamit.

-  Mi az újság, Forintos?
Forintos megemeli kalapját, és azt mondja: -  Nem tetszik 

meglőni a rókát?...
Jól megnézem Forintost, nincs-e valami baja, mert ezt úgy 

mondta, mintha azt mondta volna:
-  Adhatok egy szál gyufát?
Forintos azonban nyugodt és biztos volt a dolgában. Ez látszott 

a szemén. Berúgva utoljára búcsúkor volt, ezelőtt fél évvel, de azért 
sem szólhattam sokat, mert szolgálaton és magánkívül volt... és 
most felajánlja, hogy lőjem meg a rókát.

-  Jó -  mondom - ,  hát hol van a róka?
-  Ott ni -  mondja Forintos, és bár mondhatom, a rókák körül 

nagyon szép múltra tekinthetek vissza (nemsokára elérem a százat), 
majd leestem a kocsiról. A róka ott volt tőlünk hetven-nyolcvan 
lépésre, ugyanazon a hódarabkán, melyen az ölyv oktatta becsületre 
a varjakat, és -  egerészett.

Egerészett önfeledten és nyugodtan, mintha sem puska, sem 
ember nem is lenne a világon. Nagyokat ugrott azzal a kecses* moz
dulattal, amelynek láttára elfeledi az ember a puskát. Felugrott ma
gasan, könnyedén -  szinte a levegőben maradt - ,  és farka zászlós 
ívben úszott utána.

Néztük a komát, és valami vidámság szállt közénk. Mosolygott 
Forintos, mosolygott a kocsis a bakon, és mosolyogtam én is. így

* kecses -  bájos, könnyed, finom



nevet az ember a gyerekre, aki csintalan, meg is kell néha verni, de 
hát -  Istenem -  gyerek.

Hála Isten! Nem volt velem puska! De nem unszolt már Fo
rintos sem, hogy lőjem meg a rókát. -  Istennek ajánlom -  emelte 
meg a kalapját, és vidáman ballagott a szekér után, de még hallot
tam, amint mondta: -  Fene essék a csontodba... de szép is vagy!...

... Az öregember, a Tél -  íme -  még egyszer kinyújtotta 
reszkető kezét, és adott nekem valamit, amit továbbadok, és mégis az 
enyém marad.

Erről a rókáról jut eszembe egy másik róka, amely kölyökko- 
rában került hozzám, de mivel nagyon keveset voltam otthon, kiad
tam albérletbe a munkások konyhájára. Ezen a kis rókán figyeltem 
meg, hogy a róka füle milyen végtelenül érzékeny szerszám.

Én az ágyon feküdtem -  teljes csendben - , a kis róka pedig 
szundikált egy cipősdobozban. Asztalomon egy vázában tavalyi 
cseresnye, kecskerágóág őszi piros levelekkel, melyek közül egy le
vél levált, és alig hallható zizzenéssel leesett az asztalra, s az én kis 
rókám úgy ugrott fel, mintha megütötték volna.

Nem szeretem azonban a rab állatot -  különösen, ha nincs időm 
vele foglalkozni - ,  de elengedni sem akartam, mert a rókát nem sza
porítja az ember, akármilyen jó barátságban is van vele, hát odaad
tam a munkásgazdának, hogy neveljék fel, ahogy tudják. Talán még 
tartottam volna pár napig, de megharagudtam rá, mert megharapta 
az ujjamat. Egy szürkevarjúból a legízletesebb darabokat vágtam ki, de 
hiába tettem eléje, rá sem nézett. Erőszakoltam. Elfordította a fejét. 
Erre az orrához dörgöltem a húst, és az öklömnyi kis pamacs mérge
sen bekapta a hússal együtt az ujjamat is. Vége lett a barátságnak.

A gazda örömmel dugta zsebre, és a munkások konyháján szé
pen fel is nevelődött. Megevett mindent, amit a munkások ettek, és 
a kisgyerekekkel nagy barátságot kötött. A felnőttektől félt, de a gye
rekekkel játszott, mint a kutya. A vadállat ösztöne akkor ébredt fel 
benne, amikor -  megkötötték. Valaki azt a buta tanácsot adta a 
gazdának, hogy jó lesz most már megkötni a süldő rókát, mert 
megszökik.

Ettől kezdve a kis róka megtudta, hogy ő rab, és az első alka
lommal, amikor lehetett, meg is szökött. Hogy miképp, az nem tudó
dott ki. Lehet, valamelyik gyerek eresztette el.



Messze azonban nem ment. A szomszéd domboldal sűrű fia
talos volt, és a gyerekek, amikor keresésére indultak, meg is találták. 
Játszottak vele, mint régen, de megfogni többé nem engedte magát. 
Estefelé hazakísérte a pajtásokat, de a munkástanyához jó puska
lövésre leült, és nem ment tovább. A gyerekek ki vitték a vacsoráját, 
melyet jóízűen megevett, és amikor sötétedett, visszament az erdőbe.

így ment ez egész nyáron.
Egyszer kint járok a határban a gazdával, és feltűnt, hogy a 

völgyben, az erdő szélén a gyerekek nagy sikongatással futnak vala
mi elől. Kérdőleg néztem a gazdára.

-  A rókával játszanak, kérem.
-  Hát megvan? Hiszen azt mondta, elszökött...
-  El az, de vacsorára azért megjön. Az embertől fél, de a 

gyerekekkel eljátszik. Megfogni nem lehet, pedig azért neveltem a 
kutyafajzatot, hogy majd télen eladom a bőrét.

-  No, ezt aligha adja el.
-  Tudom, kérem, de azért muszáj neki vacsorát adni, mert 

akkor a gyerekek sem esznek...
A völgyben pedig tovább folyt a játék. Csendesen lelopóztam, 

amennyire lehetett, és elő a messzelátót.
Nyolc-tíz gyerek, lányok-fiúk, a legidősebb talán kilencéves, 

ekkor éppen lábujjhegyen lopózkodtak a sűrűség széle felé. Amikor 
tíz lépésre lehettek, kiugrott a kis róka, és utána a gyerekhadnak. Egy 
kis futamodás után leült a róka, a gyerekek pedig megfordultak, és 
felemelt kézzel, nagy nevetéssel szaladtak felé, mintha meg akarnák 
verni. Amikor közelébe értek, felugrott, és mutatva, hogy ő most 
nagyon fél, beszaladt a sűrűbe. Amikor beért, a gyerekek megálltak, 
és egyszerre ők lettek az „üldözöttek”... Lassan lopózkodtak az erdő 
felé, és vidám kiáltozással szaladtak el, amikor megint kiugrott, és 
kergette őket a kis róka.

Én pedig csak néztem, néztem, és nem tudtam levenni szemem 
a képről, melyben annyi finom báj, annyi tiszta öröm volt, ameny- 
nyit egy életben talán csak egyszer lát az ember.

... Ez is ma jutott eszembe, hogy ezt a másik rókát láttam. Ezt 
is tőled kaptam, búcsúzó, szomorú öreg Tél. Lám, jó: jónak lenni. 
Megemelni a kalapot annak is, aki elesett, annak is, aki kopott és 
megfáradt, mert mindent, de mindent visszakap az ember: az ütést is 
meg a simogatást is.



2. TAVASZ

A hajnal széllel érkezik, elsuhan a fatetők felett, aztán leszáll 
a csalit bokrai közé, és szétszórja a didergő világosságot.

Hideg van még. Az ágak fázósan hajladoznak, a tölgyfák le
velei szárazon zizegnek, és konokul ragaszkodnak anyjukhoz, mert a 
tölgy mereven elutasította a nagy számtartót, az Őszt, amikor fel
szólította a fákat, hogy tessék fizetni.

-  Nem! -  mondta a Tölgy meg a Cser - ,  nem és nem...
-  A földtől kaptátok őket, ennyi tisztesség igazán lehetne 

bennetek...
-  Majd tavasszal visszaadjuk, de most eredj a dolgodra, mert 

gorombák leszünk.
Az Ősz megcsóválta a fejét -  mert nem szeretett veszekedni - , 

és odább ballagott. A puha nyárfa aztán első szóra leszórta ezüstjét, 
a nyír aranyát, s a többiek mind apró levélpénzeiket, amelyeket köl
csönkaptak egy esztendőre. Csak a fenyők maradtak zölden, mert 
nekik folyószámlájuk van -  folyton kölcsönöznek, de fizetnek is - , 
de még köztük is van olyan -  a vörösfenyő - , amely éppen úgy lehul
latja tűlevelét, mint a hárs vagy a többiek a lombot.

A hajnal egyre világosodott, a szél tanácstalanul kerengett 
összevissza, aztán megállt, mert a keleti ég pereméről vörösen és 
mérgesen nézett az erdőre a nap.

-  A havat nézi -  suttogta a hajnal a szélnek - , már tegnap 
mondtam, hogy takarítsd el.

-  Havas seprűvel nem lehet havat takarítani -  sziszegett a 
szél. -  Adjon az öreg meleget, hiszen magam is össze vagyok gém- 
beredve. Favágók tüzével nem lehet az egész világot felmelegíteni... 
Tőlük próbáltam egy kis meleget lopni, de olyanokat mondtak, amit 
jólneveltségemre való tekintettel inkább elhallgatok.

-  Csak-csak-csak -  szaladt végig az avaron egy feketerigó - , 
csakhogy a favágók is elmentek már, és nem is csodálom, hogy szid
tak, egész télen fújtad őket.

-  Az a dolgom! -  sziszegett mérgesen a szél. -  Nem élhet meg 
mindenki fuvolázásból.



-  Ki így, ki úgy -  csattogott a rigó, és elmerengve nézett maga 
elé úgy érzem, nemsokára előveszem fuvolámat. Csak-csak olyan 
feledékeny ne lennék! Az ősszel eltettem valahova, de ideje, hogy 
megkeressem.

Azzal elrepült.
A szél és a hajnal utánanéztek.
-  Ez a Füstös mond valamit -  suttogott a hajnal, de el is 

hallgatott, mert ragyogni kezdett az erdő, s a nap millió sugara a 
hónyomott avarra mutatott.

-  Segítsetek nekik! Itt az ideje...
A szél langyos suhanással lendült az avar fölé, s emelgetni 

kezdte a száraz leveleket, a hajnal pedig kiemelte a levelek alól egy- 
egy hóvirág fehér kis bimbóját.

-  Fény -  suttogták a kis virágok - ,  világosság. Meleg 
nem lesz?

-  Lesz! -  nevetett a nap, és közelhajolt a földhöz, olyan közel, 
hogy a téli fagy párává omlott, a völgyek gőzölögni kezdtek, a fák 
hideg kérge átmelegedett, és a Tölgy meg a Cser is fizetni kezdett, 
mert az új levelek lelökték a tavalyiakat.

A feketerigó is megtalálta közben fuvoláját, de valami ned
vesség érhette a télen, mert az első hangok nagyon kenetlenül si
kerültek.

-  Nincs neki... nincs neki hangja -  kiabáltak a cinkék, mire a 
rigó kissé szégyenkezve elhallgatott.

-  Majd lesz, ha felmelegedik... de titeket nem kérdett senki -  
azzal lerepült a földre, és kaparni kezdett a száraz levelek között. A 
zörgésre egy nagy nyúl ugrott ki a bokor alól, de nem ment messze, 
amint meglátta, hogy csak egy rigó ijesztette meg.

-  Szeretném tudni, hogy hol pihenhetek meg végre -  nézett 
a rigóra.

-  Csak-csak, csakis a napon -  csattogott a rigó - , hopp, egy 
szép giliszta.

