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1. A TALÁLKOZÁS 

Két fiú haladt a tapineemei erdı ösvényén. 
Az elsı úgy ment, hogy azt egyetlen tapasztalt túravezetı sem helyeselte 

volna. Idınként neki-nekilendült, és futott néhány métert. Afféle 
hetykélkedı, fickándozó gyerekfutással, amit a tizenhárom éves fiúk csak 
akkor engednek meg maguknak, ha tudják, hogy senki sem látja ıket. Utána 
ismét kényelmesen bandukolva folytatta útját, s lehajolt, hogy közelebbrıl 
szemügyre vegyen egy-egy főcsomót vagy zsombékot. 

A fiúnak kerekded, némi súlyfeleslegrıl árulkodó, duci ábrázata volt. 
Pisze orra jóságossá tette a tekintetét. Kövérsége ellenére ügyesen és 
könnyedén mozgott. Félig eltátott, vastag ajkú szájával, ernyedten lelógó 
kezével, elırenyújtott, sörtehajú fejével szınyegre lépı birkózóhoz 
hasonlított. A fák között fekete, töredezett ágú rezgınyárfákat pillantott 
meg, és óvatosan odament hozzájuk. Megkocogtatta botjával a dobként 
döngı fákat, várt egy kicsit, majd visszalépett az ösvényre. 

A másik fiú mintegy száz méterrel baktatott mögötte. Az ı viselkedése 
talán még különösebbnek tőnt. Idınként hasra vágódott, négykézláb 
mászott, vagy éppenséggel lendületes békaugrásokkal haladt elıre. 
Minthogy az ı útja fától fáig vagy egyik bokor rejtekétıl a másikig vezetett, 
nem mehetett az ösvényen. Mindemellett mégis követte az ösvény 
kígyózását, kanyarulatait. 

Az ösvény Lapukülából vezetett. Voltaképpen az erdei állatok taposták, 
a vadkecskék ezen jutottak ki a tengerpartra. Emberi láb ritkán érintette 
ezeket az apró kaszálókkal váltakozó erdıcskéket. Vaevere, az erdész ment 
végig rajta havonta egyszer-kétszer, sörétes puskával a vállán, erıs lábú 
vadászkutyája, Diána kíséretében. Nyár derekán kaszálók hajladoztak a 
környéken, ısszel pedig legfeljebb néhány alkalmi gombaszedı, így aztán 
nem csoda, hogy minden áldott nap lehetett látni vadkecskéket, sıt 
jávorszarvasokat is. Egészen otthonosan mozogtak errefelé. 

A nyár elsı heteiben járt. A tavaszi kankalinok és a zergeboglárok már 
elvirágoztak. Most lisztes kankalinok pompáztak a mezıkön. A virágok 
fölött sőrő illatszınyeg lebegett. A szélfuvallat ki-kihasított belıle egy 
darabkát, s magával vitte a bokrok és a fák közé, egyenesen a Tapineemébe 
tartó fiúk orra alá. Az elsı fiú rá se hederített. Az pedig, aki a nyomában 
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járt, még annyira se. 
Évszázadokkal ezelıtt, sok-sok könyv tanúsága szerint hazánkban – más 

tengeri országokéhoz hasonlóan – olyan emberek éltek, akik képesek voltak 
dárdahajításnyira becserkészni a jávorszarvast, a fészkében fülön csípni a 
nyulat vagy árnyékként követni az ellenséget. Az ember a társadalom 
rohamos fejlıdésével javarészt elveszítette eme képességeit, valamennyi 
azonban csak megmaradt belılük. A tízesztendıs Enn Siitám ágya fölé 
erısített polcon mindenesetre volt egy könyv, amelyik ábrák segítségével 
egyértelmő útbaigazítást adott az aprólékos és bonyolult felderítımunkához. 
És az a póz, amiben most Enn Siitám a korhadt fenyı fedezékében kuksolt, 
éppen abból a könyvbıl származott. A fiú fél szemét behunyva azt figyelte, 
ahogy az elıtte haladó a vén, erıs gyökérzető főzfát kopogtatta az 
elposványosodott árok szélén. Nem tudta, miért van erre szükség, de 
fontosnak tartotta. Az iménti üldözéses verseny arra intette, hogy az egyik 
rejtekhelyrıl a másikra való surranásra vannak megfelelı és alkalmatlan 
pillanatok. Mindenesetre szerinte a fatörzsek kopogtatásának ideje az elıbbi 
kategóriába tartozott. Így aztán ott is hagyta a fenyıt, és elıreszaladt egy 
jókora távolságra levı mogyoróbokor rejtekébe. 

A tízéves fiú dagadt a büszkeségtıl, akár egy pöfeteggomba. 
Gyıztesnek érezte magát. İ volt a macska, és az a másik az egér. Nevetés 
feszegette. Sejtelme sem volt róla, hogy ebben a pillanatban már le is 
leplezıdött. 

Az egérnek tartott Mardus Maavere ugyanis kevéssel ezelıtt kapta meg 
az elsı figyelmeztetı jelet a vízesésbeli szarkapártól, amelyik önfeledten 
körözött a fészke fölött. És most egy hosszú csırő, szürke madárka újabb, 
éberségre intı jelzéseit figyelte. 

Mardus Maavere pontosan tudta, hogyan viselkedik az erdei szalonka, 
ha minden rendben van körülötte. Ha olyankor emelkedik a levegıbe, 
mindig csupán azért teszi, hogy utána dalolva, siklórepülésben ereszkedjék 
lefelé. 

Most azonban ez a kis szenzációhajhász már percek óta egyik lombról a 
másikra röpdös. Himbálódzik és billegeti magát. És egyre csak lefelé 
bámul. 

Noha Mardus könyvespolcán nem voltak olyan könyvek, amelyek a 
becserkészés bonyolult mővészetére tanították volna, azért ı is olvasott már 
egyet s mást. Az erdei szalonka manıverezése az usszuri tigris történetét 
juttatta eszébe. Ez úgy szólt, hogy amikor a vadász a tigris nyomába eredt, 
az egy kanyarral a vadász háta mögé került. 

Természetesen Mardus Maavere nem volt tigris, aki pedig a nyomában 
járt, még kevésbé, a vadász neve sem volt érdekes, ám maga a történet 
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tanulságos volt. Így történt meg, hogy amikor a tízesztendıs nyomkeresı a 
soron következı békaugrás után már egy gyöngyfőcsomó rejtekébıl 
kikandikált az ösvényre, nem látott senkit. 

A képes vadászkönyv jó tanácsokkal szolgált a fenyvesben való 
rejtızködés módozatairól. Azt is bemutatta, hogyan lehet a kövek közé 
elrejtızni. Olyan esetrıl azonban, hogy az imént még elıtted haladó fiú 
egyszer csak eltőnik, mintha a föld nyelte volna el, nem volt a könyvben 
semmi. Enn elsı meglepetésében felegyenesedett. Baloldalt megcsillant a 
tenger. Jobbról a tapineemei fenyves sötétlett. Ezek éppúgy a helyükön 
voltak, mint korábban. Ám a fiú eltőnt. Furcsa kurrogást hallott a háta 
mögött. 

– Kró-kró-kró – hallatszott valahonnan, egészen közelrıl. A mumusok 
tettek így, akiket Enn A boszorkányos ember címő darabban látott. De hogy 
kerültek azok ide? 

– Fu, fu-fu! – Most meg ı fújtatott. Majd reccsenés hallatszott, ami 
mindig a száraz ág törését szokta kísérni. 

„Ez nem erdei állat – bizonygatta magának Enn. – Egyetlen állat sem 
képes ilyen hangot adni. – Ám a lába ennek ellenére közelebb vitte a 
nyírfához, és kezével belekapaszkodott az egyik alsó ágba. 

Ekkor pillantotta meg Mardust. A kidılt fenyı mögül bukkant elı, 
amelyik röviddel ezelıtt még Enn búvóhelyéül szolgált. 

A tekintete pedig olyan volt, amilyet a kisebb fiú ebben a pillanatban a 
saját arcán szeretett volna látni. 

– Megijedtél, hogy medve, mi? 
A részvéttel teli hang bárkit megtévesztett volna, Ennt azonban nem. A 

szópárbajban nagy tapasztalattal rendelkezett. 
– Még hogy én...? – kezdte. 
Az egyik kicsi volt, és merész, a másik nagy és erıs, de hirtelen 

valahogy elbizonytalanodott. Szemben álltak egymással. A nagyobbik nem 
tudta, mitévı legyen. Valójában soha nem volt kenyere mások leszólása. 
Ám most alighanem mégis megpróbálkozott volna vele, de ebben a 
pillanatban vad csattogás hallatszott a földnyelv sarka felıl. Valamivel 
magasabban a sörétes puska lıtávolságánál egy lármázó madárraj 
közeledett. Középütt pedig egy nagyobb tömegő valami. 

A replikára kész Enn álmélkodva nézte, ahogy a kövér fiú hirtelen 
elhajította a botját. Elıször ahhoz a nyírfához szaladt, amelyikhez Enn 
menekült az elıbb. Már úgy látszott, fel akar rá mászni, amikor hirtelen 
megfordult, és egy húszméternyire levı vastag fa felé iramodott. 

Ez egy sötét égerfa volt, amely nyugodtan terpeszkedett egymagában. 
Talán még az sem zavarta volna, ha felmásznak a csúcsára. Ehhez azonban 
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elıbb fel kellett jutni az alsó ágára. Ám Mardus számára ez elérhetetlennek 
bizonyult. Néhányszor teljes erejébıl felugrott a levegıbe, majd megfordult, 
és csaknem üvöltötte: 

– Gyere már ide! De gyorsan! Felsegítelek. Figyeld, hová repül! 
Milyen jó annak, akinek olyan szeme van, hogy az iskolaorvos azt írja a 

vizsgálati kartonjára: 1,00! Enn világosan látta az egyik ágról, ahogy a zajos 
madárraj egyre ezüstösebbé vált, majd egy nyílegyenesen továbbrepülı 
madártól végleg lemaradva, szétszóródott. 

– A nagy fenyı felé tart, a dombtetın – adta tovább megfigyelése 
eredményét. 

– Az öreg pajta irányába repül! 
A folt beleveszett a kék égbolt mindenségébe, valahol a lapukülai 

templomtorony szélkakasa és a rókadombi földmérı torony csúcsa között 
félúton. 

– Mit akarhattak ezek a verebek ettıl a héjától? – kérdezte Enn, miután 
visszatért a földre. – És miért érdekel téged, hogy hová repült? 

A fa alatt kuporgó fiú most farzsebébe csúsztatta noteszát. Egészen 
megváltozott az ábrázata. Komoly volt, és valahogy ünnepélyes. 

– A te „héjád” Észak-Európa legnagyobb madara, ha tudni akarod. 
Litvániában már egyetlenegy sincs belıle. Lettországban is legfeljebb kettı 
lehet. És azt, amit te láttál, az emberek többsége soha életében nem láthatja. 

Honnan vehette a lapukülai iskola tornatanára, hogy ez a Maavere az 
életben nem tanulja meg, hogyan kell tisztességesen kihúznia magát, a 
vigyázzállásról már nem is beszélve? Mardus szálegyenesen állt a neki alig 
vállig érı Enn elıtt, és tőzben égett a szeme, amikor megszólalt: 

– Ezt a napot jól vésd az emlékezetedbe, fiú! 
Máskor Enn az efféle szavak hallatán jót nevetett. 
Most arcizma sem rezdült. 

2. AZ ÖREG FEHÉRTOLLÚ 

Az öreg Fehértollú erıs szárnycsapásokkal folytatta útját. Lapuküla elıtt 
emelkedı légáramlatot észlelt, kiterjesztette szárnyát, és hagyta, hadd 
emelje még magasabbra. Figyelemre sem méltatta a templomkerti 
verebeket, akik cseppet sem voltak szerényebbek tapineemei testvéreiknél. 
A Fehértollút teljesen hidegen hagyta az az érthetetlen riadalom, amit 
megjelenése váltott ki ennek a csiripelı népségnek a körében. Már akkor 
sem volt olyan ellenfele, akivel számolnia kellett volna, amikor ifjú 
halászsasként elsı ízben emelkedett a levegıbe, miért törıdne hát az 
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ilyesmivel most, öreg Fehértollú létére? Harmincesztendıs kora és deres 
tarkója ellenére ereje teljében van. Tudja a módját, hogy védekezzék a 
zsibongó népség ellen. Amikor a verebek már túl közel tolakodnak hozzá, 
megpördül a levegıben. A raj szétrebbentéséhez elég néhányat 
meglegyinteni közülük. A Fehértollú szárnycsapásától a kisebb madár 
könnyen elalél. 

A verebek miatt a sasnak édes mindegy volt, hol repül az emberi 
települések közelében azonban elfogta a félsz. Most is addig keringett hát a 
magasban, míg a lapukülai emeletes iskola egész picivé nem zsugorodott. 

A Fehértollú horgas karmainak halálos szorításában egy délceg csuka 
volt. A hal szájából egy darabka átlátszó zsinór lógott ki. Ha a Fehértollú 
érdeklıdése odáig terjedt volna, hogy bekukkantson a fogak mögé, 
megismerkedhetett volna a damilon függı csalihallal és egy erıs 
hármashoroggal. Ám a Fehértollúnak szokványos sasszeme volt. Kilométer 
magasságból meg tudta volna számolni a galamb szárnyán a tollakat, de a 
közelében levıt észre sem vette. 