A nyúl bajusza rezgett az utálattól.
-  Giliszta -  fintorgott - ,  hallani is rossz... -  nyújtózkodott, 

aztán elindult a völgy felé, ahol a bokrok alsó ágait el lehetett érni, 
s a nyúl ezt csemegének tartotta.



A nap ekkor már magasan úszott a dombok felett. A vízmosá
sok partján melegen rengett a levegő, s a szél is unottan piszkálta a 
leveleket, mert egyedül volt, és sóhajtásaira nem válaszolt senki.

-  Az én szolgálatom lejárt -  mondta az előbb a hajnal, és a 
szél egyedül maradt.

-  Igazán kibújhatnátok már magatok is, nyomjátok egy ki
csit -  susogott a levelek alá a bátortalan virágoknak - , nekem másutt 
van dolgom.

-  Hehehe-hihihi -  nyerített egy nagy zöld harkály - , a szél lus
ta, a szél heverészni akar. Hát az ibolya, hát a kankalin? Tessék dol
gozni, és róluk is lebontani a téli avart.

-  Majd lebontom én azt a piros sapkát a fejedről, aljas besúgó, 
éppen oda indultam. -  Ezzel fellendült a levegőbe, és leereszkedett 
a domboldalon, ahol száradóan zizegett a tavalyi fű, és egy őzsuta 
melengette magát a napon.

-  Nem bánom, ha letelepszel kicsit -  szimatolt az őz - ,  de ne 
mozogj nagyon, mert akkor mindjárt hidegebb van. A téli szőr már 
nagyon viszket, és csak a meleg indítja meg.

A szél elterült a domboldalon, és csak néha került egyet-egyet. 
Ilyenkor az őz mindig beleszagolt, hogy nem hoz-e valami gyanús 
szagot. Emberszagot, fegyverszagot, de a lengő levegő tiszta volt.

-  Ámbár talán nem is menekülnék -  vakarta meg füle tövét - , 
ilyenkor már nem szól a puska, és nekem kicsinyeim lesznek...

-  Nekünk is! Nekünk is! -  vijjogott magasan két ölyv, és 
egyetlen szárnymozdulat nélkül vágták óriási köreiket a ragyogó 
magasságban.

Később az őz lehunyta szemét, mert nagy lett a csend. Fűszál 
sem mozdult, levél se perdült, még az apró gyapjas kis felhők is 
megálltak, kissé tanácstalanul, mert átutaztak éppen ezen a tájon.

-  Mi van? -  gomolyogtak. -  Mi van?
-  Semmi -  vijjogtak az ölyvek -  hát nem érzitek, hogy a szél 

is elaludt? Melegedjetek!
-  Köszönjük -  emelkedtek felfelé a felhők - , köszönjük! Ennél 

butábbat csak egy keselyű mondhatott volna -  hiszen a hőség megöl 
minket... -  És emelkedni kezdtek a rideg magasságok felé, ahova 
nem ért fel a földről felsugárzó meleg.





De a kis felhők bánatával nem törődött senki. A szél napokig 
aludt, az őz elhullatta vastag téli szőrét, az ölyvek kijavították tava
lyi fészküket, a bokrok alján annyi volt az ibolya, hogy kaszálni 
lehetett volna, s az erdő visszhangzani kezdett az érkezők dalától.

De a szél még mindig aludt, s amikor felébredt, nem ismert rá 
a tájra, mert virágzott a vadcseresznye, s az erdő alatti nagy, kopár 
legelőt zöld lehelet vonta be, mert megindult a füvek országa.

-  Megnézem -  tápászkodott lustán a szél - ,  megnézem -  és 
átlendült a fák koronáján, ahol kis zöld levélkék bontották ki 
szárnyukat, s a szél érintésétől puhán, távolian megzendült az erdő.

-  Majd visszajövök, és muzsikálunk -  intett a fáknak a szél -  
előbb megnézem azt a mozgalmasságot ott kint, a legelőn.

A nap lángolóan úszott az égen, s a meleg levegő reszketve 
hintáztatta egy kolomp kondulásait, mert az anyajuhok kihozták már 
fehér bárányaikat, és egy legényre fütyörészve támaszkodott hosszú 
juhászbotjára; mellette ült kutyája, és hallgatta.

Nagyot aludtam -  gondolta a szél - ,  de éppen eleget rohangál
tam a télen. -  Megsimogatta a legényke arcát, felborzolta a kutya 
szőrét, és belefújt a szamár orrába, aki a galagonyabokor mellett 
lógatta fejét.

A szamár egészségeset tüsszentett, aztán ledobta magát a fűre, 
ide-oda hánykolódott, négy lábával az ég felé kapálva.

-  Mi az, mi az? -  rohant oda a puli.
A szamár előbb kirugdalództa magát, aztán felkelt, és elhúzta 

a száját, mintha nevetne.
-  Szamár! -  mondta a szamár a kutyának, fülét vidáman bil

legetve. -  Szamár, hát nem érzed, hogy tavasz van?

3. IBOLYA

A tölgyfa a rét szélén állt, egyedül. Túl rajta rejtelmes víz
mosás, melyet befutott a földiszeder és az iszalag*. A földiszeder a 
partokat takarta, míg az iszalag a nyár- és kökénybokrokat hálózta 
be, rejtve fészkeket és egyes nyolc-tíz éves csemetéket, akik száraz 
iszalagot szívtak cigaretta helyett a sötét sátorban.

* iszalag -  fehér virágú erdei kúszónövény



A vízmosás agyagos partoldalában kis üregek voltak, ahol az 
élelmet és „italokat” tartogattuk, amikor már legeltetni lehetett, főleg 
pedig tüzet rakni, amelynek füstjéből és lobogásából ősi szabadság 
tüze csapott meg bennünket. A hazai szalonnának itt jött meg igazán 
az íze, és a nyárson sült kukorica édesebb volt, mint a cukros mo
gyoró, pedig annyi kormot ettünk meg vele, amennyi az emberevők 
gyomrában lehetett egy kéményseprő elfogyasztása után.

Csodálatos hely volt az öreg tölgyfa környéke. Télen titokzatos 
nyomok vezettek el alatta; tavasszal ott nyílt ki az első ibolya, nyáron 
édes, illatos meleg hentergett a vízmosásban, és ősszel a tölgy töre
dezett csonkjain pihentek meg az előkelő vándorok -  sasok és 
sólymok -  átutazóban.

Szerettem az öreg fát, s néha -  ha egyedül voltam vele -  
megsimogattam. Átfogni öt ember is alig tudta volna, és csak Berta 
Jancsi mondta, hogy ő egyszer megmászta, amire nem is vála
szoltunk, mert Jancsi hazudós volt.

Télen, amikor a szél vonítva hordta a havat az utakon, és a falut 
hófúvások ágyazták körül, sokszor álmodtam a tölgyfával. El
képzeltem, hogy recsegve viaskodik a széllel, meg-megrázva fejét, 
mint egy bozontos óriás, és mindig győztes marad, mert nélküle üres 
lett volna a réti világ, és kihez mentem volna én tavasszal első



tavaszi látogatásra, amikor a rengő levegő melegen nyalja a zsen- 
dülő* füvet, és a fa alatt kinyitotta már csillagszemét az ibolya. 
Ilyenkor hátam durva kérgének támasztottam, és jó volt egyedül 
lenni az óriással, aki -  végeredményben -  a barátom volt.

Egyik tavaszon aztán furcsa dolog történt. Már messziről lát
tam, hogy valaki ott van a fám alatt, ott ül a helyemen, ide hajol, oda 
hajol -  szedi az ibolyámat.

-  Na, megállj!
Lány volt az illető, hiszen piros réklije** szemtelenül világított 

a tavasz lágy színei között, tehát haragom gátlás nélkül burjánozha- 
tott, ami feltétlenül mérsékeltebb lett volna, ha például Berta Jancsi 
„lopja” virágaimat. Ez a barátom ugyanis nemcsak hazudós, de ve- 
rekedős is volt.

Természetesen nem siettem, hiszen ellenségem el nem futha
tott, de úgy látszik, nem is akart. Én pedig úgy mentem feléje, 
mintha csak éppen arra járnék, és jelentéktelen szoknyás személyét 
még észre se vettem volna. Aztán megálltam előtte, és csípőre tet
tem kezem, ami szerintem férfias és előkelő mozdulat volt.

-  Mit csinálsz itt?
A kislány rám nézett.
-  Nem látod?
-  Ez a mi fánk -  dobbantottam - , s ami alatta van, az is a 

miénk!
-  A virág is?
-  Minden. Kösd össze azt az ibolyát, és add ide.
Ilona -  akivel mellesleg egy osztályba jártam -  szelíden meg

ingatta kis kontyát.
-  Nem adom.
Elkaptam csuklóját -  olyan vékony volt, mint a veréb lába - , 

jól megszorítottam. A maszatos kis tenyér kinyílt, s a kék virágok 
lehullottak a földre.

Ilona meg se mozdult, csak lehajtotta fejét. Arcát tenyerébe 
borította, és pihés tarkóján ragyogni kezdett a tavaszi nap, de a világ 
elködösödött előttem, s a szívemben ősz lett egyszerre.

* zsendülő -  fejlődni kezdő
** rékli -  blúz



Az öreg tölgy ágai közt sziszegni kezdett a tavalyi száraz le
vél, mohás, szép oldalán valami ronda hernyó mászott, mögöttem 
elhallgatott a réti pacsirtaszó, s előttem sírt az a kis piros rékli hang
talanul, mint maga a bánat.

Még fogtam a kezét, de ez a fogás olyan volt már, mint a 
bársony.

-  Ne sírj! -  dadogtam - , hiszen csak tréfáltam. Vidd el a virá
gokat... majd összeszedem...

-  Nem kell -  suttogta - ,  és most elmegyek.
Felállt, lesimította kötényét, és könnyben úszó szemével a 

földet nézte.
-  Elmegyek -  mondta - , de nem indult el.
-  Mondtam, hogy tréfáltam. Legalább addig várj, amíg 

összeszedem ibolyáidat. Van szép madzagom is -  piros! - , azzal 
kötjük össze.

Köténye sarkát sodorgatta.
Vállára tettem a kezem, és kicsit elmosolyodtunk.
-  Itt a madzag, de üljünk le már...
Ilona kötözte a kis csokrot, a vén tölgy koronája zsongott, mint 

a távoli muzsikaszó, s a szívemben benne volt az egész tavaszi világ.
Aztán csak ültünk. A kislány játszadozott a csokorral, aztán 

félénken kezembe tette.
-  Neked adom...

4. ILONA

Amikor a kerítés mellett kibújt a csalán, a rétre sárga csil
lagokat rakott a gólyahír, és a kislibák először néztek fel a tavaszi 
égre: kitártam karjaimat, és a szívembe édes mézével, repülő szár
nyával, titkos szomorúságával beköltözött a szerelem.

Eleinte nem volt neve ennek a szerelemnek. Álmodozó 
messzeség volt, távoli vágy, ismeretlen reszketés csupán valami után, 
ami tiszta és szép, elérhetetlen és új, megfoghatatlan és tovatűnő, 
mint maga a tavasz.



Nevet csak később adtam ennek a titkos ismeretlenségnek, s 
akkor Ilonának hívták. Csodálatos, azóta már hívták Bözsinek, Évá
nak, Jankának és Zsófinak, de a megismerésben csak ott tartok még, 
amikor Ilona volt a neve.

De Ilona volt az első, s ezért az egyetlen. Én kilencéves vol
tam, ő hét, én fűzfa sípot faragtam az árokparton, Ilona a kislibákra 
vigyázott, akik egy öreg lúd felügyelete alatt akkor kapták az első 
úszóleckéket.