Néhány nappal ezelıtt a lapukülai tehenész nem volt rest elmenni a 
kiiratsi csordához, hogy megáztassa a horgászzsinórját. Üres zsákkal és 
tönkrement horgászfelszereléssel tért vissza. Az efféle esetek természetesen 
magyarázatot követelnek, és a piros képő tehenész nem fáradt bele annak az 
elbeszélésébe, hogyan lógott meg közvetlenül a csónakja mellıl egy csuka, 
amely legalább hét kilót nyomott. A történetet ekként fejezte be: 

– Akkorát rántott, hogy eltört a botom. És látod, oda lett a csalim is. 
A tehenész botjának valóban letörött a vége. Ám ami az elszökött hal 

súlyát illeti, arról csak a Fehértollú tudott volna bizonyosat mondani: 
pontosan két kiló húsz deka, egy grammal sem több. 

A Fehértollú a csukára megszokott leshelyérıl, a tapineemei öböl 
iszapjában megülı nagy kırıl csapott le. Az úszóhorog három tőhegyes 
horga a hal végsı vergıdése közben szakadt le. A csuka szédelgett, fel-
feldobta magát a víz felszínére, amíg csak a sas nem végzett vele. 

Az apró halakat, amelyeket a hullámverés idınként a partra sodort, a 
Fehértollú mindig a helyszínen fogyasztotta el. De más volt a helyzet a nagy 
halakkal. Azokat már a Fehértollú ükapáinak a fiai is a fészkükbe vitték, és 
a Fehértollú az ı példájukat követte. Hatalmas szárnycsapásokkal szelte 
most is a levegıt a lapukülai kolhoz földje, az erdıség faiskolája és az 
iszapos fenekő Sindel-tó fölött. Azután a vıisikaari erdıirtás következett, 
majd a pedasi égetéses irtás, elszenesedett fenyık ezreivel, utána a neerui 
mocsár és végül a végtelen veisi láp. 

Ott, ahol a süppedékes neerui mocsár háromszöglető ékként benyúlik a 
veisi láp nyugati csücskében levı hegyhátba, a Fehértollú behúzta a 
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szárnyát. Csak úgy surrogott a levegı, amint az óriás madár nehéz kı 
gyanánt lefelé zuhant. A szíve örömdalt zengett. Szerette ezt az önfeledt 
zuhanást. Ilyenkor fiatalnak és erısnek érezte magát. Olyan még nem akadt, 
aki a levegıben legyızte volna. 

Minden halászsasnak több fészkelıhelye van. A Fehértollúnak három 
volt. Ez, ami fölött most a leszállási mőveletet végezte, sokáig csupán 
tartalék otthon gyanánt szolgált neki. A Fehértollú ifjú éveiben éjszakánként 
a veisi láp túlsó felén hajtotta nyugovóra a fejét, azon a részen, amit 
Homokháti Rengetegnek neveznek. Itt volt a fenyık királya. Elérhetetlenül 
magasan emelkedett a többi fa koronája fölé. A Fehértollú a fészke szélén 
ülve belátta róla az egész vidéket. Bizony sokszor elindult onnan 
kimeresztett karmokkal és támadásra kész csırrel, hogy idehozzon egy-egy 
nyulat, amelyik volt olyan ostoba, hogy kimerészkedett a mocsár szélére. 

A múlt nyáron azonban emberek jelentek meg a veisi láp keleti 
peremén, akik folyton kiabáltak, és a fákról fehér forgácsokat hasogattak le. 
Igaz, nem jutottak el egész a fészekig. De csupán néhány lépés választotta el 
ıket ettıl a fától. Ez azonban egy elırelátó sasnak éppen elegendı volt. 
Elhatározta, hogy egy idıre elköltözik innét. 

Nem is annyira önmagát, inkább újonnan talált párját féltette. 
A Fehértollú dédszüleinek a Homokháti Rengeteg volt az ısi birodalma. 

Nyolcvan esztendıvel ezelıtt azonban – a madaraknak ez sokkal hosszabb 
idı ám, mint az embereknek – az ahvenemaai szigetcsoporthoz tartozó 
kivikulmai gyülekezet lelkésze a fejébe vette, hogy a régtıl fogva zsellérek 
bérelte két apró tanyát, a Koivusuoriét és Mäkeläét az egyházközösség 
birtokához csatolja. A hajlék nélkül maradt zselléreknek megígérték, hogy 
új életlehetıséget biztosítanak nekik az egyházközösséghez tartozó, 
megmőveletlen szigetecskék valamelyikén. 

Koivusuori ezután városlakó lett. Mäkelä Matti, aki engedelmesebb volt 
nála, kezet csókolt a lelkésznek, és nyírfakéreg csónakján elevezett Porsola 
szigetére. 

Matti három faóriás kivágásával látott hozzá új csőrje építéséhez. A fák 
kidöntésével darabokra hullott egy erıs porsolai sasfészek is. 

– Hőha! – csodálkozott Matti, amikor a fészek romjai közül egy 
karvastagságú ágat húzott ki. – Micsoda dorongokat hordtak itt össze! Az 
asszony megfız vele egy fazék rántott levest. 

Majd ismét a fejszéért nyúlt, és fel sem tőnt neki az ifjabb Mäkeläk 
zsivajgása, akik a fészek törmelékei közt talált sastollon kaptak össze. 

Igaz, a porsolai sasoknak volt még egy fészkük a szomszédos szigeten, 
de sajnos ott meg nemsokára Matti idısebb fiának, Juhani-Jussinak a 
fejszecsapásai csattogtak. Juhani-Jussi nısülni szándékozott, és nem akart a 
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szülıi ház fedele alatt maradni. Minthogy Koivusuori úgyis felhagyott a 
zsellérkedéssel, Juhani-Jussi a lelkészhez fordult, hogy a Porsolával 
szomszédos sziget bérletéért folyamodjék.  

Így váltak hontalanokká a Fehértollú dédszülei a saját szülıföldjükön. 
Felszálltak hát a magasba, s szárnyuk végével csaknem egymást csapdosva, 
dél felé vették az irányt. 

Néhány héttel késıbb a Finn-öböl innensı felén levı Viiduna halászfalu 
lakói két hatalmas madárról kezdtek beszélni. A rüügui partszakadéknál 
látták ıket, amint vihar idején apró halakat fogdostak. A világítótorony ıre 
pedig tanúja volt, amikor az egyik madár elragadott egy rókát. És ha 
hihetünk a kivineemei pásztorfiúnak, a legsudárabb fenyı koronája is felére 
zsugorodott, amikor a sas ráült, hogy megpihenjen. 

Az óriás madarak mindig abban az irányban tőntek el, ahol a Homokháti 
Rengeteg medvecsapásain kívül a környékbeliek még hatalmas mocsarakról 
is tudtak. És amikor a madarak szétterített szárnyukat billegetve lefelé 
ereszkedtek, az egyik nyakszirtjén világosan kivehetı, élénk sávot láttak. 

A Finnföldrıl jött menekültek olyannyira uraivá váltak a Homokháti 
Rengeteg légterének, amennyire csak a sasok erre képesek lehetnek. A 
rengeteg szélén levı kétszáz esztendıs fenyın kívül újabb két, 
fészekrakásra alkalmas fát kerestek tartaléknak. A veisi láptól Viidunáig, a 
sııri mocsártól a tapineemei szirtekig terjedt a saspár birodalmának 
láthatatlan határa. Valahányszor megjelentek az égbolton, a hatalmas 
mocsárban és az erdıszéleken megállt az élet. A nyulak a zsombékok közé 
lapultak, a hófajd megmerevedett a helyén, az óvatos vadmacska pedig a 
legsőrőbb bozótosba húzódott. 

A tojósas minden tavasszal tojt két tojást, néha, nagyon ritkán, hármat. 
Ezek közel sem voltak akkorák, amekkorákra a tojó méreteibıl 
következtetni lehetett volna. És nem is mindig keltek ki belılük a bohókás, 
összezsugorodott lámpabélre emlékeztetı, hosszú nyakú fiókák. Egyik 
alkalommal a szélroham súlyos ágat vágott a fészekbe. Mégis sok olyan 
tavasz volt, amikor vidám hangzavar hallatszott a fa koronájáról, és a 
saspapának nem kis erıfeszítésébe telt, hogy fiókái gyorsan növekvı 
étvágyát csillapítani tudja. 

Amikor a fiókák pihés gyermekruhájukat szép, sötét tollazattal cserélték 
föl, az ı hátukon is kivehetı volt a világosabb sáv. És ekkor már nem volt 
messze az a nap, amikor a sasfiókák a levegıbe emelkedtek, és megtették 
elsı, bátortalan szárny-próbálgatásukat. 

Ez minden esetben akkor történt, amikor a szülık távol voltak. Mintha 
csak a sasfiókák féltek volna a bíráló tekintetektıl. Ezért mindig kora 
reggeli idıpontot választottak elsı repülésük idejéül, ilyenkor a szülık 
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zsákmányszerzı úton jártak. Ágtól ágig, fától fáig röpködtek, míg ismét 
vissza nem jutottak a fészekbe. 

Aztán egy vagy két éjszakát még ott töltöttek a védelmet nyújtó 
gallyerıdben. Egy-két napig hallattak még ételt kérı hangokat. De ezzel 
vége is szakadt a gyermekkoruknak. Az ifjúvá serdült sasok büszke 
szárnysuhogtatással a magas, öreg fenyı fölé emelkedtek, és közvetlenül a 
tenger felé húztak. 

Az öreg sasok elkísérték ıket. Vegyült ebbe az elkísérésbe jókedv és 
büszkeség is, de az ilyen út mégiscsak a szülıi gyámkodástól való búcsút 
jelentette elsısorban. Az ifjú sasok ettıl fogva önállóvá váltak. Már sokszor 
látták a fészekbıl, hogyan csap le anyjuk a mókusra zuhanórepülésben, 
vagy azt, hogyan követi apjuk a nyulat mélyrepülésben. Minden más tudása 
mélyen bennük él, csak az alkalomra várnak, hogy fel is elevenedjék. Ha 
mégis rászorulnának az öregek zsákmányára, az élelemszükségletük 
elenyészı hányadát teszi ki csupán. A nagyobbik részrıl maguknak kell 
gondoskodniuk, és mivel ezzel ık is tisztában vannak, egyre gyorsabban 
lendítik a szárnyukat. De azért egyáltalán nem szomorkodnak. Várja ıket a 
nagyvilág, a kötöttségektıl mentes csavargóélet. Hát van ennél jobb? 
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Az Ahvenamaa szigetérıl Észtország északnyugati partvidékére 
vándorolt pár kimúlt. A sasoknak idıs korukra ugyanis megbénul a 
szárnyuk. 

A veisi láp fölött egészen a következı ıszig nem is hallatszott 
sasszárnysuhogás. Bátran fickándoztak a kecskegidák a mocsár peremén, a 
mókusok pedig pimasz módon fölmásztak az öreg fenyı tetejére, az 
elárvultfészekbe, és úgy látszott, hogy ez így lesz még sokáig, míg egy 
napon az égbolt nyugati szegélyén meg nem jelent két apró pontocska. 

A Homokháti Rengeteg égboltjának új urai közeledtek. Honnan 
szereztek tudomást az öreg saspár pusztulásáról, csak ık tudták volna 
megmondani. De már itt is voltak, és ugyanarra a hatalmas ırfára 
telepedtek, ahová elıdeik is, és a figyelmes szemlélı nyomban észrevehette, 
hogy az egyik madár nyakszirtjét az ismerıs sáv ékesíti. 

A veisi lápon az élet visszazökkent a korábbi kerékvágásba. 
Ismét voltak tehát sasok a Homokháti Rengetegben, és itt is maradtak. 

De egyiküknek sem sikerült megélni azt a kort, amit Ahvenamaaról jött 
nagyszüleiknek. Vagy elıbb ért célt a zsákmányra sóvár golyó, vagy pedig 
az éhség, a hideg tél vetett véget életüknek. Ám a fészeknek sohasem kellett 
sokáig várakoznia új lakóira, mivel az elsı saspár fiai, lányai még ott 
tanyáztak a környéken. Úgy látszott, mintha vissza-visszatértek volna 
szülıhelyükre érdeklıdni. És az üresen maradt fészek nemsokára új 
családnak adott otthont. 

Alázuhanó sasunk a családi fészeknek már a hatodik birtokosa volt. 
Amikor a fák koronájának közelébe ért, az öreg Fehértollú szétterítette a 

szárnyát. Karmai közül most könnyen kieshetett volna a hal. Pontosan oda 
esett volna, ahova kell. Ám vadászszeme már észrevett lent egy közepes 
nagyságú, alaposan megtépett császármadarat. Élete hő társa épp most 
osztotta szét a fészekben az iménti zsákmányt. 

A karmai közt tartott hal meglehetısen nagy volt, leereszkedett hát vele 
a hatalmas ırfára. Volt ennek egy ága, amin szunyókálni szeretett, olyan is, 
ahonnan belátta az egész környéket. És mint minden ırfának, ennek is volt  
olyan ága, ahol meg lehetett ízlelni a fához méltó vadászzsákmányt. 

A fehértollúnak éppen nyakszirten kellett volna vágnia csırével a 
csukát, amikor elsötétült felette az égbolt. 

A tojó jóval nagyobb volt, mint a fehértollú. No meg fiatalabb is, 
féktelenebb is, és ami a legfontosabb, teljesen tudatában volt annak, hogy a 
helybéli sasszokás szerint kinek dukál a csuka. 

Egy pillanat mőve volt az egész, és a damilos csuka új karmok 
szorításában repült a fészek felé. A borzas kutyakölykökre emlékeztetı 
fiókák a nyakukat nyújtogatták, és rikácsolni kezdtek örömükben. 
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Az öreg Fehértollú egykedvően nézte ıket, akár egy filozófus. 

3. LÁTOGATÁS AZ ERDİGAZDASÁGBAN 

Ott, ahol a Homokháti Rengeteg erdıtömbjének elkeskenyedı déli sávja 
csaknem a part vonaláig elér, apró község búvik meg. Ha az erdıbıl jövet 
átérünk a folyóhídon, egy emeletes, pirosra festett épület tőnik a 
szemünkbe. Nyolcosztályos iskola, saját sportpályával, kísérleti ágyasokra 
osztott kerttel s az épület elıtti téren zászlórúddal. Vele szemben a vaj- és 
sajtüzem hosszúkás épületébıl füst gomolyog. A tejgazdaságon túl, az 
országúttól valamivel távolabb szürke terméskı templom magaslik. És ha 
mindehhez hozzászámoljuk az út két oldalán álló öt-hat régimódi faházat, 
máris megvan az eredmény: a község, amely a Lapuküla nevet viseli. 

Cseppet sem jelentéktelen község ez. Boltja tíz kilométeres körzetben az 
egyetlen. Postahivatala is van, ahonnan táviratozni lehet, és itt rendelhetık 
az újságok is. Lapukülában lakik Tidriku Liisu, azon kevesek egyike, aki 
valóban érti a gyúró- és javasasszony mesterségét. Van itt olyan férfi is, aki 
a konyhai polcot éppúgy összebarkácsolja, mint a fakeresztet a sírra. Akár 
ebédidıben is, ha máskor nem fér bele az idejébe. Csak nem szabad 
odamenni és rákérdezni. 

– Ez a Kibrits-féle asztalosmőhely? 
Mert akkor Ann asszony dühös lesz, és Jaak mester nemkülönben. 

Mindketten azt tartják, hogy az üzleti ügyeket jobb csendben intézni. 
És hogy a lista teljes legyen, Lapukülában egy órásmester is lakik, 

parancsolójával, Elise asszonnyal együtt, aki történetünk folytatásakor 
éppen az iskola kapujában áll. 

Tehát Elise asszony a lapukülai iskola kapujában állt, és úgy járt a szája, 
akár egy imamalom: 

– Maguk sem félnek a vidéki élet unalmasságától, ugye? Mondtam is én 
már pár nappal ezelıtt az öregemnek, hogy alighanem városiak vannak az 
iskola épületében... mert hogy füstöl a kéménye. Az útkaparó kutyája úgy 
vonyított az éjszaka, akár egy megveszekedett, így aztán hogy aludjanak a 
gyerekek? A kisfiúnak nincs valami jó étvágya, miért nem itatnak vele 
meleg tejet? Vagy miért nem adnak neki tojássárgáját? 

Elise asszony beszéde többnyire kérdésekbıl állt. Egy perc alatt 
legalább két tucat kérdés zubogott ki a lapukülai órás bájos oldalbordájából, 
de ezek mind megválaszolatlanul maradtak. Erre ugyanis egyszerően nem 
hagyott idıt. De nem is érdekelték a válaszok. A kérdezésben lelte örömét. 
És szegény beszélgetı-partnerének nem maradt más lehetısége, mint hogy 
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bólogasson, a fejét rázza, vagy széttárja a karját. 
Siitam karmester asszony mindezt már többször megtette. Most 

segélykérıen körülnézett. Jól nevelt ember volt, és a jól nevelt emberek ok 
nélkül nem szokták faképnél hagyni a beszélgetıpartnerüket. 
Következésképp valami okot kellett találnia. 

Tekintete hatéves kisfián, Andruson állapodott meg. 
A hatéves Andrus meglehetısen nyugtalan gyerek volt. Meglépett 

otthonról, elbújt a padláson, meg ehhez hasonló dolgokat mővelt. Most 
bezzeg szófogadóan itt guggolt az anyja közelében, és csavarkulccsal egy 
fél téglát próbált kiráncigálni a kerti út kövezetébıl. Arra a helyre ugyanis 
egy pincét tervezett. 

A karmester asszony újfent bólintott, újfent megrázta a fejét, és újfent 
széttárta a karját. De nem bírta tovább idegekkel. Még szerencse, hogy az 
idısebb fia nem volt a láthatáron. 

– Eeenn! – kiáltotta Margit Siitam panaszosán. – Eeenn! Hol vagy? – 
„Mi ütött ebbe a gyerekbe?" – motyogta, és sietve eltőnt az iskolaépület 
mögött. 

Margit Siitam asszony nem rendelkezett említésre méltó színészi 
képességgel. Ezért menekülése esetlenül sikerült. Ám az órásmester 
asszonya ehhez már hozzászokott. Az ı közelébıl mindenki elmenekült. A 
férje is épp hogy csak felkapta a horgászbotját, és már osont is kifelé az 
ajtón. „Na, én megyek" – s gyorsan eltőnt, még mielıtt hitvese 
megkérdezhette volna, hogy hová megy, fog-e halat, és mit ér az olyan férfi, 
aki csak sötétedéskor jön haza. Most, hogy egyedül maradt, gyorsan 
megkérdezte még Andrustól, nem akar-e építészmérnök lenni, tud-e már 
olvasni, és utazott-e már repülıvel, azután továbbment. 

A Siitám család immár második alkalommal nyaralt Lapukülában. 
Margit Siitam egykori padtársa a helyi iskola igazgatója volt, és az ı révén 
kerültek ide. Természetesen nem ez volt a fı oka, hogy az idén is eljöttek. 
Ismerısök nyilvánvalóan másutt is akadnak, de ilyen nagyszerő erdı sehol 
sincs. És máshol nem volt ilyen kellemes, fürdésre alkalmas folyó sem, ami 
közvetlenül a ház mögött csobogna. És ami a legfontosabb: másutt nem volt 
zongora. 

Erre Enn miatt volt szükség. A karmester asszony munkája 
megkövetelte a színházban, hogy csaknem hét órát üljön – szabadsága 
idején tehát egyetlen porcikája sem vágyódik a zongoraszék után. A 
kórusvezetı apa, akinek évekkel a konzervatórium befejezése után semmi 
szüksége a virtuóztechnikára, egy vagy két hónapig ugyancsak megvan 
zongora nélkül. Tízesztendıs fiuk azonban, akiben a jövendı zenésze 
rejtızik, nem lehet meg nélküle. A szülei csak tudják! Némi engedményt 
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azért tettek Ennek a nyári szünetre való tekintettel. A szokásos három óra 
helyett Lapukülában csak két órát kellett gyakorolnia. 

Enn most is ott ült a zongoránál. A nyitott ablakon át hallott mindent, 
amirıl a kertkapuban beszéltek. Enn már egész kiskorától kezdve kíváncsi 
volt, akár egy veréb. Amikor a szüleinél vendégek voltak, éjszakába 
nyúlóan forgolódott ébren a másik szobában, és érdeklıdéssel hallgatta, 
mirıl beszélnek a nagyok. Ritka emlékezıtehetséggel rendelkezett. 
Elraktározott magában mindent, így aztán Enn Siitám bárkivel bármirıl el 
tudott volna beszélgetni. El lehetett volna vinni társalogni akár a 
csigalépcsıs kávéházba is, a mővészek találkozóhelyére. Nem hozott volna 
szégyent a családjára. De sajnos ezt sohasem tették meg vele. A 
zongoragyakorlás és az iskolai munka mellett Ennek csupán egyetlen 
komoly kötelessége volt: a kisöccsére vigyázni. 

Milyen jó, ha a testvéred idısebb nálad! Kora reggel magával visz 
horgászni, megtanít rá, hogyan kell kidobni a horgot, s hogy lınek a 
légpuskával. Eljuthatsz vele többnapos kirándulásra is és ki tudja, még hány 
helyre. 

Akkor sincs panaszra okod, ha a testvéred veled egyidıs, vagy mondjuk, 
egy évvel fiatalabb. Két „férfi” az mégiscsak két férfi, akik elıtt még az 
útkaparó bozontos kutyája is meghátrál, s akiktıl még az iskolaszolga dühös 
tehene, a Tarka is megijed. No meg az is köztudott, hogy ha ketten 
masíroznak a falu utcáján, akkor egy hasonló korú odavalósi fiú, ha 
szembejön, nem kérdezi meg még viccbıl sem: „Mi az, talán verekedni 
akarsz?” 

Ezzel szemben egy kistestvér kész szerencsétlenség. Egyebet sem csinál, 
mint a nyomodban jár, és folytonosan kérdezısködik, most mit csinálunk? 
Mintha bizony egy hatévessel egyáltalán lehetne valami értelmeset csinálni! 
Egy ilyennel legfeljebb bújócskát játszhat az ember, azt is úgy, hogy az 
egész idı alatt a vizeshordó mögött kuporog. Különben nem talál meg. 

Körülbelül efféle gondolatok kergetıdztek Enn Siitam fejében, 
miközben a nyikorgó zongoraszéken pörgette magát. Enn Siitam nagy 
pszichológus volt. Tudta, hogy a félórás kérdészuhatag után anyja idegei 
odakint nyugalomra és pihenésre vágynak, Andrus pedig már kicibálta a 
maga tégláját, és most afféle „mit csináljunk” ábrázattal ténfereg. A 
gyermekgondozás fenyegetı réme függött Enn feje fölött, ehhez kétség nem 
fért. És ráadásul elég vékony cérnán. 

Enn azonban nemcsak pszichológus volt, hanem nagy stratéga is. Már 
réges-régen ismerte azt a férfiút, aki ilyen kritikus helyzetekben a 
segítségére lehet. Igaz, hogy az illetı legalább száz esztendeje meghalt, a 
mőve azonban ránk maradt. És Enn viszolyogva kinyitott egy zöld albumot, 
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aminek a borítóján ez a felirat díszelgett: Kari Czerny: Ujjgyakorlatok. 
Amikor az iskola dolgozóinak Artur Rinne∗ új dalait játszotta, a 

gyerekek elcsalták a zongorától. Amikor magában improvizált, lehurrogták. 
De olyankor, amikor Czerny ujjgyakorlataitól remegtek az üvegablakok, 
soha nem adtak neki más feladatot. Minden zongoratanár tudja, milyen 
nehéz a mai gyerekeket rávenni, hogy végigcsináljanak néhány, ifjú 
virtuózok számára elengedhetetlen ujjgyakorlatot. És ha a gyerekek ezt néha 
önszántukból megteszik, az olyan csoda, amit nem szabad megzavarni. 

Harminc esztendıvel ezelıtt Lapuküla serény, kultúrára szomjas tanítói 
ünnepi estet rendeztek, kiállítással egybekötött vásárral. Ennek a bevétele 
teremtette meg az alapját az iskolai zongora megvásárlásának. A tanárok 
most már újak, de az öreg „Astron” – csakúgy, mint egykor – ott áll a 
sarokba épített dobogón. És most is – csakúgy, mint egykor – faragott korlát 
védi, amelyen az iskolás gyerekek nagyon szeretnek hintázni. És a kulcsot, 
ami a fedelét nyitja, most is, csakúgy, mint egykor, a tanári szobából kell 
kihozni. 

A zongoraszékrıl jól lehetett látni az iskolaudvart és az út felıli parkot. 
Enn, amikor az édesanyja Andrusszal eltőnt a patak irányában, kimászott az 
ablakon. 

Itt távozott az elızı napon is, amikor egy zömök fiúra lett figyelmes, 
amint az ráfordult az erdıre vezetı ösvényre. 

Az az ötlete, hogy titokban Mardus Maavere után osonjon, számára is 
váratlanul jött. Nem volt vele semmiféle hátsó szándéka. Egyszerően ki 
akarta próbálni, képes-e rá, hogy észrevétlenül a másik nyomában 
maradjon. Könyvekbıl vett cserkésztudománya követelte a próbatételt. 
Egyáltalán nem érdekelte, hogy hová megy Mardus. Szerinte azok a fiúk, 
akik egyedül kószálnak, vagy csendesen elüldögélnek az árokparton, meg 
az erdıben mászkálnak: furcsák és unalmasak. 

Az ilyeneket általában elkerülte. 
No de az emberek sokszor tévednek – miért nem történhetett meg ez 

Enn-nel is? Ma az elızı napi békés nyomkövetés olyan szenvedéllyel 
vonzotta a község szélén levı sárga ház felé, mintha parázs égette volna a 
talpát. És még mielıtt a kaput kinyitotta volna, már kiabált is: 

– Gyerünk, Mardus! Elszabadultam otthonról! 
Negyedórával késıbb kissé imbolygó kerékpár állt meg a nagy park 

közepén levı ház elıtt. A nyeregbıl egy verejtékezı fiú ugrott le, aki 
egészen addig tartotta a kerékpárt, amíg nála jóval kisebb útitársa le nem 
kászálódott a csomagtartóról. 

                                                
∗ Ismert észt énekes 
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A park valóban óriási nagy volt. A lépcsıfeljárót szálegyenes tujafák 
ırizték. Kissé távolabb hársfák susogtak. A vörösfenyırıl pedig, amelynek 
ott imbolygott világoszöld koronája, azt tartották, hogy sem a közelben, sem 
a távolban nincs hozzá fogható. 