Az öreg lúd rám sziszegett, mire Ilona megintette az öreg 
ludat, aki nem tudhatta, hogy ismerősök vagyunk. Ezek után leheve- 
redtünk az árokparton. Ilona kis csokrot kötött korai virágokból, én 
fűzfa sípot fújtam, az égerfákon pintyek daloltak a tavaszról, a patak 
lágy, ismeretlen nyelven mondott valamit a boldogságról, s ekkor 
döbbentem rá először, hogy Ilonát én nagyon szeretem, és feleségül 
fogom venni.

A libákat estefelé már együtt hajtottuk haza, ami körülbelül 
annyi volt, mint másutt, ha eljegyzést tartanak. A faluban pedig elter
jedt a hír, hogy én Ilona szeretője vagyok...

Nálunk különben minden gyereknek volt „szeretője”, de ez a 
szó tiszta volt, mint a virág, amit a kislányok az útszéli keresztre 
tesznek. A szeretőnek nálunk csak kötelezettségei voltak, jogok 
nélkül. így a szeretőnek illett almáját megosztani, és súgni, ha szíve 
hölgye nehezebb felfogású volt, és megakadt a földrajzban vagy az 
egyszeregyben.

Ilona tehát a szeretőm lett.
Ha tízpercben „véletlenül” találkoztunk, mindenki diszkréten* 

félrevonult, mintha sorsdöntő titkokat mondtunk volna egymásnak.
-  Tudod a földrajzot?
-  Nem.
-  Akkor délután a földrajzkönyvet hozd ki.
-  Kihozom...
Nevető kék szeme rám villant, és elváltunk. Ennyi volt az 

egész, de ebben a pár szóban titkok és vágyak gomolyogtak, mint az 
élet a csírák és rügyek mélyén.

* diszkréten -  tapintatosan, szerényen



Délután már ott hasaltunk a patakparton. Földrajzkönyvünk 
nyitva, és Ilona kicsit énekelve elmondta, amit tudott a dunántúli 
dombos vidékről...

-  Nagyon jól tudod -  dicsértem, de ő a lányok szorgalmával 
még egyszer elolvasta, s csak azután csukta be a könyvet.

Ekkor kicsit szorongva előhúztam első ajándékom.
-  Neked hoztam!
Ilona szutykos kis keze bátortalanul nyúlt a képhez.
-  Igazán?
Csak bólintottam: Nagy pillanat volt ez mindenképpen.
-  Gyönyörű! Ilyen szép képet még nem láttam.
A kép nagyapámat ábrázolta huszáratillában*, és nem vettem 

észre rajta semmi változást, hogy rosszabbul érezné magát Ilona 
kezében, mint a családi albumban, ahonnét kiemeltem...

Másnap egy nagy gyöngyház csatot vittem Ilonának, harmad
nap pedig egy köteg fogpiszkálót.

Elfogadta, rám nézett, megsimogatta a kezem, és én még ma 
is csodálkozom, hogy a szívem kibírta azt a boldogságot.

Egyszer azután láttam, hogy Ilona tiszta fehér kis zsebkendőt 
simogat markában. Rám néz, zavart, és csak gyűri a kis kendőt.

-  De szép kis kendő!
-  Én varrtam.
A kendő szélén goromba kis ákombákom, düledező, remegő 

kis cifraságok.
-  Nekem adnád?
-  Majd varrók szebbet...
-  Nem. Ezt!
-  De meg ne lássa senki!
Akkor este arcom alá tettem a kis kendőt, és úgy aludtam.
Másnap esett az eső. Harmadnap is. A falu csupa sár, a 

szobában némaság, a szívemben vágy, és Ilona a túlsó faluvégen. 
Kezem önkéntelenül nyúlt a toll után, és megírtam első levelem:

„Tudatlak, hogy itt esik az eső, és jó lenne, ha megállna. Te mit 
csinálsz? A képekre vigyázz, én is vigyázok a kendőre. Az órába 
dugtam, amelyik nem jár. Isten veled.”

* huszáratillában -  katonai egyenruhában



Negyednap kisütött a nap, és levelem egy szivarosdobozban 
magam vittem ki Ilonának. Kicsit pirultam, amikor felolvastam, de 
Ilona féltő tisztelettel nézett rám.

-  Te már levelet írsz! -  sóhajtotta. -  Egyszer mink is kaptunk 
levelet Jóska bátyámtól, aki kiment a világba.

-  írj te is -  biztattam.
-  Hogyan?
-  Úgy, mint én. Azután beletesszük ebbe az iskátulába*, és 

elássuk ide a nagy fa alá. Nem tudja ezt meg soha senki...
Gödrös kis arcán titokzatos komolyság ült meg egy pillanatra. 

Szeme tágra nyílt, és izgalmában köténye sarkát csavargatta.
Attól kezdve leveleztünk. A leveleket felolvastam, és eltettük 

az öreg fa odvába a szivaros skatulyába.
A kislibák közben megnőttek, fűzfa sípot már nem lehetett 

csinálni, mert elvénült a fűzfák ága, a fű derékig ért a réten, és Ilona 
vizet hordott az aratóknak, ahova én nem mehettem.

De leveleztünk. A szivaros skatulya volt a postaládánk, és én 
ezen a nyáron betege lettem az írásnak. Toliam akadozva panasz
kodott az irkalapoknak, és kis szeretőm utáni vágyam ott sírt a 
dülöngő, élő betűkben.

Azután egyszerre szeptember lett.
Engem városi iskolába írattak, és suhogó őszi eső verte már a 

tarlót, amikor elvittem a búcsúlevelem. A patak zavaros, sárga vizet 
hordott, és olyan hangja volt, mint a vénasszonyoknak, a felhők ala
csonyan jártak, mintha szennyes ponyvával takarták volna el az eget, 
s az öreg fa ágán varjú károgott téli üzenetet a mezőknek.

Ez volt utolsó levelem.
Azon a télen városi lakosok lettünk. Új évek jöttek, új képek, 

új lányok, akiknek vidáman vagy szomorúan, ha levelet írtam, titok
ban úgy éreztem, Ilonának írom és a Tavasznak, akiknek emlékét ott 
őrzöm az öreg fűzfa odvábán.

Azóta háromszor jártam szülőfalumban, és sose mertem ki
menni megnézni, megvan-e még a kis postaláda, és őrzi-e még első 
szerelmem emlékét.

* iskátulába -  dobozba



Mert így tudom, hogy megvan, de ha elmennék, és nem lenne 
ott, összeroskadna bennem minden, és úgy érezném, maga a Szeretet 
halt meg, és soha többet Tavasz nem lesz a világon.

5. FECSKEMADÁR

A fűzfák akkor bontották leveleiket, a patakparton zöldülni 
kezdett a csalán, s egy korai lepke tántorogva repült a napsugárban.

Mi a parton hevertünk. Meguntuk már a papírcsónakokat 
ereszteni. Néztük az eget, néztük a vizet, és jó volt elnyúlni a napon 
a tél sok köde, borulása után.

Egyszer csak barátom -  Puska Péter -  felugrik, és felmutatva 
a levegőbe, elkiáltja magát:

-  „Fecskét látok, szeplőt hányok...” -  és szaladt a vízhez arcát 
megnedvesíteni. Én utána. Arcunkról lepergett a víz, és összenevet
tünk, mert nem volt szeplős egyikünk se.

A fecske pedig kanyarodott egyet a levegőben, leszállt a patak 
kiöntésére, ivott a vízből, és csivitelve mondott valamit a siető kis 
hullámoknak.

Péter egy nagy, gömbölyű kavicsra mutatott:
-E ltalálnád?...
-  El, de nem akarom. -  És felvettem a kavicsot.
-  Nem találnád el. Mondani könnyű...
A fecske még mindig ott totyogott a sáros kiöntésen, és nem 

figyelt ránk. Talán a fészekre gondolt, melyet innét rak meg ragadós 
sárpéppel, talán a fiaira, akik majd lesznek...

A karom meglendült, a kő elrepült, s a felrebbenő kis fecskét 
elcsapta a levegőben.

Dermedten néztünk egymásra. Vége lett a tavasznak egyszerre. 
A szám keserű lett, a szívem ijedt és nehéz.

-  Te mondtad...
-  Csak tréfáltam -  dadogott barátom, aztán rohantunk a fecs

kéhez.



Törékeny kis teste megvonaglott, szeme fájdalmasan pillantott 
még egyet-kettőt, szárnyai szétterültek, mintha védeni akarna va
lamit, aztán nem mozdult többé.

Két vállamra pedig ólomcsizmával odaült a bánat.
Hogy repült még az előbb ez a kedves madár!... Hogy kiáltott 

csivitelve az ismerős vizeknek... fészket akart rakni, és most jóváte
hetetlenül mindennek vége. Szemünket elöntötte a könny, és nem 
néztünk egymásra.

-  El kellene temetni -  szipogta Péter.
Megijedtem. Arra gondoltam, hogy a napsugárban, kéklő 

égben szálló madár nem kerülhet a föld alá.
-  Nem. Nem!!
-  Hát akkor? •
-V árj!
A legszebb papírcsónakot kiválasztottam. Teleraktuk apró 

virággal, és reszkető kézzel ráfektettük a kis fecskét. Megsimogattuk 
zománcos tollát, lehunyt szemét, és vártunk. Valami hiányzott még. 
Az ostoba bűn renyhén feküdt még szívünkön, és Péter tért először 
magához.

-  Hát akkor búcsúztassuk el.
Levette foszlott kis kalapját, rám nézett kicsit szégyenkezve, és 

megcsókolta a holt madarat. Odahajoltam én is, és a toll puha érin
tését még ma is érzem a számon.

A patak halkan locsogott, amikor útra eresztettük a kis csó
nakot. Egy szitakötő hintázva szegődött kíséretnek, és mi a parton 
levett kalappal, nagy szomorúsággal mentünk mellette.

Mentünk, amíg csak be nem alkonyodott, és a patak be nem 
futott kis hajónkkal a nagy nádasok közé, ahol sírón sziszegett a 
tavalyi sás, és a nádbugák némán bókoltak a felhők közé bukó napis
ten előtt.

*

Azóta a szívemhez nőtt nekem minden fecskemadár. Ha ta
vasszal érkezni látom: most is leveszem a kalapom, és most is 
elmondom az ősi köszöntőt.



6. FÉSZEKRABLÁS

Gyöngyvirág még kevés volt az erdőn, de a kakukk már májust 
kiáltott. A bokrok alatt feketerigó szaladt, és a harkályok megko
pogtatták az öreg fákat, mint az orvos a beteg ember hátát.

Szólt a kakukk, kopogott a harkály, s a nagy fák hamvaszöld 
sátort tartottak az erdő fölé, hogy a visszhang el ne reppenjen ide
gen határba.

-  Szedjünk ibolyát is?
Megálltunk a tenger gyöngyviráglevél között, mert levél az 

volt bőven.
-  Ibolyát?
Megszagoltam pár szál gyöngyvirágot. Csak egy-két kis alsó 

harang volt nyitva, de úgy éreztem, illatos tőlük az egész erdő.
-  Nem kell ibolya!
Pedig de sok volt. Hosszú szárú, fakó, illattalan erdei virág. 

Nálunk, falun csak a gyepűk alatt lehetett egy-két szálat találni, de 
azok illatosak voltak és kékek, mint éjjel az ég. Amikor városba kerül
tem, ismertem meg ezt a fajtát, és ez volt az első kiábrándulásom.

-  Nem, ne szedjünk ibolyát.
így aztán csak ténferegtünk az erdőn. A tisztásokon megáll

tunk, arcunkat az égnek fordítottuk, és úgy éreztük, a napsugár átver 
rajtunk, és megmelegíti szívünket.

Egy villámvágott öreg fa mellett meglódult képzeletem, mert a 
fa csonka volt, és odva, pereme még fekete a villámtól.

-  Ilyenbe költ a bagoly -  magyaráztam városi barátomnak - , 
de nem szabad bántani, mert kiszedi az ember szemét.

Barátom botot keresett.
-  Az enyémet ugyan nem...
-  Na, csak vigyázz! Felénk történt már ilyesmi...
Barátom azonban nem hallgatott rám. Nagyot ütött a fa 

oldalára, és nevetve nézett rám.
-  Ez csak olyan falusi mese -  de alighogy kimondta, meg

suhog valami az odúban, és széles szárnyalással kireppent belőle egy 
nagy bagoly. Megijedni se értünk rá, már eltűnt az erdőben.

-  Ugye mondtam!



-  Legjobb lesz, ha hazamegyünk -  indítványozta megszeppent 
barátom.

-  Ki kellene szedni!
-M it?
-  Fiait. Fel kell nevelni. Okos madár nagyon. Egerészik a ház

körül.
Az odú mély volt. Fenekéről egy félig tollas fióka nézett rám, 

és fújt, mint a macska. Körülnéztem a májusi erdőben, és úgy 
éreztem, valahonnét titkos szemek néznek rám. Talán az anyja va
lamelyik sűrű fakoronából.

A kis bagoly megcsípte az ujjam, de azután tűrte, hogy meg
fogjam, és becsúsztassam kabátom öblébe. Azután sürgősen le a 
fáról!

Futottunk az erdő széléig:
-  Most már biztonságban vagyunk -  szuszogtam. -  Ide már 

nem mer utánunk jönni. -  És kitettem a kis baglyot a fűre.
Tántorgott egy kicsit, azután leült, és nagy szemével álmosan 

ránk pislogott. Mintha szomorú lett volna.
-  Az anyja most keresi?
-K eresi. De aztán megszokja... -  és az erdő felé néztem. 

Ekkor már nem szólt a kakukk. A nagy fák mereven álltak, s a réten 
egy felhő árnyéka szállt át.

Otthon nagy kalitkába tettem a kis baglyot, és vattából raktam 
fészket neki. De nem ült bele, csak a kemény deszkára, és lehunyta 
szemét, mintha elálmosodott volna.

Estefelé meg akartuk etetni, de nem evett. Pedig sonkát kínál
tam neki.

-  Fiatal ez még -  mondta barátom - , etetni kell.
De úgy sem evett. Egy falatot beleerőszakoltam a szájába, de 

nem nyelte le. Behúzódott az egyik sarokba, és csak nézett.
Aztán este lett. A fények elszálltak a város fölül, szobánkra 

homály szakadt, és nem világított más, mint a kis bagoly szeme. 
Engem nézett.

Aznap este nem ízlett a vacsora. Leckém sem csináltam meg. 
Ültem a sötétben, és néztem a madaram, de gondolataim az erdőn 
jártak, ahol most éjszaka van. A nagy fák mereven állnak, a hold 
lázas nagy udvart rakott magának, és a nagy bagoly ott ül a csonka 
fa peremén, és nyers fájdalommal kiáltja meg az erdőnek, hogy elvit
ték a fiát.





Az éjszakám is nyugtalan lett. Ágyamból odaláttam a ka
litkára, és nem tudtam levenni szemem róla. A kalitka az ablak előtt 
állt, s az ablak mögül az éjszaka leselkedett.

És álmomban mintha baglyom huhogott volna. És amikor 
kinéztem az ablakon, a feljáró kőoszlopán ott ült az öreg bagoly. 
Szomorúan ült, és a fiát nézte. Nehéz lett a szívem.

Olyan nehéz, mintha valaki a Kicsit emlegette volna, aki a 
húgom volt, és eltemettük.

Az édesanyám nézett így néha ebédnél, ha a Kicsi neve ki
csúszott valamelyőnk száján. Ilyenkor csend lett.

Az asztal felett rég elmúlt sírások párája úszkált, s anyám 
felkelt.

-  Mindjárt... -  mondta, de az ebédhez már nem jött vissza.
Vergődtem az ágyban, s a bagoly csak ült az oszlopon. Mintha 

a mellemen ült volna.
Hajnal volt, amikor felébredtem. Az ólmos szürkületben az 

éjszaka még nagyon közel volt, és a virradat még messze. Az álom 
pókhálója még az arcomon feszült, de a valóság még testtelen volt.

A bagoly nem ült már az oszlopon.
A csatornában az eső kopogott, és a kis bagoly úgy ült a sa

rokban, mint az este. De szeme most barátságosabb volt.
Esett még az eső, amikor elindultam az erdő felé. A mezőkön 

ködben volt még május arca, s a gyalogutak síkosak voltak, mint 
novemberben.

Az erdő várakozólag nézett rám, a nagy fák fölém hajoltak, 
mintha az öklömbe akartak volna nézni, hogy hoztam-e valamit?

Csak az eső kopogott a leveleken, amikor reszketve felmásztam 
az öreg fára, és a kis baglyot visszatettem az odúba.

Aztán elbújtam egy bokor alatt, és lestem az ébredő erdőt.
Először a feketerigó kezdett fuvolázni, és ettől bizakodóbb 

lettem.
Azután megint csend lett. Talán szél mozdult a fák koro

nájában, talán suhogott, de amikor odanéztem az odú kormos 
szájára, már ott ült az öreg bagoly.

A hűvösség ekkor már elmúlt. A párázó erdő meleg lett, és 
amint hazafelé szaladtam, utánam füttyögettek -  mint ismerősnek -  
a madarak.

A dombháton már sütött a nap, a távoli erdő puha volt és 
békés. Valahol harangoztak hajnalra.



AZON A GYÖNYÖRŰ 
NYÁRI NAPON

Az akácfákon már idei gerlék kurrogtak, a 
kakukk csak ritkán kiáltott az erdők tikkadt 
mélyén, a lágy búzatáblák helyén kemény 
keresztek nőttek, és a tarlók felett a nyár 
delére harangozott egy álmos kolomp...





1. JÚLIUS

Felült egy róka a búzában, melynek sárga kalászai mind kelet
re néztek, hol most bukkant fel a nap aranyküllős szekere.

A róka hunyorgott a világosságtól, a kalászok megzendültek 
a hajnali széltől, és meglóbálták magukat, hogy a napsugarak 
aranyfésűi megsimogassák kemény bajuszukat.

A róka fülei hegyesen álltak, és válogatták a hajnal rezdüléseit. 
A kalászok zsongó suttogását elengedték, és a közeli erdőben csat
togó rigók hajnalos furulyázását is unottan tették a használhatatlanok 
közé. Mit zajong ilyen korán az a buta rigó? Megfogni nem lehet: 
megenni sem lehet, hát ne idegesítse a szegény rókát. Van annak 
elég gondja.

Ma hajnalban is akkora kakast kellett a majorból* elhozni, 
hogy az egész família** jóllakott vele. Alusznak is békén a csemeték. 
Könnyű nekik! Még nem ismerik a veszedelmet, mely hol mint 
ember, hol mint kutya rémíti a szegény rókaanyát, aki minden fér
fitámasz nélkül nevelte fel a fiatalokat. Özvegyen! Ó, erre nem is jó 
gondolni!... Kedves jó urát, a feledhetetlent, legjobb férjet, testvért, 
rokont, apát... egy harmatos hajnalon szeme láttára durrantotta le az 
erdész. Az az átkozott!

Akkor is valami tyúkügyben jártak, és már hazafelé tartottak, 
amikor az egyik bokor mögött cincogni kezdett egy egér. Egy kedves 
hangú, lágy húsú egérke. És a „feledhetetlen” nem tudott ellenállni. 
Gyengéje volt a kedvesnek az egér... és ebből támadt a baj. A bokor 
mögött villant valami, aztán csattant rémeset, és a szegény róka

* major -  határban levő gazdaság, tanya
** família -  család



férjnek csak annyi ideje volt, hogy szép, zászlós farkával búcsút 
inthessen megrémült hitvesének.

Még csak annyit látott, hogy a vadőr belerúg az ő drága urába 
(Az Ő urába!), aztán elrohant, mert a szíve úgyis majd megszakadt 
a bánattól. És azóta egyedül, özvegyen nevelgeti a fiatalokat. De van 
is gondja, két rókára való. Se éjjele, se nappala. Nemrégen ért haza 
a majorgazda kakasával, szundított egy keveset, most már ismét 
őrködni kell, fülelni, mert valami van a levegőben... valami nincs 
rendjén.

Tegnap is nagy sürgés-forgás volt a majorban, amikor egy 
kis tyúkocskára portyázott*. Idegen emberek jöttek-mentek, és vadul 
ordítottak utána, amikor a kis kendermagost az istálló mellett elkapta.

És most fülel. A majorban kezdődik a lárma. Előbb még csak 
két kis fecske diskurált** egy száraz ágon. -  Mennyit tud fecsegni 
egy ilyen fecske -  de most már ismét az a szokatlan lárma száll felé
je, mint tegnap. Sok ember beszél, több, mint eddig, sokkal több, és 
ez nem jelenthet semmi jót.

És azokat a buta fecskéket az a nagy zaj nem zavarja. Könnyű 
nekik! Legfeljebb a kabasólyom táncoltatja meg néha őket, de még 
az sem mindig boldogul velük... Hiszen ha neki szárnya lenne!

Nő a fény, gyengül a hajnali szél, és most a kalászok is hall
gatóznak, mert csúnya, idegen hangok vágnak közéjük. Éles, kemény 
hangok cikáznak az ő hajladozó, suttogó lágy országukban. A major 
fehér falai labdáznak a csattogással, tövükben pedig hajlott hátú 
emberek verik a kaszát...

Erre már a kis rókák is felneszeinek. Anyjuk feszített mozdu
latlanságában valami rém leselkedik. Felülnek ők is mind az öten. 
Úgy, mint az anyjuktól látják. Apró füleik a major felé fordítva, hol 
csattog a vas, és sokhangú emberi beszéd mormol.

Az anyaróka most lelapul, mert nem messze megszólal valaki:
-  Én ide állok, maga meg a sarokra. Az erdő felől jönnek a 

kaszák. Megszorítjuk őket. A major felé nem kell senki. Arra nem 
mernek szökni.

* portyázott -  zsákmányolt
** diskurált -  beszélgetett, itt: fecsegett





-  Igenis -  szólt most egy másik hang de azért jó lenne oda 
is valaki. Ha más nem, egy gyerek, aki fel és alá sétálna...

-  Nem kell oda senki. Ne tanítson... csak menjen a helyére...
-  Igenis.
Lapult az öreg róka. Jobbról veszedelem, balról veszedelem, 

de sebaj. Hátra, az erdő felé szabad még az út. Végignézett fiain, az 
egyiket jól megrázta, mert nem figyelt eléggé, aztán elindultak az 
erdő felé, halkan, mint az árnyék, és a kalászfejek meg sem rezdül- 
tek utánuk.