A két látogató egy pillantásra sem méltatta a büszke fákat. Felmentek a 
kılépcsın, kinyitották a színes üvegtáblákkal ékesített, nyikorgó ajtót, és 
máris egy nagy szobában álltak, ahol három hatalmas íróasztalt, két kopott 
szekrényt és egy sereg tanácskozó férfit találtak. 

A lapukülai erdıgazdaságban nem volt ritkaság a vendég. Nyaranta jó 
néhány kocsirakomány hivatalos ember megfordult erre. Ezenfelül az 
egyetemisták is ide jártak gyakorlatra. Községbeli iskolás gyerekeket 
azonban ritkán láttak az egykori uradalmi épületben. Öt szempár meredt 
Ennre és Mardusra, és mindegyikben ott bujkált a kérdés: „Ejnye, fiúk! Mi 
kerestek ti itt?” 

A fiúk toporogtak. Ha bizalmas dologban járunk, nemigen akaródzik 
hirtelen elırukkolni vele. Az ilyesmivel csendesen, okosan illik 
elıhozakodni, és ha lehetséges, mindig ismerısök közvetítésével. 

De hát hol vannak itt barátok, ismerısök? Erre a kérdésre meg kell 
találni a választ. Hol van Laaneste, a helyettes fıerdész, akinek a 
vezetésével a lapukülai gyerekek minden tavasszal fészekládikókat vittek az 
erdei utak mentére? 

Hát Kärmas, a felmérı, aki idınként ugyancsak bejött az iskolába? İt 
sem lehetne gyorsan idehívni? 

Nem bizony, sehogy sem lehetett. Kärmas, a felmérı ott volt, ahol a 
felmérık sürgetı dologidıben lenni szoktak. Az erdıséget járta, mérıbottal 
a kezében, térképtáskával az oldalán. Fölmért minden fát, mert az 
erdıgazdaságnak mégiscsak tudnia kell, hol nınek a telefonpóznák, és hol a 
gyufának való fák. 

– Mit akartok itt, fiúk? – lépett ki a tanácskozók közül egy magas, vörös 
arcú ember. – Hátha adhatunk valami tanácsot... Elég sokan vagyunk ahhoz, 
hogy... 

Enn lassan elıretolakodott. Egyszerően a természete nem engedte, hogy 
a háttérben álljon, így aztán ı volt az, aki válaszolt: 

– Ó, semmi különös. Csak azt szeretnénk tudni, hogy ha átmegyünk a 
Sindel-tavon, és elérjük azt az erdıt, és azon is túljutunk... és még távolabb 
megyünk... mi van az után? 

Hát bizony erre a kérdésre senki nem számított. Elcsendesedett a szoba. 
– Hogy mi van a Sindel-tavi erdın túl? – húzta fel furán a vörös arcú a 

szemöldökét. – Jaagup, az a te körzeted, válaszolj a fiúknak! 
A középkorú, kopasz férfi felhorkant. A könyvelı épp az imént 
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emlékeztette, hogy ideje volna beadni az utolsó negyedévi elszámolásokat. 
És Jaagupnak, aki az írásos munkát a világ legundorítóbb dolgának tartotta, 
természetszerőleg ettıl nem lett jobb kedve. Egyébként is lassan pergı 
beszédfonalán most egy csomó keletkezett, amit csak az idı képes feloldani. 
Még egyszer felhorkant: 

– Az erdın túl erdı van. A vıisikaari erdıirtás. 
– És a vıisikaari erdıirtáson túl? 
– A pedasi égetéses irtás, ez napnál világosabb. 
– De azután mi van? 
– Mi lehetne még? Mocsarak, lápok, ez napnál világosabb. 
És eme kategorikus bizonyítás után a Sindel-tavi erdıır a foga közé 

szorította a ceruzáját, és akkorát roppantott rajta, hogy csak úgy röpködtek a 
szilánkok. Mindenesetre ebbıl érteni lehetett: hiába faggatnák tovább. 

A vörös arcú férfi sokkal jobb hangulatban volt. 
– De hát miért érdekel ez benneteket, fiúk? Talán szedret akartok 

szedni? Vagy tán kirándulásra készültök? Mert ha kirándulásra készültök, 
ne a nagy erdıségeket válasszátok. Könnyen eltévedhettek. 

A fiatalabb fiú olyan képet vágott, amit az édesanyja 
kiskakasgrimasznak szokott nevezni. 

– Ó... egész más miatt kérdeztük... Tegnap arrafelé repült egy sas. Arra 
vagyunk kíváncsiak, hol lehet a fészke. Ez ugyanis természetvédelmi 
szempontból igen lényeges. 

Ismét beigazolódott a rég ismert igazság, miszerint a felnıttek serege 
hitetlenek gyülekezete. Enn Siitam abban reménykedett, hogy legalább 
ámulatba ejti ıket. De ilyen visszhangra még ı sem számított. A Sindel-tavi 
erdıır úgy ugrott föl, mint akit a darázs csípett meg. 

– Sasfészek! Gondolkodjatok már! Egyszer láttok egy sast, és mindjárt a 
fészkét keresitek. Harminc kilométeres körzetben csak erdık vannak, és 
mocsarak! 

És az erdıır olyan hévvel kezdte tömködni a pipáját, hogy remegett a 
szára. 

– Bizony, ez alighanem így van... ki talál meg egy tőt a szénakazalban – 
szólalt meg a vörös arcú. – Jaagup a mi nagy sasszakértınk, és amit ı 
mond, ahhoz kétség nem fér. 

És amikor a vörös arcú férfi ezt mondta, széles vigyorba szaladt a szája, 
és elmosolyodtak a többiek is, Jaagupot kivéve. Ritkán lehetett nevetni a 
Sindel-tavi erdı ırén, de most itt volt rá az alkalom. Alig egy éve, hogy a 
Sindel-tavi Jaagup jókora, újságpapírba bugyolált csomaggal állított be az 
erdıgazdaság központjába, és így szólt: „Na, lelıttem ezt az átkozott héját!” 

A vadászati ellenır forgatta a madarat jobbra-balra, azután faggatni 
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kezdte a vadászt, hogy pontosan hol, mikor és milyen körülmények között 
lıtte le. Jaagup csak ezután tudta meg, hogy az ı héjája valójában egy fiatal 
halászsas. És hogy a lelövıje büntetésként búcsút mondhat kéthavi 
fizetésének. 

– Így van ez, fiúk – szólalt meg újból a vörös arcú. – Egy ilyen fészekre 
nem lehet rátalálni egy-két erdei kirándulással. Ez a napnál is világosabb, 
ahogy Jaagup szokta volt mondani. Hagyjatok fel ezzel a tervvel. 

Honnan is tudhatta volna, hogy Mardus, aki csupán a saját fejére 
hagyatkozhatott, már fel is fedezte a fészek helyét? Az ajtó melletti falon 
függött az erdıgazdaság térképe. Amikor Mardus gondolatban úgy állított 
oda egy képzeletbeli vonalzót, hogy az érintette a tapineemei pajtát, a 
Sindel-tavat és a vıisikaari erdıt, kapott egy egyenest. Amikor pedig 
ugyanennek a vonalzónak a segítségével Viiduna halászfalut összekötötte a 
kolgai kilátótoronnyal, kapott egy másik egyenest. És Mardus most már 
tudta, hol metszi egymást a két egyenes. 

– Így van ez, fiúk – mondta a vörös arcú mintegy búcsúzásképpen. – 
Nemigen éri meg, hogy hozzálássatok a fészek keresésének. De ha egyéb 
sashistóriák is érdekelnek benneteket, kerüljetek csak beljebb, Jaagupot 
fenemód felvidítja az ilyesmi. 

Ezúttal már hangosan hahotázott az egész szoba. 
Amikor a biciklisták maguk mögött hagyták a parkot, a nyeregben ülı 

megnyomta a féket. Enn lekászálódott a csomagtartóról. A felderítıút 
eredményeit összegezni kellett, és utazás közben nem jó ilyesmit csinálni. 

– Biztos vagy benne, hogy a sas a tenger felıl egyenes vonalban repül a 
fészke felé? 

Mardus ebben biztos volt. A testvére mondta neki. A bátyja, Valter. 
Amikor a sas a fészke felé tart, úgy repül, mintha iránytő volna a csırében. 

– És ez a másik repülési irány... a Viidunából jövı? Biztos vagy benne, 
hogy helyes? 

Mardus ebben is biztos volt. Ezt ugyancsak a bátyja jegyezte fel. 
– Na, és hol metszi egymást a két egyenes? 
A napbarnított, két tucat helyen már begyógyult és legalább ugyanannyi 

gyógyuló karcolással ékesített kéz valami olyasfélét firkantott a notesz 
lapjára, ami felülnézetbıl kiflire emlékeztetett. 

– Itt. A Sarló-szigeten. 

4. A KÉK FEDELÜ JEGYZETFÜZET 

Az iskolához érve Mardus letette útitársát. Már minden lényeges 



23 

dologban megegyeztek. 
– Holnap mindenképpen nekivágok... 
– Veled tartok! Csakhogy... – És Enn grimaszt vágott, aminek 

mindketten értették a jelentését. 
Nem könnyő dönteni a másnapi programról, amikor az ember még csak 

tízesztendıs. Egyetlen határozott szülıi rendelkezés dugába döntheti 
valamennyi korábbi tervedet. De hát ne tartsunk a legrosszabbtól. 

– Tehát holnap – mondta Enn, és búcsúzóul intett a kezével. Azután 
visszatért az öreg zongorához, az ingatag székhez és Czerny 
ujjgyakorlataihoz. Magától értetıdıen az ablakon át. Új barátja pedig 
beletaposott a nyikorgó pedálba, és folytatta útját. 

A sárga ház külsı ajtajának kulcsa ott hevert, ahol Mardus hagyta – a 
kocsiszínbe betolt szecskavágóban. Édesanyja még a kolhozban volt, 
dolgozott. Amikor Mardus kinyitotta az ajtót, a fali ingaóra ötöt ütött. Az öt 
ütés sokkal többet jelentett Mardusnak egyszerő délutáni idıpontnál. Azt 
jelentette, hogy meg kell etetnie a malacokat, arrébb kell vinnie az 
árokparton legelészı Lehik tehén láncrögzítıjét, és hogy a tőzhely a 
konyhában fára vár. 

Ilyen fontos és komoly tennivalókat idéztek emlékezetébe az 
elıszobában ketyegı ingaóra ütései, Mardus azonban ezúttal nem törıdött 
velük. Bement a hátsó kisszobába, bedugta kezét a polcon sorakozó 
könyvek mögé, és egy kék, megfakult jegyzetfüzetet húzott elı. 

Bizonyára nagyon kevés jegyzetfüzet van a világon, amelyik ennyi lápot 
és mocsarat megjárt volna a gazdájával, mint ez, amelyet most Mardus a 
kezében tartott. Látta ez már a Peipus-tó menti rengeteget és a Vändrán túli 
pusztákat is. Hevert ez már több száz erdei csapás mentén megbúvó tanya 
ebédlıasztalán, írtak bele tábortőz mellett és pislákoló petróleumlámpa 
fényénél. Tucatnyi híres sasnemzetség életét és sorsát ırizte lapjain. 

Mardus bátyja, Valter Maavere, aki akkor a tartui egyetem harmadéves 
hallgatója volt, öt esztendıvel ezelıtt látott elsı ízben sasfészket. Az Ema-
folyó menti erdıségekben. Deres hajú, de még mindig fiatalos léptekkel 
haladó professzoruk vezette el ıket a töredezett csúcsú erdeifenyıhöz, 
melynek ágai között az otromba fészek terpeszkedett. 

És ekkor megpillantották az öreg sast. 
– Elbújni, fiúk, elbújni! – nógatta ıket a professzor, de elkésett vele. A 

sötétbarna madár nem szállt le a fészkére, noha fiókája már vadul rikácsolt. 
A szirti sas mozdulatlanná merevítette szárnyát, tett egy kört az óriás fenyı 
fölött, aztán átcsapott zuhanórepülésbe, és karmai közül egy csomagocskát 
ejtett ki. 

Gondosan megtépett császármadár hullott a fészek közepére. 
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A professzornak felragyogott a szeme. Hangja tele volt elragadtatással: 
– Látták ezt a pontosságot?! Akár egy mesterlövész. Közvetlenül a fióka 

lába elé. A levegı felséges ura, én mondom. Nincs az övénél élesebb szem 
és erısebb szárny a természetben. És mégis kipusztulás lesz a sorsuk. 