Amikor az anyaróka megállt, megtorpantak a fiatalok is. És 
nedves orrukat meghúzták a levegőben, mely piszkos, emberi szi
mattal volt tele. De azért mentek vakon az anyjuk után. Már nem volt 
messze az erdő, amikor megszólalt valaki:

-  Na, emberek, fogjunk hozzá!
És a kaszák suhogva világosságot vágtak a kalászerdőbe, mely 

megborzongott, és kétségbeesetten markolta meg a földet. Az anya
róka megperdült, és most már gyorsan nyilallt a régi tanyahelyre. 
Elzárva a harmadik út is. Lehasalt és várt. Körülötte a fiatalok. 
Nincs már más út, csak a major; sok kedves emlék, igaz, de azért 
ilyenkor... nem szívesen ment arra. Sok ember, sok kutya... de hát 
nincs más út. Elindultak a major felé. Óvatosan, minden lépést meg
fontolva. A majorban nagyokat kiáltott egy megmaradt kakas, és egy 
könnyelmű kotlós is a búza mellett parádézott csibéivel. A kotlós 
három hétig nem hallott semmi újságot, és így nem tudhatta, hogy a 
rókacsalád mily szörnyű pusztítást vitt végbe a rokonságban.

Gyönyörködve vezette a vékony hangú kis pihecsomókat. Tele 
volt a szíve az anyaság drága gondjaival... kotty... kotty... És nem 
gondolt semmi másra a világon.

Az öreg róka kilesett a búzából, és szigorúan visszanézett 
fiaira, akiknek szeme ragyogott a csirkék láttán, és hűvös orrukat 
kéjjel tartották felfelé, feledve minden veszedelmet. A fiák lelapul
tak, mert anyjuk szemében csak úgy szikrázott a parancs: -  Most 
nem eszünk!!! Most menekülünk...

És kiugrott a széles útra.
A fiák csak ímmel-ámmal követték. A legutolsó felkapott egy 

csibét, és úgy indult volna anyja után, ki már túl volt az út nehezén.



Igen ám, de a kotlós -  egy életem, egy halálom -  vészes kiáltással 
úgy orron vágta a kis rókát, hogy az egészen megzavarodott.

Miféle gyalázatos madár ez? Amit eddig hozott az anyja, 
milyen csendesek voltak. Nem csípett az egy sem! És most ez a 
bolond tyúk... hozzá sem nyúlt, és mégis...

Nagy zenebona támadt. Előrohantak a kutyák, bot is suhogott 
a levegőben, és két kisrókát visszaszorítottak a búzába. Az anyaróka 
és a három kölyök már messze járt a másik táblában. Elmúlt a ve
szély, de azért füleltek, szimatoltak. Hiába. Az öreg róka aggodal
masan figyelt, aztán lehasaltak, és várták, mikor érkeznek az el
maradtak.

Csend volt körülöttük.
A másik két kisróka ijedt tanácstalanságban loholt ide-oda a 

régi fészek körül. A búzatábla fogytán fogyott, mert a sziszegő ka
szák nyomán ijedt kiáltással dőltek rendre a kalászok, és gyökéruj- 
jaik céltalanul zsibbadtak el a lágy földben.

Mögöttük zsibongott még a major, előttük félkörben meg
megroppanva jöttek a kaszák, a szabad, csendes oldalról pedig friss 
emberszimatot hozott a szellő. Hol van az anyjuk? Mért nem jön 
most segíteni? Mit tegyen a szegény kisróka ilyenkor?

A kaszák kíméletlenül rágták magukat előre, és a két kisróka 
mégis elindult a csendes oldal felé. Óvatosan, mint az árnyék, 
mintha anyjuk után mennének. A búzatábla szélén lehasaltak. Csend. 
Megfordult a szél, elveszett a szimat is. Milyen jó, hogy erre jöttek. 
Nincs itt semmi baj, alig egy kis futamodás ide az erdő.

Igaz, az egyik bokorból valami különös, fekete bot áll ki, de az 
olyan messze van... nem árthat nekik.

Egymásra néztek, és kisurrantak a búzából.
A fekete bot, mintha most mozdult volna, aztán akkorát ordí

tott, hogy az egyik kisróka csak összerogyott, a másik pedig rémül
ten rohant vissza a búzába. Már majdnem elérte, amikor ismét na
gyot kiáltott a furcsa szerszám, de ezt a kisróka már nem hallotta. 
Bukfencet vetett, és lassan kinyújtotta apró lábait...

Aztán szétvált a bokor, és egy ember lépegetett feléjük. -  
Ennyivel is kevesebben vagytok -  mondta vidáman. Nemsokára 
odaért a vadőr is.

-  No lám! Kettőt tetszett?



-  Érzék kell ehhez, Mihály! Érzék... csak úgy idenéztem, és 
azt mondtam magamban: ide állsz. És ide álltam... ez hiányzik 
magának. Mindig mondom... Maga oda állított volna a majori oldal
ra. Képtelenség! Szerencsére olyan emberrel van dolga, akinek 
érzéke van az ilyesmihez.

A vadőr csendesen kötözte össze a két kis róka lábát. Tehet ő 
arról, ha neki nincs „érzéke”, vagy mi a fenéje...

Ekkor ért hozzájuk a majorgazda.
-  Kettő? Hála Isten! Kettő. Mennyi volt itt a róka! A majorban 

a lábamnál szaladt el valami négy. A kotlóst abajgatták*. Még a 
botom is közibük vágtam. Ha puskám van, mind lelüdözhettem vol
na**. De hiába kérek puskát...

Az erdész nagyon mérges lett.
-  A nyaka közé! Érti? Mi a maga dolga? Rókák után szalad

gálni vagy a majort rendben tartani? -  és puskáját a vállára dobva, 
otthagyta a hápogó gazdát.

Amikor már messze járt, a gazda odafordult a vadőrhöz:
-  Hát „ennek” meg mi a baja?
A vadőr rántott egyet a vállán, melyen ott himbálódzott már 

a két kis róka: -  Rosseb se tudja. Nekem azt mondta, hogy „érzé
ke” van...

Amikor a két lövés durranása végigtáncolt a rengő levegőn, az 
öreg róka felkapta a fejét, a fiatalok felugrottak, és belenéztek a 
zizegő kalászok titkos erdejébe, melyben most halk, hűvös árnyak 
jártak, és a búzafejeket megsimogatta zizegő, sárga kezével az 
enyészet.

Az akácfákon már idei gerlék kurrogtak, a kakukk csak ritkán 
kiáltott az erdők tikkadt mélyén, a lágy búzatáblák helyén kemény 
keresztek nőttek, és a tarlók felett a nyár delére harangozott egy 
álmos kolomp.

Ekkor felállt az öreg róka, és elindult fiaival az augusztus elé.

* abajgatták -  zaklatták, kergették
** lelüdözhettem volna -  lelövöldözhettem volna



2. HÁROM FEJ KUKORICA

Mostanában már én is azt mondanám: hogy három cső kuko
rica, de leírni nem írom így, mert amikor ez az eset megtörtént, a 
kukoricának még feje volt, és nem csöve, ami nincs ma sem, mert a 
cső belül többnyire üres, nem is beszélve arról, hogy fej mindeneset
re előbb volt a világon, mint cső. Az, hogy van cső, amelyik nem 
üres, és van fej, amelyik...

Szóval, ezt hagyjuk!... Végeredményben, ha a csőben van 
valami, már alig cső, és ha a fejben nincs semmi, már egyáltalán 
nem fej.

Maradjunk tehát a fejnél, és térjünk a tárgyra.
Térjünk a három fej kukoricára, mely mostanában jutott 

eszembe egy szem piros paradicsommal kapcsolatban. A paradicsom 
vidáman pirosodott egymagában egy kis elhagyott mezei kertben, és 
amikor le akartam szakítani -  mert nagyon szomjas voltam - , szinte 
megégette a kezem, és nem szakítottam le. Nem bizony, mert abban 
a pillanatban már három fej kukoricát láttam a helyén, érdesen és 
leszakíthatatlanul.

-  Miért nem veszed le? -  kérdezte barátom.
-  Meleg -  mondtam fanyarul* - , úgy megmelegedett ebben a 

forróságban, hogy még szomjasabb leszek tőle.
Barátom ezek után leszakította, és megette, de neki nem volt 

három fej kukoricája. Lehet, hogy mása volt, de kukoricája nem volt, 
s ezért a paradicsomot megette. Ez a barátom -  egyébként -  jeles 
madarász, akinek fele életét a madarak töltik ki, ezért könnyű szívű 
és jó ember. Ilyenkor bújja a rétet, a nádast, meggyűrűzi a madár
fiókákat, hogy tudni lehessen: merre és meddig vándorol a gólya, a 
kócsag vagy -  mondjuk -  a barázdabillegető. És mindezt „hivatal
ból” teszi, még meg is fizetik érte. Megfizetik örömét, tudományos 
kalandozását. Ebből látszik, hogy barátom nemcsak jó ember, de 
okos ember is, ami együtt ritkaság.

* fanyarul -  keserűen, kiábrándultán



Mellesleg -  az a paradicsom valóban meleg volt, mert tikkadt 
aszály* aszalta zörgősre a mezőket, és mi a szomjúságtól fuldokolva 
kerestünk vizet, de hiába. Lehet, hogy ez a lázas állapot is hoz
zájárult, de amikor kinyújtottam kezem, hogy leszakítsam az árva 
paradicsomot, egy hang megszólalt mellettem:

-  Te dolgoztál érte?
És elkaptam a kezem, mintha megégettem volna.
A madarakat -  különben -  már apám is szerette. Neki galamb

jai voltak, s amikor városba kerültünk, jöttek a galambok is új laká
sunk padlására. Egyelőre még fogságba, hogy szokják a helyet, és 
fiaik legyenek; mert a madár -  nagyon okosan -  a fiaihoz és kör
nyezetéhez ragaszkodik elsősorban, és csak azután a barátaihoz.

Élelmüket azonban venni kellett, és apám sokszor pa
naszkodott ezért, mert gyerek és galamb szépen akad a ház körül, 
pénz azonban csak úgy futólag. Ez adta a gondolatot egyszer, amikor 
az erdőből hazafelé mentem madarászásból, hogy három fej kuko
ricát „magamhoz emeljek”. Csendes, magányos nyári alkony volt. A 
lágyan lengő kukoricalevelek árnyékában a tücskök már hangolni 
kezdték hegedűjüket, amikor egyszerűen letörtem a három fej kuko
ricát, s este hazaérkezve diadalmasan a család asztalára tettem.

-  A galamboknak -  mondtam, és vártam a dicséretet.
-  Hol kaptad? -  kérdezte apám és rám nézett.
-  A mezőn -  mondtam bizonytalanul, és a dicséretvárás biz

tonságos tornya ijedten megingott.
-  Kitől?
-  Ott volt a... ott sok volt... az a...
-  Loptad?
-  Elhoztam... a galamboknak!
-  Te dolgoztál érte?
Az asztal felett hideg csend lett.
-  Visszaviszed oda, ahonnét hoztad!
-  Igen... majd... -  és kinéztem az ablakon, mert akkor fekete 

este volt már.
-  Nem majd. Most! Azonnal!!

* tikkadt aszály -  fonnyasztó szárazság



És én visszavittem a három fej kukoricát, pedig az a kukori
caföld messze volt. Félelmetesen messze, túl a szőlőkön, túl a vilá
gosságon, túl mindenen.

Az út porában tompán puffant minden lépésem, és minden 
lépés azt mondta:

-L o p -tad ... lop-tad...
Kukorica, krumpli, tarló, megint krumpli, megint répa, és én 

nem találtam azt a kukoricást, hát most hova tegyen ezt a három 
fejet? Ha megálltam, árnyékok mozdultak a homályban, s a kukori
calevelek hidegen susogtak. A derengő homályban ismeretlen és 
titokzatos lett minden.

-  Hova tegyem? Hova tegyem? Otthon már megették a vacso
rát, és én itt egyedül. Otthon az asztalon meleg, békés világosság, én 
meg itt, mert...

-  Mit keres itt?!! -  zörrent rám a kukorica közül a csősz, és én 
megrogytam, és úgy éreztem, leszakad alattam föld. Ellöktem ma
gamtól a három fej kukoricát, és mint aki eszét vesztette, nekilódul
tam az útnak.

-  Fogd meg!!
A többire már alig emlékszem. Valami kutya nyiff-nyaffolt 

mögöttem, minden pillanatban vártam a harapást, ezért oldalt ugrot
tam, be egy kukoricásba, és törve-zúzva vakon rohantam, amíg csak 
egy termetes tökre nem léptem. A tök és a világ kicsúszott alólam, 
s én elhasalva megadtam magam.

Jöjjön a csősz, jöhet a kutya, vigyenek börtönbe, haljak meg -  
nem bánom...

De nem jött senki és semmi. Csak a szívem dobogott fuldokló 
vágtában, s a kis tücskök húzogatták bánatos vonójukat üveg
hegedűjükön, és melegen fölém hajoltak a nyári csillagok.

*

Hát ezért nem szakítottam le azt a paradicsomot, pedig majd 
meghaltam érte -  és ezért hazudtam a barátomnak, hogy nem kell, 
mert meleg.



Remélem, nem olvassa ezt a kis írást, mert barátom csak 
madarakkal foglalkozik, akik nem tűnődnek* azon, hogy a kukorica 
cső-e vagy fej, és -  főleg! -  soha nem hazudnak.

3. GRIFFMADÁR

Először egy téli estén találkoztam vele. Künn esett a hó, a ke
mence lángját néha visszavágta a szél, s a száraz fa ilyenkor csil
lagokat vetett a konyhába, hol tollat fosztottak, s én álmosan hall
gattam a mesét, amit Futó Kati néni mondott a griffmadárról.

Csizmáim a kemence padkáján száradtak, és pihenték az egész 
napi szánkózást, én pedig álmosan szaladtam a mese fonalán a 
gyémánthegy tetejébe, hol a griffmadár (minden szál tolla szín- 
aranyból volt) két karddal védelmezte ez óriásország határát. Persze 
hiába, mert a szegény ember harmadik fia -  a legkisebbik -  kis 
kanászbotjával nyifára verte a pompás madarat, amit a hallgatóság 
el is várt.

-  Talán nincs is olyan madár -  mondta Kovács Treszka, aki 
legközelebb ült a tűzhöz és Pista kocsishoz, aki kukoricát morzsolt.

Kati néni mérges lett.
-  Mesében minden van, ezt még a legbutább jérce is tudja, 

Treszka lányom.
Ekkor megint szikrát vetett a tűz, és Treszka elhúzódott a 

kemencétől.
-  Jobb is, ha messzebb vagy egy kicsit a lángtól -  mondta Kati 

néni, és Pistára nézett - ,  mert még tüzet fog a szoknyád. -  Azután 
folytatta a mesét, és Treszka nem kételkedett többé a griffmadárban.

De én se!
Amikor ágyba bújtam, és ellobbant a lámpa lángja, megjelent 

előttem a hegy. Zengve zúgott rajta a szél, s a bércen ott ült az arany
tollú griffmadár két karddal a kezében...

* tűnődnek -  magukban tanakodnak, hosszan gondolkodnak



Következő találkozásom egy nyáron történt, amikor a gabonás
kocsik nehéz zökkenőkkel jártak már az utcákon, a faluvégén meg
mordult a cséplő, s a malomgát vizére a vadkacsa kihozta fiait, hogy 
lássanak világot.

Ekkor történt, hogy Bodóék tehene legyektől vagy mitől meg
vadult, és végigrohant a falun. Úgy robogott el házunk előtt, mint 
egy mozdony, s mivel én éppen akkor léptem ki a kapun, úgy fel
lökött, hogy egy bikának is becsületére vált volna.

Szidtam a tehenet, de ez nem segített a dolgon. Lábam vizes 
ruhába került, magam pedig bús rabságba azon a gyönyörű nyári 
napon, amikor legalább kétszer lehetett volna megfürdeni a Kácsalja 
vizében, nem is beszélve a szarkafészekről, melyet nélkülem szed
nek majd ki barátaim.

Tele szívfájdalmakkal ültem a besötétített szobában. Az öreg 
bútorok délutáni hangon beszélgettek, az óra azt hitte, tán éjfél van, 
mert olyan hangosan járt, a háztetőn galambok búgtak, és én 
tehetetlenül néztem körül a szobában, hogy mivel lehetne eljátszani, 
vagy szétszedni.

Egy piros könyvön akadt meg a szemem. Talán vannak képek 
benne... amiket ki lehet vágni...

Odasántikáltam a könyvhöz -  Petőfi Sándor összes költemé
nyei -  olvastam lassan, mert másodikos elemista voltam akkor, s 
olvasáskor még megrágtam a betűket.

Az első lapon mindjárt: János vitéz.. ■
Nono! Édesanyám azt mondta, hogy ő „látta” a János vitézt 

Pesten... Itt valami nincs rendben.
Általában ekkor már gyanakodtam a felnőttekre. A karácsony 

körüli dolgokban sem voltam biztos, mert amikor Pista kocsist 
megkérdeztem, hogy látta-e az angyalt, azt mondta, hogy Andocson 
látott egyet, de az fából volt.

És a gólya körüli dolgok is homályosak és megbízhatatlanok 
voltak.

A faluban a bábaasszonyt is gólya néninek hívták. Ahol ő meg
jelent kopott táskájával, ott biztosan lett kisgyerek, míg amelyik 
házra csak odaszállt a gólya... egyszóval ezt nem lehetett 
ellenőrizni.



És most itt van ez a János vitéz. Jó lesz elolvasni, hátha kiderül 
valami a nagyok dolgaiból, amire annál inkább számítottam, mert ez 
a Petőfi azzal kezdte a könyvét, hogy Szabadság, szerelem! E kettő 
kell nekem...

Olvastam, döcögve olvastam a János vitézt. Elmúlt a délután. 
Kinyitottam a zsalugátert, hogy lássak, s az utca sivár*, szürke és 
poros volt. Vissza a könyvhöz! Tele volt a szívem János vitézzel, 
Iluskával, Tündérországgal, és amikor odaértem, hogy Kukorica 
Jancsi meglovagolta a griffmadarat, megcsókoltam a könyvet, mert 
ez volt első találkozásom a költészettel és második találkozásom a 
griffmadárral.

A harmadik a következő nyáron történt.
Talán június közepe lehetett, mert a rozs akkor kezdett hul- 

lámzani, és a Palánkosban térdig ért már a kender.
Az út mellett Bence Ferkó szántott, és nem bánta, ha egy for

dulóban én hajtom a lovakat, mert addig ő megtömi a pipáját.
A lovakat persze nem kellett hajtani, tudták azok a maguk dol

gát, de én büszkén lépegettem mégis utánuk. Az ekevas csillogva 
úszott a fekete földben. A párás szántás felett remegett a levegő, és 
én fütyörészni kezdtem éppen -  mert az életet feneketlenül szépnek 
éreztem - , amikor az eke egy marékra való apró tojást fordított a 
barázdába.

-  Hó-ha!
A lovak megálltak, és Bence Ferkó bácsi is odaballagott.
-  Miféle tojások ezek, Ferkó bácsi?
-  Ezek? -  jól megnézte a tojásokat, melyeknek a héja puha 

hártya volt. -  Hát bizony ezek a griffmadártojások.
Majd elszédültem. Néztem az arcát. Komoly volt, és le nem 

vette a szemét a tojásokról.
-  Griffmadártojások?
-  Azok.
Átvette a gyeplőt, én pedig felszedtem a kis tojásokat.
-  Hazavigyem?

* sivár -  egyhangú



-  Persze. Ki kell tenni a napra, mert ezeket csak a nap költi ki. 
Színarany lesz a tollúk, jáspisból* a szemük... de én most szántok 
tovább.

-  Ne menjen még, Ferkó bácsi -  esengtem**. -  És mit esznek?
-  Harmatot. Tiszta harmatot... de most már menjen haza 

azokkal a tojásokkal, mert ha erre vetődik az anyjuk, rossz világ lesz.
-  Ferkó bácsit nem bántja?
-  Engem? Hát nyúltam én ujjal is a tojásaihoz? Nem én. De 

maga jó lesz, ha siet... Látja azt a felhőt?
A nyugati égen csúnya fekete felhő torlódott felfelé, és úgy lát

szott, mintha sötét szárnyai átérnék az egész világot.
-  Hát ilyen felhőben szokott jönni. Jobb lesz talán itt hagyni 

azokat a tojásokat, vagy nagyon sietni...
-  Sietek.
Zsebkendőmbe kötöttem a tojásokat, és borzongva vittem ha

zafelé a kincset.
A réten alacsonyan jártak a fecskék, a nap szürkülni kezdett, 

valahol ijedten robogott egy kocsi, és én rohantam hazafelé, mert jött 
a fekete felhő viharsebesen, és benne -  fiai után -  énutánam a griff
madár.

Mire a kertek alá értem, már villámok villantak a torlódó fel
hők árkaiban. Morgott az ég fenyegetően hörögve. A nyárfák jajgat
va hajlongtak, a gyepűk aljáról halott levelek keltek életre a szél 
zúgásában, és én nem mertem felnézni, mert éreztem, hogy fejem 
felett repül a griffmadár.

Egy-egy esőcsepp is arcomba vágott, de ezt nem is éreztem. 
Ijedt láz borzongatta az arcom, a szívem fuldokolva kalapált, és 
amikor udvarunkba értem, már csak a lábaim vittek öntudatlanul 
előre. A tornácos folyosón nekidőltem a falnak, és zsebkendőmet 
kiterítve a tornác párkányára, azt mondtam magamban:

-  Itt vannak a tojásaid, griffmadár... nem akartam rosszat... 
harmatot szedtem volna nekik... de ha nem akarod, itt vannak... 
vidd el.

* jáspis -  vörös, barna vagy sárga színű féldrágakő
** esengtem -  kérleltem, könyörögtem



Ekkor rettentőt roppant az ég, és valami földöntúli kék villanás 
szétvágta a nyárfánkat az udvarunkon. Megmozdult a föld is! Az eső 
dőlni kezdett, és eloltotta az égő nyárfa lobogását.

Sötét lett. Bebotorkáltam a konyhára, és nem szóltam sen
kinek, hogy én láttam a griffmadarat. Igen. A nagy villanásban ott 
repült az aranytollú madár a kertünk felett, és aranytollán szikrázva 
záporozott a szakadó eső.

Nehezen aludtam akkor éjjel. Sokszor felriadtam, s ilyenkor a 
sötétségből újra elindult felém a fekete felhő.

Arra ébredtem, hogy süt odakünn a nap. A fecskék vidáman 
diskurálnak az ereszen, és úgy éreztem, hogy az elmúlt nap s a 
félelmek valahol messze járnak.

Óvatosan mentem ki a tornácra, és alig mertem odanézni, hogy 
megvannak-e még a tojások.

Zsebkendőm a nagy napsütésben fehéren feküdt a párkányon. 
Rajta tojáshéj, és mintha mozogna rajta valami.

Hát mégis!? A nap kikeltette őket?...
Már nem féltem. Világos volt, reggel volt, Bodri kutyánk ott 

csóválta a farkát mellettem, amikor odahajoltam a griffmadarak fölé.
Néztem, néztem őket, és sírón összeszorult a szívem: mert apró 

gyíkok keltek ki a tojásokból, és az én mesevilágomban csak üszők*, 
romok és világos valóságok maradtak.