Amikor késıbb a mocsári árok mentén visszaindultak a faluba, az 
egyébként meglehetısen szófukar tudós végigbeszélte az utat: 

– „A nagy természet... a felülmúlhatatlan mester...”, ezt szoktuk 
mondani. És igaz is. De mennyire! Az évmilliós fejlıdési folyamat pontosan 
azt biztosítja minden élılénynek, amire szüksége van. A lazacnak ívnia kell. 
Miért nem egy vagy két ikrája van, hanem tízezer? Azért, mert a parti vizek 
halai folyton a nyomában vannak. És mindegyik a lazacikrát falja. Az 
ivadékok nagy része pedig késıbb más ragadozók áldozatává válik. A 
lazacnak számos utódot kell hátrahagynia a fajfenntartás végett, és a 
természet megadja rá a lehetıséget. Meg bizony. A sas esetében azonban 
másként járt el ez a hatalmas teremtı. Végzetesen másként. Egyetlen fióka 
van a fészkében, nagy ritkán kettı... Világos... Ennyire van szükség a lápok 
meg az erdık nagyságához mérten. A sas nem sirály, hogy rajokban éljen. 
Tíz-húsz négyzetkilométer az élettere, kevesebbel nem éri be. Mondom, 
ezért van egy fióka a fészkében. Nagy ritkán kettı. Ennek a madárnak 
ugyanis nem voltak ellenségei. Ki gondolta volna, hogy egyszer csak támad 
ellensége? Hogy megjelenik az erdıben a puskás ember vagy a fejszés 
ember, aki félelmetesebb ragadozó a farkasnál, s kegyetlenebb a hiúznál. És 
mi az a száz év a fejlıdés végtelenül hosszú folyamatában? Vagy kétszáz, 
vagy akár ezer év? Parányi, porszemnyi idı az. A sasok ezalatt képtelenek 
voltak az új feltételekhez alkalmazkodni. De hát ki is várhatta volna el 
tılük? Az egyetlen, amit megtanultak, a tartalék fészekrıl való 
gondoskodás. Ha megzavarják ıket az egyik helyükön, átköltöznek a 
másikra. Hogy az meddig segít? Meddig óvja meg ıket?! 

Az ısz professzor növendékek százait kísérte az egyetemi városból az 
életbe. Senkit nem akart rábeszélni közülük a természet védelmére. A 
professzornak, aki életének legalább egyhatod részében gumicsizmában, 
terepszínő zubbonyban járt, nyakába akasztott távcsıvel és 
jegyzettömböktıl feszülı szivarzsebekkel, nem volt szokása erıszakos, 
oktató szavakkal terhelni a tanítványait. Egyszerően magával vitte ıket, 
amikor kutatóútra indult. És mindent a professzor szemével láttatott velük. 
Tanítványai nagy része valószínőleg éppen ezért folytatta késıbb is azt a 
munkát, amit ı kezdett el. 

Három nappal az Ema-folyó menti túra után Valter Maavere, a jövendı 
ornitológus ismét megpakolta a hátizsákját. Észtország madárvilágának 
ritka vendégei címő szakdolgozatához indult anyagot győjteni. Az autóbusz 



25 

Dél-Pärnu megyébe, Lenksaar vizenyıs erdeibe vitte. Az ottani 
erdıgazdaság kertjében nemrégen fekete kerti rozsdafarkút láttak, a hely 
kiválasztásának azonban nem ez volt az egyedüli oka. Elızı este a Toome-
dombon∗ egészen véletlenül összetalálkozott egykori iskola-társával, aki 
jelenleg Lenksaaron fıerdész. Többek között azt is megtudta tıle, hogy a 
helybeliek sokat morognak az ott megtelepedett hatalmas madarak miatt. 

A kék fedelő jegyzetfüzetben ekkor jelentek meg az elsı bejegyzések. 
Maaverét nem érdekelték az olyan helyek, amelyek széles körben ismertek 
voltak, és biztos védelem alatt álltak. Az egyetlen halászsaspár fészkét, a 
järvselgit, amely mélyen benn az ország belsejében az egyetem 
gyakorlóerdészetében volt, meg se nézte. Mindenekelıtt az a kérdés 
foglalkoztatta, amire eddig még senki sem tudott választ adni: Hány saspár 
élhet még Észtországban? És mit lehetne tenni, hogy a lehetı legtovább 
nyugalomban éljenek? 

Ez töltötte ki a vasárnapjait, ez adott tartalmat vakációja heteinek. 
Vannak emberek, akik minden szabad percüket a bélyegalbum mellett 
töltik. Vannak gyufásdobozgyőjtık és olyanok is, akik éjjeli lepkékre 
vadásznak. Ki gyızné felsorolni a különféle szenvedélyeket? 

Valter Maavere az erdıségeket, a lápokat, a mocsarakat járta. Többnyire 
egyedül, mert gyakran ötven kilométert is megtett egy-egy nap. És amikor 
olyan helyekre ért, ahol már véletlenül sem talált emberi lábnyomokat, ahol 
vihar döntötte fenyık feküdtek a nyárfák nyakába dılve, és ahol az iszapos 
kátyúk ki tudja, hányadszor késztették arra, hogy kiöntse csizmájából a 
vizet, mély zsebébıl elıvette a büszke sastollat, amellyel csak az igazán 
ünnepélyes pillanatokban szokott írni, ráköpött a tintás végére, fölvidult, 
akár egy gyerek, és bekaparta a jegyzetfüzetébe: 

A KÖRNYÉK: KLASSZ! 

Magának pedig azt mondta: Itt lennie kell valaminek! 
Amikor aztán rá is talált a kerek fészekre a sőrő fenyves közepén 

magasodó erdeifenyı csúcsán vagy az ısrégi nyárfa ágai között, boldog 
volt. És ha a fészek alatt friss csontváz vagy hulladékdarabocska hevert, 
még boldogabb, mert az arról árulkodott, hogy a fészket lakják. Néha azt is 
módjában állt látni, ahogy az erıs szárny közvetlenül a feje fölött fékezte le 

                                                
∗ Ismert tartui városrész az egyetem szomszédságában 
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lendületét, és ilyenkor megmagyarázhatatlan boldogság- és elégedettség-
érzete támadt, amit otthonába is magával vitt. 

Olyankor aztán elragadtatását néma útitársával osztotta meg. 
A jegyzetfüzetben voltak olyan oldalak is, amelyeken a tárgyszerő leíró 

nyelvezetet meglehetısen fennkölt szókinccsel pótolta. 
„Hip-hip, hurrá!” – lehetett helyenként olvasni az egész oldalt betöltı 

nyomtatott betőket. Ez azt jelentette, hogy a jegyzetfüzet gazdája 
valamelyik erdı mélyén eddig még ismeretlen saslakot fedezett fel, a 
homokbuckák árnyékában a parti sziklán figyelı madár közelébe tudott 
férkızni, vagy egyszerően csak végignézte rejtekhelyérıl, ahogy az erıs 
szárny büszkén belehasít a levegıbe a feje fölött. 

Kevés ilyen oldal akadt. A kék fedelő jegyzetfüzet inkább lesújtóan 
szomorú krónika volt. Az évek hosszú során elkövetett gondatlanságok 
jegyzéke, véres gyilkosságok felsorolása. 

„A pusztaságon mentemben egyszer csak zajt hallottam – tudósított a 
pavloperai erdıkerülı történetének tartalmi kivonata. – A közvetlen 
közelemben egy nyírfajd ereszkedett lefelé zuhanórepülésben, a nyomában 
egy hatalmas nagy madárral. Nem tudtam megállapítani, hogy milyen 
madár, és ilyenkor a vadászember tüzel. Utána megnéztem: egy szirti sas 
volt. Felajánlottam a barátaimnak kitömésre, de nem fogadták el. Most már 
beszélhetek róla: tíz éve történt.” 

„A fészkébıl lıtték ki.” 
„A parti leshelyén fogták meg.” 
„Amikor felszállt az irtásról, akkor tüzeltek rá.” 
Ezek csupán a felderített esetek voltak. De vajon hányan terítették le 

titkon az erdık és mocsarak királyát? És mennyi adatot ırzött a kék fedelő 
jegyzetfüzet kivágott fészkelıfákról, esztelen győjtıszenvedélytıl hajszolt 
tojásvadászokról! 

A Must folyó menti szirti sas fészkét két évig rendre kifosztották. Nem 
is látták többé az óriás madarakat a fenyık koronáján hintázni. 1959-ben 
kivágták az aegviiti úttörıtábor közelében a sasok ısi fészkelıfáját, és máig 
sem tudják, hová lett az otthonát vesztett pár. A természetvédelmi törvény 
réges-régen sérthetetlennek nyilvánította az utolsó sascsaládok települési 
helyeit, a törvény azonban papíron maradt. Az erdıben még mindig 
megfordulnak olyan emberek, akiknek az, ami nı, csupán köbmétereket 
jelent, ami pedig fut vagy repül – céltáblát. 

A kék fedelő jegyzetfüzet egyúttal az ilyen emberek elleni harc eszköze 
is volt. 

Valter Maavere az egyetemen, államvizsgája elıtt írta elsı dühödt 
levelét a sasok védelmében. Éppen akkoriban jelent meg a Népújságban egy 
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cikk, ami a narvai Alekszej Szemjonov vadászkalandjáról számolt be. 
Miként azt Alekszej Szemjonov a riporternek elmondta, váratlanul egy erdei 
tisztásra ért, melynek a másik szélérıl egy nagy, sötét valami rátámadt. A 
félelmetes állat hosszú, fura ugrásokkal haladt, de a vadászt ez nem 
ijesztette meg. Fogta a puskáját, és bátor vadászhoz illıen megvédte az 
életét. A lövés után derült ki, hogy hatalmas szirti sassal állt szemben. 

Egy szirti sas, amelyik hosszú ugrásokkal támad rá valakire?! A kék 
jegyzetfüzet száz és száz olyan ember észrevételeit tartalmazta, aki már 
találkozott sassal. De csupán két esetben fordult elı, hogy az észtországi sas 
embert látva, ne tőnt volna el azonnal az égbolton. Ezek is a fészekrablási 
históriák között szerepeltek. De megtámadásról sohasem lehetett beszélni. 
A tojósas egyszerően a fészke körül kerengett. Az ösztöne ott tartotta a 
helyén, noha a megfontoltabb és óvatosabb hím hívta magával. 

Valter Maavere mindezt megírta volna a szerkesztıségnek, de elkésett 
vele. Az az ostoba, hazug cikk más természetbarátok figyelmét is 
felkeltette. A lap következı számaiban a narvai vadász megkapta azt, ami 
megillette, így aztán az egyetemista, aki már csupán néhány napig hordta a 
diáksapkát, nem küldte el levelét. De nem dobta a papírkosárba sem. Két 
bumfordi ragasztószalag erısíti a kopott notesz lapjaihoz – oldalról két 
újságkivágás fogja közre. 

De más levelek, pontosabban a Természetvédelmi Igazgatóságnak szóló 
javaslatok postára kerültek. Ezek miatt aztán jó néhány ember a pokolba 
kívánta Valter Maaverét. Ugyanis jó néhány ember bírságot fizetett. 

És jó néhány tanult is belıle. 
Mardus megnyálazta az ujját, és továbblapozott. Az utolsó bejegyzés 

már tıle származott. 

június 20. 
A mi halászsasunk a túlsó partszéli vadászati körzetben van, a tapineemi 

öbölben. Bemértem a fészket meghatározó másik vonalat. A tapineemei 
csúcstól a Sindel-tavon túlra vezet. 

Most még ennyit írt hozzá: 

Meghatároztam a fészek vélhetı helyét. A repülési irányok valahol a 
veisi láp és neerui mocsár közötti magaslat körzetében metszik egymást. 

Mardus félig lehunyt szemmel várta, hogy megszáradjon a tinta. 
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Tétovázott egy ideig, azután odaírt még egy szót.  
Azt, hogy „hurrá”. Apró, nyomtatott betőkkel. 

5. A ZSÁKMÁNYSZERZİ ÚT 

Magasan az égbolton apró, fekete vonalka lebeg. Szabad szemmel alig 
lehet észrevenni. Ha messzelátón vizsgáljuk, már valamivel többet 
láthatunk. Akkor kiderül, hogy a vonalka távolról sem fekete. Inkább 
szürke. 

Az öreg Fehértollú a birodalmát szemléli. Zsákmányszerzı úton van. 
Neki nincs szüksége messzelátóra. Anélkül is látja, hogyan vergıdik a 
partra egy vakondok a Kossu-patakból, és hogy tőnik el a hátsó felét 
himbálva a magas, parti gyomok között. Látja a korhadó erdeifenyı körül 
futkározó cickányt, és észreveszi azt a vízipocokpárt is, amelyik 
fészeképítéssel foglalatoskodik, és most valamiféle csöves növényszárat 
vonszol a tızeghasadék peremén. Ezeket az állatokat mind megette a 
Fehértollú, amikor szőkében volt az eledelnek, most azonban közönyösen 
szemléli ıket. Teljesen közönyösen. Sıt, görbe vonalba hajló csıre még 
mintha némi megvetést is kifejezne. 

Lent a földközelben magányosan tıkés réce suhogtatja a szárnyát. 
Természetesen hím, hiszen a tojó ilyenkor a fészkén ül. Igazán finom 
eleség, valóságos ínyencfalat, de az éber óriás háborítatlanul továbbengedi. 
Tapasztalatból tudja, hogy ez a hely nem alkalmas a zuhanórepülésre. Túl 
közel vannak a tavalyi káka szúrós tövei. A réce menedéket lelhetne köztük. 
Ráadásul a Fehértollú nem szeret a levegıben rátámadni a zsákmányra. 
Tudja, hogy a támadás sokkal eredményesebb, ha az áldozat a földön van. 
Olyankor csak meglódítja magát, és mint a kı, zuhan lefelé. Erıs karmaihoz 
és éles csıréhez ez esetben még egy segédeszköz társul: a rémület. Az óriás 
madár váratlan megjelenése szinte megbénítja a szerencsétlen áldozatot. 
Még ha meg is kísérli a menekülést, akkor is ritkán indul arrafelé, ahol 
szabadulás várna rá. A Fehértollú zsákmányai az esetek többségében vakon 
a karmai közé rohannak. 