De azután megbékéltem, mert a kis gyíkok szeme olyan volt, 
mint a jáspis, bőrük, mint a harmat, és torkukon jól látszott, amint 
ver a szívük.

A mese meghalt bennem, de éreztem, hogy a griffmadárnál és 
minden mesénél sokkal nagyobb csoda a napsugárban született 
gyíkok dobogó kis szíve.

Ekkor elbúcsúztam a griffmadártól, de azért sokszor eszembe 
jutott azóta is, amikor a kétségek, a gond, a bánat sötét szárnyú 
griffmadara hajszolt, és csak a másnap világosságában láttam, hogy 
ezekből se születik más, mint jáspisszemű kis gyík, melyben több az 
élet, mint a mesevihar vijjogó griffmadarában.

* üszők (üszög) -  hamvadó parázs



4. JAKAB

Jakab -  kivételesen -  kutya volt és pumi*, aki a hivatalos ku- 
tyológia szerint a pulinak tájfajtája; ezt azonban a pumi nem tudja. 
A pumi a pásztornak nemcsak jobb keze, de mindkét lába is, és rohan 
helyette naphosszat, amíg a pásztor kampós botjára támaszkodva 
búsul, vagy a világ hiányos berendezésén gondolkodik. Ezenkívül 
Jakab a barátom is volt -  bizonyos vándorlási időt leszámítva - , aki 
gazdáját tisztelte ugyan, ha látta, de engem folyamatosan szeretett.

Hát ilyen pumi volt Jakab, aki nevét a kisbíróról kapta, mert 
mindketten sántítottak. Jakab -  a kutyajakab -  lábára ugyanis rálé
pett egy tehén, amennyi esze egy ilyen tehénnek van... Később Ja
kab lába rendbejött (ebcsont beheged...), de annyira megszokta már 
a sántaságot, hogy néha megfeledkezett róla, hogy sántán nehezebb 
járni, mint rendesen, s ilyenkor úgy ment, hogy szánalom volt nézni. 
Éppen ezért Jakab nem kapott állandó beosztást, csak mint kisegítő 
szerepelt, hol itt, hol ott, s ezért hozzászokott a különféle embe
rekhez, ami egy puminál főbenjáró bűn**, de Jakab kivétel volt...

Azon a bizonyos napon is magánszorgalomból szegődött a fal
kához, amelyet anyja dirigált***, de a faluvégen a pásztor rászólt, hogy:

-  Eredj a házat őrizni, Jakab, ki hívott ide?... -  és botját is 
felemelte, ami minden kétséget eloszlatott.

Jakab tehát bánatosan megfordult, s elindulván hazafelé, na
gyokat sántított, mint mindig, ha bot került szóba, mert úgy érezte, 
hogy egy sánta kiskutyát bottal még megfenyegetni sem szabad.

Ekkor megszólalt valaki az árokpartról:
-  Fáj a lábad, Jakab?
Jakabnak még a fájós lába is fennmaradt a levegőben a cso

dálkozástól. Idegen öregember ült a bokor mellet, és nevén szólítot
ta... ámbár szólíthatta a nevén, hiszen az előbb a juhásztól hallhat
ta. Jakab tehát bizonytalanul billentett kettőt suta**** farkával, ami 
tartózkodást jelentett, de nem visszautasítást.

* pumi -  a pulihoz hasonló, rövidebb szőrű, galambszürke pásztorkutya
** főbenjáró bűn -  súlyos, nagy bűn

*** dirigált -  igazgatott
**** suta -  esetlen; itt: rövid



Az öreg vándor ezután bicskát vett elő és szalonnát... Erre 
Jakab leült, mint akit érdekel a dolog, de azonnal vakarózni kezdett, 
jelezve, hogy éppen erre járt, s most csak vakarózik... de a szeme 
úgy szikrázott, hogy a szalonna majdnem olvadni kezdett.

-  Itt van, Jakab -  mondta az öreg, s még kenyeret is tett mel
léje - ,  egyél... -  és elfordult, mint akit sem Jakab, sem a szalonna 
sorsa nem érdekel.

De minek aprózzam? Jakab, az álnok*, fél óra múlva hanyatt 
feküdt az öreg ölében, aki bolháit fogdosta össze, fülét vakarta, és 
fájós lábát simogatta.

-  Jó kis kutya a Jakab... szép kis kutya a Jakab -  duruzsolt az 
öreg - , ilyen szép kis kutyát ritkaság látni... -  és Jakabnak, akinek 
eddig csak juhászokkal és tehenekkel volt dolga, mindez csodálatos 
gyönyörűség volt.

-  Hát akkor menjünk, Jakab -  intett az öreg.
És mentek. Esőben, hóban, télben, nyárban. Mentek, mentek. 

Elöl Jakab, mögötte a vándor, aki kutyájával lassan mindent meg
beszélt, mint ahogy magányos emberek csak úgy maguknak 
beszélnek. És Jakab szótára csodálatosan bővült.

-  Nem pihennénk egyet? -  és Jakab már le is ült alkalmas 
bokor alá.

-  Enni kellene, Jakab... -  s a kis pumi sűrű farkcsóválással 
jelezte, hogy: enni? Azt mindig!

A város végén azt mondta az öreg:
-  Gyere, kis szolgám, megkötlek, mert sintér is van a vilá

gon... -  és Jakab engedelmesen tartotta nyakát a madzagnak, de 
ellenszenvét ilyenkor erős sántítással jelezte.

-  Itt várj, Jakab, vigyázz a holmira.
S Jakab azonnal morogni kezdett, mintha máris ellenséggel 

vitázna.
Jakab szívében nem volt más, mint tökéletes hűség, s az öre

gében csak Jakab és rozzant öreg rugók, vezetékek, miegymás, 
melyeket elrágott már az idő rozsdája. Ekkor már mind sűrűbben ült 
le Jakab holmi patikák előtt, míg bent az öreg elsárgult cédulákat 
szedett elő, és alkudozni próbált, ami rendesen sikerült is. De a járás

* álnok -  alattomos



lassúdott egyre-egyre, és ha az öreg sóhajtozva dörzsölte szívét, és 
panaszkodott, hogy mennyire fáj, Jakab nyüszített, és odafúrta fejét 
az öreg hóna alá.

Egyszer azután újra város felé fordultak, ami egyúttal patikát 
is jelentett, de ekkor már alig vánszorogtak. Jakab már madzagot 
sem kapott a nyakára, s ezért beosont a patikába is. A patikus leül
tette az öregembert, megsimogatta Jakab fejét, és azt mondta, hogy 
Jakabnak ugyan itt nincs helye, de most az egyszer nem baj.

-  El tudna menni a kórházig? -  kérdezte a patikus. -  Majd 
telefonálok.

-  El -  suttogta az öreg, és lehajtotta fejét. -  Csak arra kérem, 
ha valami történne velem, a kiskutyát vegye magához. Jakab a neve.

A kórházi portás nézett az öregre, azután a kutyára.
-  Tudok már magukról -  mondta - ,  a kutyára majd vigyázok, 

amíg magát vizsgálják. Enni is adok neki.
-  Hát akkor várjál, Jakab. Itt várjál.
És Jakab várt. Egy napot, két napot, három napot. Három 

napig nézte az ajtó minden nyílását, amerre gazdája bement a nagy 
épületbe, de a negyedik nap hajnalán nyugtalan lett. Kaparta az ajtót, 
aztán felemelte fejét, és gyászosan vonítani kezdett, mint minden 
őse, ha az elszálló élet megérintette hűséges kutyaszívüket.

Ezután Jakab sóhajtott még egy nagyot, megevett másfél kiló 
mócsingos húst, s amíg a portás telefonált a patikusnak, hogy jöhet a 
kutyáért, Jakab kiosont az ajtón, átugrott a kerítésen, és csak a tejesko
csisok láttak egy kis szürke pumit, amint végigrohant a városon.

Júliusban járt már az idő, amikor különösen csendesek a 
reggelek, a párás messzeség olyan közeljön, mint a simogatás. Jakab 
leült egy kicsit pihenni a város végén, s amikor kifújta magát, egye
nest nekivágott délkeletnek, azaz a falu irányába, ahol született.

És négy nap alatt szerencsésen meg is érkezett, útközben 
mindössze egy beteg nyúlfiat és egy könnyelmű ürgét fogyasztva.

-  Vakuljak meg, ha ez nem a Jakab -  mondta a juhász. -  Hun 
tekeregtél, te haszontalan?! Iszen, csak ne lennél sánta, majd ellát
nám a bajodat...

Jakab azonban ezúttal is erősen sántított, de egyébként is tud
ta, hogy egy sánta kiskutyát egyáltalán nem illik bántani.



5. SARLÓS FECSKE

Csak a gondolatnak nincs ideje és határa -  mondom magam
ban, amint az autóbusz elrohan a Vérmező mellett. Az előbbi pil
lanatban még Martinovicsra gondoltam, a demokrata barátra, akinek 
feje itt valahol hullott porba és vérbe, de a következő pillanatban már 
két fekete madár repült tűnődésem felhői közé: két sarlós fecske.

Tudom, hogy a két madár csak távoli rokona az igazi fecs
kéknek, és inkább sarlós szárnyuk és alakjuk miatt mondják őket 
fecskéknek, én mégis fecskéket látok bennük, mint gyermekkorom
ban az öreg torony mellett, ahol lábatlan fecske volt a nevük. így 
nevezte őket a falu, mert ezek a fecskék sosem szállnak le a toronyra, 
házra, fára, sziklára; sohasem pihennek, és csak nagyon ritkán ka
paszkodnak meg téglaperemben vagy kőszegélyben.

Még a fészkük anyagát is a levegőben szálló pelyhekből kapkod
ják össze, és azt mondják: -  Sziii... siii... piii... -  akár fiaikat tanítják 
repülni, akár a sólyomra figyelmeztetik a rokonságot. Bár még a só
lyom sem igen kezd ki velük, hiszen a sarlós fecske sokkal gyorsabb az 
igazi fecskénél, s a villámgyors fordulatoknak igazi mestere.

Az öreg torony egy váromladéknak volt utolsó maradványa, 
közvetlenül a falu melletti dombon. Üregeiben nemcsak sarlós fecs
kék, de vércsék, csókák és baglyok is fészkeltek a legnagyobb 
egyetértésben, és éppen úgy nem zavarta őket a gyermeksereg lár
mája, mint minket sem a fecskék és vércsék sivalkodása. A fészkek 
kiszedéséről pedig szó sem lehetett, mert a fal meredek volt, és 
keskeny párkányán felmászni meg sem kísérelte senki... azaz, hiszen 
éppen ez jutott eszembe a Vérmező mellett, miközben a két fecske, 
mint két fekete szigony, villámlott a levegőben.

Egyszer mégis felmászott valaki a keskeny párkányon, és ez a 
valaki nem kisebb személyiség volt, mint Skandera Gyula, akinek 
valamelyik őse török volt, és itt maradt magyarnak. Gyula barátunk 
arról volt nevezetes, hogy a legsimább bükkfatörzsön is úgy mászott, 
mint a mezei poloska, ámbár a fészkek kiszedéséért néha csodálatos 
veréseket viselt el. Az öreg Skandera ugyanis nemcsak híres takács-



mester volt, de szigorú madárvédő is, míg fiát olthatatlan vágy von
zotta a magasságok és madárfészkek felé.

Azon a nevezetes reggelen is -  a kis vércsék már kint ültek a 
fészek peremén -  felvetődött a régi kérdés, hogy meg lehet-e mászni 
a falat, amikor Gyula azt mondta, hogy: igenis, meg lehet...