Az ég magasságában apró fekete vonalka: ki tudja, hány ezredszer 
kering már így a birodalom fölött az öreg Fehértollú. İ nem fecsérli el az 
erejét, mint az apró madarak. Ki tudja használni a legkisebb emelkedı 
légáramlatot is. Kiterjeszti szárnyát, és úgy lebeg, akár a vitorlázógép. 
Képes reggeltıl estig a levegıben maradni anélkül, hogy pihenne. 

Az öreg Fehértollú egyáltalán nem olyan mohó uralkodó, mint ahogy azt 
a lápok szélén és a tengerparton gondolják. Szó, ami szó, sokat meg tud 
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egyszerre enni, de utána napokon át képes koplalni. A Fehértollú puszta 
élvezetbıl sohasem vadászik. 

Most azonban el kell látnia a családját. 
A lápi zsombékon keresztes vipera tekereg, jól táplált és nyugodt. A 

testvér kígyászsasnak megfelelne vasárnapi ebédül, de a Fehértollú 
körzetében kígyászsas számára nincs tér. így a keresztes vipera nyugodtan 
tovább tekergıdzhetne, ha az öreg Fehértollú nem figyelt volna föl valami 
másra: nevezetesen arra, hogy a kígyó éppen felemelte a fejét. Sziszegve, 
dühösen hipnotizál egy kis szürke szırcsomót. Ahol ilyen kis szırcsomó 
van, ott öreg nyúlnak is lennie kell. A Fehértollúnak ezt mondja a 
tapasztalata. És máris behúzza a szárnyát, és aláhull, akár a kı. 

Ebben a szédítı zuhanásban komoly kiszámítottság rejlik. A Fehértollú 
mindezt ösztönösen teszi. Az ısei már jóval azelıtt, hogy az alma fejbe 
kólintotta volna Newtont, ismerték a szabadesés törvényét. És a sasok már 
jóval azelıtt, hogy egy Ciolkovszkij nevezető matematikatanár egy orosz 
kisvárosban megalkotta volna a fékezı légörvényekre vonatkozó 
szabályokat, ismerték azok mibenlétét. Ezek a nemzedékrıl nemzedékre 
átörökített törvények érvényesültek most, a Fehértollú aláhullásakor. No 
meg a személyes tapasztalat, és az évek múlásával egyre tökéletesebbé váló  
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gyakorlat. Hogy is vehette volna fel a harcot szegény nyúl egy olyan 
ellenséggel, amelyik megsejtette már a következı mozdulatát is! Elérkezett 
a végsı ugrás, majd a végsı nyüszítés ideje, és amikor a nyolc megszeppent 
szırcsomó kimerészkedett a zsombékok közül, az anyjuk már magasan a 
láp fölött volt. Ha a Fehértollú a féléves bárányt felragadta, egy nyavalyás 
nyúl csak nem okozott neki gondot. 

A sikeres vadász, amikor úgy érezte, hogy elérte a megfelelı 
magasságot, egyenesen a mocsár szigete felé vette az irányt. Sokáig 
elmaradt, és most sietett haza. Minél elıbb meg akart gyızıdni róla, otthon 
rendben van-e minden. Ott ülnek-e a fiókák a fészekben, és vijjognak-e neki 
üdvözlésképpen? Kissé zsémbes párja, Laposkarmú pedig elébe repül majd, 
a zsákmányt a fészekbe viszi, és erıs csırével hozzálát a feldarabolásához. 

Ilyen megfontolások lendítették az öreg Fehértollú szárnyait minden 
alkalommal, amikor hazafelé tartott. És amikor aztán meggyızıdött róla, 
hogy valóban minden úgy van, ahogy hagyta, felborzolódott nyakszirttollai 
kisimultak. És a csıre nyugalomnak hangot adó, kotkodácsolásszerő hangra 
nyílt. De erıs veszélyérzete még nem szőnt meg. A Fehértollú ırfája 
kedvenc ágán ülve is fél szemmel a párját figyelte.  

Az öreg halászsas bizonyos értelemben olyan volt, mint az ember. Nem 
tudott tartósan megfeledkezni az átélt rémes pillanatokról. Tizenkét 
esztendı telt el azóta, amikor a Fehértollú egy napon zsákmányszerzı 
útjáról visszatérve, a fészek alatt átlıtt fejjel találta akkori párját. Az erıs 
madár, amelyik a Homokháti Rengeteg szárnyasai közül a legmagasabbra 
tudott emelkedni, ott hevert magatehetetlenül a mohán. A szárnya széttárva, 
horgas karmú lába elernyedve. És véres nyakát már ellepték a hangyák. 

 A partvidéki emberek körében az a szóbeszéd járja, hogy a párját 
vesztett madár képtelen beletörıdni régi, hő társa pusztulásába. Azt 
beszélik, hogy a magára maradt hattyú sokáig panaszosan sír az égbolt alatt, 
azután behúzza a szárnyát, és halálra zúzza magát ugyanazokon a köveken, 
melyeken a párja halálát lelte. 

De ez csak egy szép legenda. A természet nem tőri az értelmetlen 
pusztulást. A hattyú önszántából nem válik meg az élettıl, és a Fehértollú 
sem cselekedett ekként. Azon a szerencsétlenséget hozó nyáron a saspárnak 
két fiókája volt a fészkében, és a hím sasnak ez sokkal nagyobb gondot  
okozott, mint bármi más. Egyáltalán nem azon a veszélyen járt az esze, ami 
ıt bármikor magával ragadhatja. Az éhes fiókák nyugtalanul zsibongtak, és 
a Fehértollú, miután a lábuk elé tette a magával hozott mókust, ismét 
vadászni indult. 

Jó másfél óra elteltével tért vissza karmai között egy nagy hallal. A 
fiókák panaszos zsivaja idıközben még jobban felerısödött. A Fehértollú 
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egészen elképedt, amikor meglátta, hogy a mókus még mindig egészben 
van. Nem tudta mire vélni a dolgot. Az étel elosztása a fiókák között mindig 
a tojó feladata volt. Általában a Fehértollú elé repült, és már a levegıben 
vagy az ırfán átvette tıle a zsákmányt. 

Mivel azonban az éhségre valló panaszos zsibongás a Fehértollúnak 
mindenekelıtt a vadászatra indulás jelét adta meg, még egyszer kinyújtotta 
hát a szárnyát. 

A megözvegyült Fehértollú egészen sötétedésig hordta a fészekbe az 
eledelt. Hordta a rákövetkezı napon is. Ám a két, csaknem teljesen sárga 
csırő sasfiók a húshegyek között is folytatta az éhséget jelzı sipákolást. 
Két-három apróra tépett s a torkukra nyomott falat megnyugtatta volna ıket, 
de a bánattól felzaklatott Fehértollú nem ismerte fel, mit kell tennie, ı 
csupán az élelem megszerzését tartotta kötelességének. És ragadozásra kész 
karmokkal ismét útnak indult. 

Hiába várta barátját az elszáradt koronájú ırfa ezekben a napokban. A 
Fehértollúnak nem volt ideje pihenni. A megevetlen maradt tetemektıl a 
fészek körül undorító bőz terjengett. Ez adta meg a figyelmeztetı jelet a 
Fehértollú ösztöneinek. A zsákmányszerzés szüneteiben leszállt a lápi 
zsombékokra, és hangafüvet tépdesett. Hordta, egyre csak hordta a zizegı 
szálakat a fa koronájára, zöld fenyıgallyakat is tördelt közéjük, míg a 
fészek peremét vastag, keserő aromájú réteggel be nem fedte. 

Azt, hogy miért csinálta mindezt, nem tudta a Fehértollú. Sejtelme sem 
volt az illóolajokról, sem ezek baktériumpusztító hatásáról. Csak azt tudta, 
hogy így kell tennie. Ennek a tudata a vérében volt. így tett volna 
valamennyi ıse. És a Fehértollú mind a két munkát tovább folytatta. 

Amikor azonban a fiókák végképp elcsendesedtek, megvilágosodott 
elıtte a szörnyő valóság. A Fehértollú nem értette az élet és a halál belsı 
rugóit, de a jelentıségüket felfogta. Velıtrázó vijjogással hajtotta magát 
fölfelé, egyre magasabbra a tetemek fölött, és aztán anélkül, hogy 
visszanézett volna, eltőnt a tenger irányába.  

Így maradt a veisi láp, a környezı partvidék és a rengeteg légterének 
királya tizenkét esztendıvel ezelıtt fészek, fiókák és élettárs nélkül. Igaz, a 
fészke megvolt, de a Fehértollú nem ment oda többé. Hol itt, hol ott töltötte 
az éjszakát. Birodalmában sok ırfa és pihenıfa volt, ezeket vette sorra 
éjjelente. Napközben pedig valamelyik tengeröblöcske szikláján üldögélt, 
közönyösen fogadva a felcsapó hullámok permetét. 

Az eleség miatt nem volt gondja. Tudott egyszerre végtelenül sokat 
enni, és tudott végtelenül sokáig éhezni is. İsszel, amikor az ég alján 
felhangzott a költözı madárrajok lármája, ı továbbra is ott maradt a kövén. 
Nem félt a hidegtıl. Majd ha befagy a tenger, még mindig lesz rá 
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lehetısége, hogy dél felé húzódjék. Nem félt a hótól sem. Sıt még jól is jött 
neki. A nyulak, amelyeket világos, téli bundájuk miatt most nehéz volt 
észrevenni, benne hagyták a nyomukat. Az öreg Fehértollú tapasztalt szeme 
pedig olyan szakértelemmel igazodott el ezeken a nyomokon, akár a 
vadászkutya orra. Ha valamelyik bokornál megszőntek a nyomok, a 
Fehértollú már tudta, hová vesse magát. 

Mikor aztán a mocsári árkokban megint elkezdett folyni a víz, a parti 
kövek körül pedig elolvadt a jég, és a szél ismét nyirkos moszatszagot 
hozott a tengerrıl, a Fehértollúban ismét valami változás történt – akárcsak 
minden tavasszal. Pezsegni kezdett benne a vér. Nem volt türelme az ırfán 
ülni. Az építımester mérgelıdı szemével megszemlélte valamennyi 
fészkét. Az ıszi viharok megtépázták ıket. A téli hóeséstıl pedig 
összetöppedtek. 

És a Fehértollút hirtelen magával ragadta a tettvágy. 
Az ébredésre váró erdı ezekben a napokban sokáig hangos recsegéstıl 

visszhangzott. Az öreg magányos fészeknek való gallyakat tördelt. Vén, 
ezüst koronájú fenyıket szemelt ki magának, a magasból lecsapott egy-egy 
száraz ágra, és abban a pillanatban, amikor a kiszáradt fa engedett, széttárta 
a szárnyát. 

A kiválasztást sohasem hibázta el. Minden zuhanás egy ágat jelentett. 
Késıbb az egyik fészek peremét zöld gallyakkal fedte be, és mintha csak 

esküvıre készülne, annyi eleséget hurcolt oda, amennyi elég lett volna 
három sasnak is. 

Foglalatossága várakozást és reménykedést jelzett. Tekintete ezekben a 
napokban sokkal hosszabb ideig szegezıdött a látóhatárra, mint egyébként. 
Ám ha hébe-hóba valami fel is keltette a figyelmét, az sohasem az volt, ami 
megörvendeztette volna. így telt el nyolc esztendı. 

Az öreg magányos tarkóján a tollak lassanként elveszítették sötétbarna 
színüket. A nyakszirtje halványabbá változott. A Fehértollú lassan öregedni 
kezdett. A karmai azonban élesek voltak, akárcsak korábban, és a csıre is 
éppúgy ütésre kész. Amikor egy átrepülıben levı fiatal hím sas arcátlanul 
megpróbált benyomulni a Fehértollú birodalmába, verés lett a dolog vége, 
amit az aligha felejtett el. 

És végre eljött az a nap, amelyiken a Fehértollú – nyolc magányosan 
töltött tél után – közeledı tojósast pillantott meg. Az még csak 
négyesztendıs volt, és elsı ízben érezte a fészekrakás szükségességét. Szép 
látvány volt, ahogy a napsütésben világosbarnán csillogó tollazattal a 
Homokháti Rengeteg legmagasabb fái fölött körözött, mintha azon 
töprengene, leszálljon-e vagy sem. 

Az ismerkedésnek végtelenül sok módja létezik a világon a madarak 
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között. 
A távoli Galápagos-szigeteken élı albatroszok amikor frigyre lépnek, 

össze-összedugják a csırüket, és vívnak vele, mint egykor a lovagok. A párt 
keresı erdei pinty dalolással hódítja meg a másik szívét. A galambpár 
alkalmas ereszaljat választ, és turbékolással köt egyezséget. A hosszúlábú 
erdei szalonkák pedig, akiket a lapukülaiak bicegı szekereknek neveznek, 
tavasszal a mocsári kaszálókon vitorláznak, és egymással szemben mintha 
xilofonon játszanának: ping, ping, pang, pang. 

A Fehértollú és az idegen tojósas mozdulatlanul ültek, akár két 
kıszobor, és egymást méregették. A Fehértollú a fészek peremén ült. Itt ı 
volt a házigazda. A sasok íratlan törvényei szerint így kell fogadni minden 
olyan vendéget, amelyik nem hódító szándékkal érkezik. 

A tojósas egy fiatal fenyı koronáján himbálódzott. Ott magasodott a 
közelében a Fehértollú ırfája, amin sokkal kényelmesebben elüldögélhetett 
volna, de az imént említett íratlan törvények miatt az újonnan jöttnek még 
nem volt szabad odatelepednie. 

A két óriás madár tovább ült tehát – egymás szemébe nézve. 
Eltelt egy óra, kettı, hat. Ha a vendég még egy kicsit kitartott volna, a 

Fehértollú a levegıbe emelkedik, és megnyitja az utat a fészek felé. És 
akkor fenn az égbolt peremén a sasok tavaszi násztáncát járják hamarosan, 
egymás körül kerengve egészen addig, amíg a tojó társát maga után 
csalogatva bele nem süllyed egy hóbuckába. 

Utána pedig együtt rendbe hozták volna a fészket, és ott ültek volna 
szorosan egymás mellett – nem órákon, hanem fél napokon át. így történt 
volna, ha az idegen tojósas állhatatosabb, és továbbra is az öreg Fehértollú 
szemébe néz. A tojó azonban még nagyon fiatal halászsas volt. A 
nemzetség szokásai még nem tudtak olyan mélyen meggyökerezni benne, 
mint az öreg Fehértollúban. Ezenfelül a jövevény éhes is volt. Fiatal és 
heves, így nem tudott várni vágyai beteljesülésére. Amikor mozgékony 
szeme a mocsári fenyık között mozgást észlelt, fejét önkéntelenül 
odafordította. 

Egy pillanat múlva a Fehértollú vijjogva a levegıbe emelkedett 
fészkérıl, és elkergette a tojót. A Fehértollú számára megengedhetetlen 
oldalpillantás a hőség megtörését jelentette. Hatalmas lármát csapva őzte 
maga elıtt a tojót, és csak akkor fordult vissza, amikor az eltőnt a tenger 
fölött. Nagy bolondság volt, amit csinált. Akkora ostobaság, ami semmihez 
sem fogható. Az ilyen mértékő elhamarkodottság megengedhetetlen. 

Attól fogva ugyanis, amióta a puskát feltalálták, a tojósasok számát 
mindenütt felülmúlja a hímeké. Amikor tojás van a fészekben, a tojó nem 
hagyja el azokat az ember megjelenésekor. Süket marad magasan kerengı 
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párja hívására, és ezért gyakran fizet az életével. Ezt figyelembe véve, a 
Fehértollú leírhatatlanul nagy ostobaságot követett el, és alighanem örök 
remeteség várt volna rá, ha a tojósas is a kialakult szokások szerint 
viselkedik. De szerencsére az előzött madár ritka kivétel volt a halászsasok 
nemzetségében. İ még nem tudott a lelke mélyéig megharagudni. İbenne 
még kevesebb volt az önzés, mint más, hozzá hasonlókban. Három nap 
múlva visszatért, így történt, hogy a Fehértollú hosszú-hosszú idı után 
belekóstolhatott a családi élet örömeibe és gondjaiba. 

Az oszlopszerő nyárfa ágai között a nyúlpecsenye befejezéshez 
közeledett. A tojósas még bedugdosta a kitátott csırökbe az utolsó 
húsdarabokat, és az elpilledt fiókákat magukra hagyta. 

Áttelepedett arra a fára, ahol az öreg Fehértollú ült. 
Milyen kevésre van szükség néha a teljes boldogsághoz! A 

Fehértollúnak ebben a pillanatban elegendı volt a tudat, hogy a szomszédos 
ágon van valaki, aki elalvás elıtt a szemébe néz. 

6. ENN BIZTOSÍTJA A HAZAI FRONTOT 

Andrus Siitam a lapukülai iskola kerti pázsitján sétált, a kezében 
papírzacskót szorongatva. Bekukkantott a rózsabokrok közé, benézett a 
kerti úton felejtett locsolókanna alá, és gondosan áttanulmányozta a friss 
vakondtúrást. Amerre ment, mindenütt bátyja éber tekintete követte. 

Andrus az egereinek keresett megfelelı búvóhelyet. 
A papírzacskót, benne hat fadarabbal, szüntelenül magával cipelte, az 

ebédlıasztalhoz és a szaunába éppúgy, mint a bábszínházba vagy a moziba, 
a matinéra. 

Lefekvéskor a párnája alá dugta, reggel pedig elsı dolga volt, hogy 
köszöntse egereit, a nadrág csak azután került rá. 

Édesanyja, aki eleinte elnézı mosollyal siklott el fia játéka fölött, 
hamarosan túlságosan is gyermekdednek kezdte tartani. Rendre 
megpróbálkozott vele, hogy leszoktassa róla Andrust. 

– Gondolkozz csak! – mondta neki. – Mifélék is a te egereid? 
Fadarabok. Egy év múlva iskolába mész. Oda mégsem vihetsz magaddal 
egereket. 

De Andrus határozott maradt. 
– Dehogyisnem! Mindenképpen magammal viszem ıket! Különben hol 

tanulnának meg olvasni? – vetette oda Andrus meglepıen metszı hangon, 
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és édesanyja elállt a további szócsatától. Egy év nagy idı, nyugtatgatta 
magát. Fia különös játéka ezalatt százszor is feledésbe merülhet. 

Mindenesetre a jelek eleinte nem utaltak semmi effélére. 
– Szeretnél a bokorba menni? – motyogta Andrus, miközben 

körbekacsázott a kertben. – Vagy ide a kı alá akarsz elbújni? Mindjárt 
kezdıdik a bújócska! – És mind a hat kedvence persze emberi nyelven 
válaszolt neki. 

Andrus, amikor a zacskót tartó keze már belefáradt a túlzott 
gondoskodásba, átvette a másikba. Enn pár nappal ezelıtt kiszurkálta a 
zacskót, és tettét az „egerek” nyakába varrta. 

– Az orrukkal szúrták ki – bizonygatta. – Meg akarnak szökni. 
A hatesztendıs Andrusban sok minden felébresztette a félelmet. Félt a 

kutyáktól és a sötétségtıl. A csukamájolajtól és az injekciós tőtıl. Most 
mindezekhez társult abbéli félelme, hogy az „egerek” elfutnak a lyukon át. 
Biztonsági megfontolásokból ezután a zacskón levı lyukakon tartotta a 
hüvelykujját. Sajnos az, hogy egyszerőbb volna a konyhaszekrénybıl 
kivennie egy új zacskót, nem jutott eszébe. 

Mit kell tennie egy tízéves fiúnak, aki egy egész hosszú délutánra 
független és szabad akar lenni? 

Teljesítse túl a személyi normáját. Ezenfelül bizonyítsa be, hogy otthoni 
jelenléte a legcsekélyebb mértékben sem szükséges. 

Enn személyi normájával minden rendben volt. Reggel óta szorgalmasan 
a zongoraszéken ült. Most ama bizonyos második pontról kellett 
gondoskodnia, és nyomban a tettek mezejére lépett. 

– Te, Andrus! Ha az egereket elbújtattad, azután mit csinálsz? 
Andrus elhúzta a száját. Az efféle kérdések elıtt értetlenül állt. 
– Újból megkeresem ıket. 
– De azután mit csinálsz, amikor már megkerested ıket? 
– Még gondolkodnom kell rajta. 
– Tram, tram, tram – dúdolt magában Enn valami dallamot. 
Itt a bökkenı. „Gondolkodnom kell rajta." Ez meglehetısen gyanúsan 

hangzott. Ki tudja, mit eszel ki Andrus? Egyszer az jutott eszébe, hogy 
titokban megfürdeti az egereit, Enn még jól emlékezett rá, milyen pánik tört 
ki emiatt. 

– Te Andrus! Nem kevés neked ez a hat egér? Andrus kinyitotta a 
zacskó száját. Nem bízott túlzottan a testvérében, különösen az egereit 
illetıen. De ez most egyenes beszédnek látszott. 

– Dehogynem. Nagyon is kevés. Ha több egerem volna, játszhatnék 
velük iskolásdit. Meg boltosdit és sportversenyt. – És Andrus a zacskó fölé 
hajolva elmélázott, mi mindent lehetne több egérrel játszani. Észre sem 
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vette, hogy bátyja közben eltőnt a fészer mögött. 
Andrus annak idején fél napig bajlódott, amíg az iskolai szakács 

sövényaljának oldaláról hatujjnyi csonkot lenyiszált. Végül megvágta a 
hüvelykujját, és hosszú idıre elveszítette a késhasználat jogát. Mennyivel 
egyszerőbben születtek most az egerek Enn kezében! A fészer mögül 
szerzett egy marékra való kitőnı főzvesszıt. Nyalábba kötözte, és rátette a 
tuskóra. Egy fejszecsapás: tíz csonk. Puff, puff, puff – és már negyven. 
Valóságos egérgyár mőködött itt. 

Enn, amikor ismét megjelent a kertben, a hóna alatt egy régi 
tortásdobozt cipelt. A dobozban pedig... Andrus levegı után kapkodott. 
Néhány pillanatig süketen és némán állt. Sose hitte volna, hogy a világon 
ennyi „egér” van. 

– Ide süss, fiú! – szólalt meg Enn. – Itt van száz és még húsz. Mind 
bújócskát akar játszani! Csak úgy égnek a vágytól! 

És Enn körbement az udvar szélén. Mozdulatai magvetıre 
emlékeztettek. Sss – repült egy marék facsonk a tujafa sövényre; sss – 
zúgott a másik a bojtorjánbozótba. Valóságos egéresı hullott. Andrus 
szájtátva nézte. 

– Ez is megvan! Most számolj tízig, aztán elkezdheted keresni ıket. – És 
Enn végtelenül elégedetten a konyha felé indult. İrá itt már valóban nem 
volt szükség. 

Édesanyja a konyhában lekváros pirogot sütött. A mővészembernek a 
háziasszonykodás pihenés, szokta mondogatni a helyi tanítónınek, és ez 
bizonyára így is volt. A tőzhely felıl olyan stílusú ének hallatszott, amilyet 
semmiképpen sem vallott volna magáénak egyetlen klasszikus sem. 

– Anyu! – tért rá nyomban Enn a dologra. – Szeretnék estig elmenni. 
Margit Siitamot gyermekkorában annyira féltették, hogy legfeljebb 

sétálnia volt szabad, és akkor is fogták a kezét. Sohasem jutott odáig, hogy a 
pocsolyában tocsogjon, vagy a palánkon másszon át. A karmester asszony 
ezen még felnıttkorában is elszomorodott. És elhatározta, hogy ı egészen 
másmilyen lesz a gyerekeihez. 

De hát egy másmilyen anyának valamivel többet kell tudnia a fia 
kószálásairól. 

– Mégis hová mész? 
– Hát... kis kirándulásra egy nagy fiúval. Minthogy ez a kis kirándulás 

Mardus számítása szerint oda-vissza több mint tíz kilométer volt, 
bölcsebbnek tartotta, ha nem mond többet. A tőzhelyrıl olyan szag szállt 
föl, ami napégette erdıirtásra emlékeztetett. 

„Az kétségtelenül jó, hogy a helybeli gyerekekkel barátkozik, és 
ismerkedik a vidéki élettel... de ez csupán a dolog egyik oldala – gondolta a 
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serpenyıkkel csörömpölı karmester asszony. – Másrészrıl viszont..." 
Elindult az ablak felé, Enn azonban megelızte: 
– És ma Andrus sem kószál el semerre. Ebben biztos vagyok. Ha 

akarod, fogadhatunk is. Nem fogja elhagyni az iskola udvarát. 
Csak egy pillantást kellett vetni az udvarra az ablakon át, és nem 

maradhatott kétség afelıl, hogy ez valóban így lesz. A kisfiú végtelenül 
elégedett ábrázattal a pázsitra guggolt, Egereinek száma már tizenkettıre 
emelkedett. Éppen most halászta ki a gyomok közül a tizenharmadikat. 

– Andrusszal ma a legcsekélyebb gondod sem lesz, láthatod. 
Ezt fölösleges volt mondania Ennek. Édesanyja már döntött. 

7. ERDEI ÚTON 

Mit jelent egy három kilométeres erdei út két fiúnak, akiken jól 
bejáratott kosárlabdacipı, kihajtott nyakú ing és vékonnyá kopott 
tréningnadrág van? Mit jelent egy kilométernyi homokos ösvény a felégett 
pusztaságon át? És egy ugyanekkora útszakasz a mocsaras bozótosban? 

Élményt. Fáradtságot semmiképpen. 
A két útitárs közül a fiatalabbik korábban nem is gondolta volna, 

mennyire érdekes lehet az erdı. 
Pedig édesanyjával és édesapjával rendszeresen jártak gomba- és 

bogyószedı kirándulásokra. 
– Ó! – sóhajtozott ilyenkor az édesanyja. – Ezek az erdeifenyık! Milyen 

jó volna megfesteni ıket! – Vagy: – Nézzétek azt a lucfenyıt! Hát nem az 
erdık királya?! – Amikor pedig késı délután felszedelıdzködtek, öt percig 
szótlanul álltak a völgy lejtıjén, mert „a naplemente a fenyvesben – az 
valami hasonlíthatatlanul csodálatos”. 

Enn nem értékelte az efféle természetszemléletet. Na, azt még csak meg 
lehet nézni, hogyan megy le a nap, de sokkal érdekesebb megtudni a lábad 
elıtt illatozó virágok nevét, vagy hogy honnan származik az az élılény, 
amelyik a naplemente legszebb izzása közben mászik az orrodba, és még 
sok egyéb dolgot. 

Szülei ezen a téren valahogy gyámoltalanok voltak, így aztán a fiuk a 
gombával, bogyóval megrakott kosáron kívül több tucat megválaszolatlan 
kérdést is hazavittek magukkal az erdıbıl. 