-  Jár a szád -  legyintett Bozsoki Pali, aki zsugori volt, mint 
egy hörcsög.

-  Húsz krajcárért megmászom.
Mivel Pali állandóan „tele volt pénzzel”, tizenkét krajcárt 

vakart elő zsebéből.
-  Ennyit adok, de egy vércse az enyém.
Gyula meghúzta a nadrágszíját, még egyszer felmérte a falat, 

és nekiindult.
-  Leesz a fene, Gyula -  mondta szelíden Puska Péter, aki bölcs 

volt, mint egy öreg, de nem is élt sokáig.
Péterre azonban nem hallgatott -  mint a bölcsekre általában 

senki - ,  igaz, nem is nagyon mertünk beszélni, mert egy hibás moz
dulat, és Gyula a nyakát töri. Már magasan volt. Tapadt a falhoz, 
mint a pióca, lábát centiméterenként csúsztatta előre, de nagyon 
aggódó volt már az arca, amikor a fészket elérte.



-  Vigyázz!! -  suttogta valaki, amikor a kis vércséket kiemelte, 
és inge alá dugta, miközben az anyamadarak sikongva csapkodtak 
hozzá, szinte sírva a fiókákért.

Gyula ekkor már jött visszafelé. Hátra nem nézhetett, és csak 
lábával tapogatta a mozgó téglákat, és füle sárga volt, mint a viasz. 
És a mienk is. Rettenetesen féltünk. De Gyula jött. Szörnyű lassan, 
de jött. Amikor már csak pár méterre volt a föld felett, Pali, a 
„pénzember” azt mondta:

-  Most már nem lesz baja...
Pali azonban nem volt jóstehetség, mert a baj csak ekkor 

kezdődött. Az egyik fal mellett Skandera bácsi kalapja bukkant fel, 
és látható érdeklődéssel nézte fia nyaktörő mutatványát. Nézte, de a 
szeme sötét volt, mint az ítélet. Már ott állt mellettünk, de fia nem 
láthatta, csak amikor leugrott, s ekkor arca még fehérebb lett, akár a 
gyolcs, amit apja szövögetett.

Az öreg takács egy követ ütögetett botjával, és a földet nézte.
-  Emlékszel, mit mondtam?
-  Édesapám! -  rimánkodott Gyula.
-  Azonnal visszaviszed a madarakat.
-  Édesapám, leesem... -  és a fiú térdre hullt.
-  Leesel! Én sem siratlak jobban, mint azok a szülők ott 

fent -  és botjával a sikongó vércsepárra mutatott. -  No, eredj, fiam.
Ezt már egészen szelíden mondta Skandera bácsi, de keze, 

mint a kés mutatott a falra.
Gyula elindult. Hogy meddig tartott, amíg felért a fészekhez, 

meddig, amíg visszajött, nem tudom. Nem néztünk fel, de a szívünk 
mintha kint vergődött volna a füvön, és elállt a verése, valahányszor 
egy-egy kődarab leesett.

Gyula aztán lerogyott mellénk, és sírva fakadt.
-  Aztán iparkodj haza, mesterékhez viszed a vásznat -  mond

ta az öreg takács, és leballagott a domboldalon.

*

A sarlós fecskék ott maradtak a Vérmező felett. De az 
emlékezésnek nincs határa, s mindezt egy perc alatt újra átéltem,



megjártam időt és teret, és közben még eszembe jutott az is, hogy 
Skandera Gyula soha többet sem fára, sem falra nem mászott.

És eszembe jutott az is, hogy Bozsoki Pali nem akarta meg
fizetni a tizenkét krajcárt, mert nem kapott kis vércsét. Palinak tu
lajdonképpen igaza volt, de nekünk is igazunk volt, amikor ezért 
Palit alaposan elvertük.

A verekedést végignézték az immáron* boldog vércseszülők 
visszakapott fiaikkal, és nem kétséges, hogy ők nekünk adtak igazat.

* immáron -  már





FEKETE ISTVÁN ELBESZÉLÉSEINEK VILÁGA

A zsongó erdők, a virágba borult vagy aranyló kalászokat ringató, 
pipacstól és szarkalábtól virító mezők, a nyár hevében is hűs völgyek, a 
vidáman csörgedező patakok világát tárják elénk Fekete István élvezetes
szép, remekbe ötvözött elbeszélései. Ismerősen is ismeretlen és is
meretlenül is jórészt ismerős világ ez, mert itt, a mi közvetlen köze
lünkben zsong, csak tágra kell nyitni a szemünket, ki kell tárni a szívünket, 
hogy mindazt megláthassuk, megérezzük, amit számunkra tartogat. 
Mindazt tehát, amit az író varázsos színekkel ecsetel, miközben szinte 
kézen fogva vezet bennünket az apró történetek egyik színteréről a 
másikra. Ezért viszont nem is lehet fölületesen olvasni őket.

Ezek az elbeszélések fölidézik az ősz halkan hulló és lassan pergő 
levelű, langyos napsugarú, a gyümölcsöt mézédessé érlelő ünnepét. S 
ebben az ilyen őszben, a nagyapa szorosan fogja iskolába induló unokája 
kezét, és jómaga is szívszorongva kíséri erre a nagy útra. Ott van aztán a 
szüret édes, csábító ízeivel s a szertelenül torkoskodó és eközben csaknem 
megrészegülő darazsak morajával. Kopogtat fáradhatatlanul az ősz távíró
ja is, ti. az erdőben folyamatosan hulló makk. Az érett makk meg nagy 
örömöt okoz nemcsak a vele gurigázó egérkének, hanem az erdőben 
tanyázó vaddisznócsaládnak is. A falu tornyáról ilyenkor, az esti szürkület
ben vadászni indul az addig lomhán szunyókáló bagoly, gazdag, dús őszi 
zsákmányt remélve.

Az őszt a tél követi zúzmarás, hóhullató, jégvirágos, szemkápráztató 
fehérségével. És miközben a szél őrjöng, s a fák sikoltva verik össze 
ágaikat, elérkezik az első félév vége is az iskolában. S a rossz bizonyítvány 
tudata bizony erősen bele-belemar a diák lelkiismeretébe, aki már-már a 
szülői ház melegét is odahagyná a nagy szégyen miatt, s képes lenne a 
hideg téli éjszakában elbujdosni. És jön a szánkózás öröme, s a beteges, 
szegény pajtásnak ajándékozott szánkóval kapcsolatos nagy boldogság. 
Megjelenik itt a tilos gyermeki vadászat fanyar, keserű íze is.



Föltárul aztán az elbeszélésekben a tavasz is, illetve bizakodó, 
vidám, csivitelő madármuzsikája, a szirmukat bontogató első, illatos virá
gokkal. Az első tavaszi ibolyákkal pedig felsejdül az első gyermeki 
szerelem ibolyaillatú és egy életen át el nem felejthető, patyolatnál is 
tisztább pillanata. A tavasz derűs fényében felsötétlik azonban a fe
lelőtlenül és elhamarkodottan leütött fecskemadár apróka teteme, a beálló 
döbbenet, s a megbánást, a kiengesztelést jelző fecsketemetés. Valahogy 
hasonló érzést válthat ki bennünk a bagolyfióka elrablása és a lelkiismeret 
nyomásának sugallatára történt visszajuttatása az anyai fészekodúba.

Ezekre a képekre következik aztán a nyár szikrázó napsütése, az 
arannyal ötvözött, súlyos kalászú búzatenger végtelenje, a langyosuló 
folyókban való fürdés öröme és önfeledt zsivaja. S itt, a dúsgazdag nyári 
határból eltulajdonított három cső kukorica emlékezetes élmény marad 
annak a gyermeknek a szívében, akinek éjnek idején kell visszavinnie őket, 
mert nem dolgozott meg értük. Ugyancsak a nyár derít fényt a griffmadár 
mesés káprázatának illanó mese voltára, amikor is a mesebeli madárénak 
mondott tojásokból apró, kedves, fürge gyíkocskák kelnek ki.

Az elbeszéléseknek ebben a világában a tárgyak is emberek módján 
élnek. Ilyenformán például: „A sarkok zugaiban megpattantak néha öreg 
bútorok, mert azt hitték, már éjszaka van.” Ez mondható el a növények és 
állatok világára is Fekete István történeteiben. így lesz a szél az erdők 
fodrásza, s így örül majd asszonyanyaként a tavalyi száraz nádszál a 
hosszúra nyúlt tél után a serkenő új nádcsecsemőnek. Hallgassuk csak: „... a 
tavalyi nádszálak is kihúzták magukat a patakban. Kopott zászlójukat 
odatartották a hajnali szélnek, ki a fodrász tisztét tölti be az erdő és mező 
világában, és kacéran néztek a patak tükrébe, amely csupa nevetés volt. 
Apró hullámgyűrűk is ott karikáztak az öreg nádszál körül, és felszóltak 
hozzá: -  No, öreg, kár volt ugye szomorkodni?

-  Igaz, igaz -  bólogatott a száraz nádszál - ,  de olyan végtelen volt 
az éjszaka. Én nem magam féltem, hiszen tudjátok... - , és szemérmesen 
nézett a hóna alá, hol akkor született harmatos zölden az első nádlevél.”

A természet „mindig tökéletes színpadán” az emberek, állatok, 
növények, folyók és patakok, csillagok és villámok egységes és egységében 
meg nem bontható világot alkotnak. Ebben a világban a sziszegve suhanó 
„kaszák nyomán ijedt kiáltással dőlnek rendre a kalászok, és gyökérujjaik 
céltalanul zsibbadnak el a lágy földben”. S amikor a kíváncsiskodó 
gyerekek ellopják anyai odújából a bagolyfiókát, akkor a környező ter
mészet is kifejezi együttérzését, illetve rosszallását, ti.: „ ... már nem szól 
a kakukk, a nagy fák mereven állnak, s a réten egy felhő árnyéka szállt át”.



Ilyen világ tárul föl tehát Fekete Istvánnak ebben a könyvünkben 
található húsz elbeszélésében. Valahányból a természet és annak élővilá
ga -  ide értve az embert is -  váltja ki bennünk a gyönyörködést, az együtt
érzést, avagy a bizonyos tettekkel kapcsolatos ellenszenvet. Az el
beszélések szi vár vány színekben sziporkázó világa beszédesen hívja föl 
önmagára figyelmünket. ígéretes szépségeivel hív és csábít bennünket, 
hogy meglássuk és megismerjük. És bizonyos, hogy ebben a világban a 
bennünket környező tájat fogjuk fölismerni: az ismerős állatokat és 
növényeket, sőt olykor önmagunkra fogunk ismerni egy-egy történet 
tükrében.

Kétségtelen, hogy e könyv elolvasása után azt fogjuk mondani, 
milyen szép, milyen csodálatosan szép ez a világ, amely körülöttünk és a 
szívünkben zsong.

DÁVID András
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Egyedül vagyok... kicsi vagyok.. .— 
éhes vagyok... vakogta halkan, aztán 

mind hangosabban:
-  Egyedül vagyok... kicsi vagyok.. .mit

kell tennem? Éhes vagyok!
Ekkor egy mély hang kiáltott vissza a 

dombról, hol sötét volt, és nagy fenyők 
sóhajtoztak:

— Ki fia vagy odalent, kis vérem?
— Kag fia vagyok... és még kicsi vagyok.

Segítsetek Vuknak, a kis rókának.”

Fekete István nagy sikerű, kisregénnyi 
terjedelmű elbeszélése, a Vük mellett a 

kötet még tizenkilenc hasonlóan 
megrendítő és izgalmas történetet 

tartalmaz.
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