Mardus esetében egész más volt a helyzet, ı ismerte a virágokat, a 
madarakat és a bogarakat. Tudta, hogy a harkály miért szökdécsel olyan 
mulatságosán, spirális vonalat követve, amikor a fákat kopogtatja. 
Megmutatta Ennek az erdı éjjeliırének, a bagolynak a lakóhelyét is. A 
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kakukkról pedig csak úgy futólag megemlítette, hogy nem szabad ezt a 
madarat elítélni azért, amiért idegen fészekbe tojja tojásait. 

Enn Siitam gyakran találkozott olyanokkal, akik mindent tudtak. Télen 
mindig sok vendég fordult meg náluk. De az eddigi okos emberek mindig 
felnıttek voltak. Nem tudta megállni, hogy meg ne kérdezze Mardust: 

– Mondd, te honnan tudod ezeket a dolgokat?  
A nagyobbik fiú vállat vont. 
– Hát innen is, onnan is. Sokat olvastam, meg a testvéremtıl is hallottam 

egyet s mást. 
Mardus szemmel láthatóan kényelmetlenül érezte magát. Enn 

érdeklıdése ıszinte volt. És ıszinte kérdésre ıszintén illik válaszolni. 
Mégis, noha kezdett neki megtetszeni ez a városi fiú, kissé rövidnek tartotta 
még az ismeretségüket ahhoz, hogy ezt megtegye. Ráadásul túl hosszú 
történet kerekedett volna belıle. 

Valóban túl hosszú történet lett volna elmondani. 
A kisebbik Maavere fiú pici korától fogva szeretett meglepetést okozni. 

Cseppet sem volt rendszeretı gyerek. Egyszer azonban, amikor senki sem 
várta tıle, és senki sem látta, Mardus, aki még épp csak a betőket tanulta, 
fogta magát, és önszántából rendbe tette szobája játéksarkát. De ez még 
semmi. Utána feltörölte a szobákban a padlót. És nagyokat fújtatva, akár 
egy kis gızmozdony, bekészített a tőzhely elé három napra való fát. És 
mivel senki sem várja el egy hétéves kisfiútól, hogy meghámozzon egy tál 
krumplit, közben azt is megcsinálta. 

Édesanyja, amikor hazatért a mezırıl, a krumpli láttán persze 
összecsapta a kezét. Ám a szorgos fiú továbbra is ott ült a lépcsı alatti 
rejtekhelyén, és nagy élvezettel várta, mikor veszik észre, hogy a padlót is 
feltörölte, és fát is hozott a csőrbıl. 

A szülık soha nem eszméltek rá fiuk áldozatra kész munkakedvének 
valóságos indítékaira. Néhány évvel késıbb, amikor Mardus egyszer 
titokban kigyomlálta a répát, az anyja azt kérte, hogy csinálja meg ugyanezt 
a hagymával is. 

Sokáig kellett várnia. Mintha csak a nemrég még oly lelkes gyomláló 
leküzdhetetlen undort érzett volna a kerti munka iránt. Ehelyett még 
pirkadat elıtt kimászott az ablakon, és csak akkor tért vissza, amikor már 
félı volt, hogy ébredezik a ház népe. 

Mardus négy ilyen hajnalon képes volt lekaszálni az égeres melletti kis 
rétet, amit a kolhoz nekik adott ki mővelésre. Amikor aztán eljött a 
vasárnap, nyugodt lélekkel végignézte, ahogy édesanyja a kaszát élezi, és 
ugyanannak a földdarabnak a lekaszálására készül. 
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Mardusnak sokáig ez maradt a legemlékezetesebb napja. Hiszen senki 
sem tudta, hogy titokban megtanult kaszálni. És végre édesanyja is annak 
rendje és módja szerint fogadta a dolgot. Ugyanis – noha Mardus sem tudta 
magának megmagyarázni, miért – a túlzott dicséret mindig megnyirbálta a 
meglepetésen érzett örömét. No persze az még rosszabb, amikor egyáltalán 
oda se figyelnek az erıfeszítésére, amikor az egyszerően észrevétlen marad. 
Egyszer ez is megtörtént, amikor Mardus titokban telehordta vízzel a szauna 
üstjeit és vödreit. Az édesanyjának úgy rémlett, hogy ezt ı csinálta. És 
szorgalmas kisfia jó néhány napig lógó orral járt ezek után. Amikor azonban 
ez a szénakaszálási história történt, édesanyja úgy viselkedett, hogy 
egyetlen meglepetésokozó sem kívánhat jobbat magának. Sokáig ült 
egymagában az udvaron, és a fejét ingatta. És amikor elindult, hogy 
megetesse a tyúkokat, még mindig úgy össze volt zavarodva, hogy a 
zaboslapát tartalmát egyenest a moslékba öntötte. 

Ugyanazon a nyáron az egyetemista Maavere fiú vízhatlan 
turistasátorral tért haza. Egyik reggel felpakolta a kerékpárra, és hívta az 
öccsét is. A sátrat a nádas öböl partján állították fel. A bátyja bebújt a 
sátorba. Öccse kíváncsian leste, de máris csalódnia kellett. 

– Te pedig, Mart, baktass csak haza – mondta az egyetemista. – A 
madarak azt hiszik majd, hogy valaki belépett a sátorba, de el is ment. 
Egynél tovább nem tudnak számolni. Az meg sem fordul a fejükben, hogy 
én itt maradtam. 

Mardusnak leesett az álla. Hát ezért hívták ıt ide! Micsoda megalázó és 
gálád eljárás! İ meg, amilyen bolond, még a sátrat is segített felverni. 
Mindenesetre még mielıtt elindult, néhány dologban tisztán akart látni: 

– És te mit fogsz csinálni? 
– Mit csinálnék? A madarakat figyelem – vonta meg könnyedén a vállát 

az egyetemista. – És ha valamelyik közelebb jön, akkor lefényképezem. 
Miért, mit gondoltál? 

– Azt hittem, hogy kását fogsz fızni, képzeld el! – pattogott az öccse. – 
Vagy lovat patkolni! 

Csak úgy fújtatott a sértıdöttségtıl.  
De a bátyját ez hidegen hagyta. 
– Jól van, na – veregette meg békítıleg Mardus vállát. – Majd máskor te 

maradsz itt, és én megyek haza. Megegyeztünk. De most már menj! 
Máskor. Ha ezt az idısebb így mondja, ki tudja, eljön-e valaha is az a 

más alkalom? Mardus Maavere bambán motyogta magában a szót a 
hazafelé vezetı út nagy részén. Szerencsére az út olyan hosszú volt, hogy 
rosszkedvének volt ideje elillanni. Sıt szerencsére olyannyira hosszú volt, 
hogy néhány mentı ötlete is támadhatott. Mindenesetre amikor a sárga ház 
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kapuját nyitotta, már fütyörészett. Az pedig, ahogy idınként vidáman 
elmosolyodott, ha nem is bosszúra, de valami ahhoz hasonlóra vallott. 

Este az ifjabb Maavere titokban végigolvasta bátyja otthon hagyott 
feljegyzéseit. Nem lett tıle sokkal okosabb. De hát miért van itt ez a 
kemény fedelő könyv, a Madárvárta címő, ha egyszer nem forgatják? 
Mardus Maavere nemsokára mindent tudott, amit csak akart. Másnap reggel 
aztán a nádas öböl túlsó partján egy másik leskunyhó épült fel. És amikor az 
egyetemista elhelyezkedett a sátorlap megfigyelıablakocskájánál, az 
égerbokor kunyhóban egy negyedik osztályos fiú hasonlóképpen 
cselekedett. Amikor pedig egy Zenit csillogó szeme kandikált ki a sátorból, 
akkor az égergallyak alól egy kipróbált, megbízható Szmena fényképezıgép 
objektívja irányult a part szélére. 

Néhány munkanap elteltével Valter, az idısebbik testvér odahaza 
felment a ház padlására. Ott volt a nyári fotólaboratóriuma. Amikor pedig 
lejött, és utána eltőnt a faluban, elıhívói és rögzítıi mellett azon nyomban 
az öccse, Mardus jelent meg. 

Valter a vasárnap reggelt teljesen a fényképek elıhívásának szentelte. 
Na igen, egyik-másikat sikerült lekapnia. Itt van például ez a vízityúk, 
amelyik elıl épp a felvétel közben menekedett meg a puhatestő, és ezért 
most szomorkás, filozofikus ábrázatot vág; vagy itt van ez a csinos, 
piroslábú cankó vagy ez a félénk parti lile, amint éppen tollászkodik. – Az 
egyetemista néhány szebb portrét elégedett mosoly kíséretében kitett az 
ágya fölé. Csupán a tréfa kedvéért. 

Amikor azonban napszállta elıtt hazatért, a házban még egy tréfás 
kedvő lakót fedezett fel. Mardus Maavere díványa fölött hasonló képek 
néztek vele szembe. Volt ott partifecske, parti lile és fecskepár. Még ha 
ezek a felvételek kissé homályosabbak is voltak, mint az övéi, a nyitott 
csırő szarka ellen igazán nem lehetett kifogása. A szarka ilyen megkapó 
pózban való megörökítésére csak a véletlen ad alkalmat a fotósnak. Az 
egyetemista Maavere fiúnak eddig még nem volt hozzá szerencséje. 

Ez volt a második emlékezetes nap Mardus Maavere életében a tizenegy 
esztendı alatt. Bátyja ámulva füttyentett, jó ideig bámulta a falat, és még 
meg is tapogatta a képeket. Csak akkor szedte össze magát, amikor az ablak 
alatti jázminbokorból kacagás hallatszott, és öccse, aki két kézzel fogta be a 
száját, nagy zajjal a ház sarka mögé menekült.  

Így keveredett ismeretségbe Mardus Maavere a madárvilággal. 
Megtetszett neki. Attól fogva mindig befért két megfigyelı is az egyetemtıl 
kölcsönzött sátorba. És Valter Maavere késıbbi kirándulásaira minden 
alkalommal magával vitte az öccsét is. 

Teljes volt köztük az egyetértés – és az egyenlıség. Amikor Valter nem 
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tudta, melyik osztályba sorolja a folyó fölött ringatódzó, apró, rikító 
mellényő madárkát, együtt lapozták fel a madárhatározót. A parton 
nyersolajnyomokat találva, együtt szidták a tapineemei öbölben horgonyzó 
halászhajót. Amikor pedig Maaverééket meglátogatta Valter deres hajú 
professzora, Mardus is részt vehetett a társalgásban. 

Mardus most már tizenhárom esztendıs volt, a bátyja pedig befejezte az 
egyetemet. Az Esıhegyi Természetvédelmi Terület vezetıje – ez volt a 
titulusa, és Mardusnak jókedve támadt, amikor ezt hallotta. 

Azzal keveset mondanánk, hogy tisztelte bátyját. Igazán szerette. És 
amikor tavasszal egy lakodalomból hazafelé sietı Volga nekiment Valter 
Maavere motorkerékpárjának, aggódó öccse képtelen volt otthon kivárni a 
kórházi híreket. Fogta a kerékpárját, és bekarikázott a járási központba. 

A súlyos megrázkódtatás után gipszágyba tett beteg meglátogatására 
gondolni sem lehetett. De a kórház igazgatójának szobaablaka éppen a 
városka gazos piacterére nézett. És Kirsimäe doktor, amikor véletlenül 
kitekintett, a bodzabokor mellett egy zömök alakot pillantott meg, aki 
szétvetett lábakkal várakozott. Órákon keresztül. Fölfelé sandított. A 
harmadik kórteremhez tartozó, fecskefészekre emlékeztetı apró erkélyt 
leste. 

„Vajon hogy jut ételhez? – töprengett az orvos a látottakon. – No meg 
innia is kell néha az embernek...” 

Másnap este már nem bírta tovább. Kiküldte a felcsert, hogy hívná be a 
fiút. 

Valter gipszágyban feküdt, tetıtıl talpig bepólyálva, akár egy múmia. 
De a szemét és a száját szabadon hagyták. 

– Semmi baj – mondta ez a száj. – Nemsokára megint... együtt megyünk 
az erdıbe... ezt ígérik az orvosok. 

Mardus megfogadta magának, hogy nem fog sírni. És véresre harapdálta 
az ajkát testvére fekhelyénél. 

Hogy mondhatná el most mindezt az útitársának, aki még csak tízéves? 

A virágba borult hangafüvekbe csaknem teljesen beleveszett az ösvény. 
A láp szélén álltak. Innen egyetlen út sem vezetett tovább. 

– Hát itt volnánk – szólalt meg Mardus. 
– Hát itt – ismételte Enn, akár a visszhang. 
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8. A LÁPON ÁT 

Az apró sárga ház hátsó szobájának keskeny falipolcán egy tudós könyv 
volt. Ha megfelelı helyen ütötték fel, az állt benne, hogy Észtországban 
összesen mintegy hétezer mocsár van. A könyv azt is megemlítette, hogy az 
ország területének több mint egyötöd része mocsárvidék, és ezeknek az 
ingoványos területeknek többféle fajtájuk van: bozótos, füves, mohás és 
süppedékes mocsár. 

A neerui mocsárban valamennyi fajta megfér egymás mellett. Bonyolult 
kombinációkban fonódnak össze egymással. Egy tudós szemére volna 
szükség ahhoz, hogy meg lehessen mondani, hol kezdıdik az egyik, és hol 
végzıdik a másik. A sőrő, buján burjánzó tızegmohás területek a 
süppedékes mocsárra jellemzı gyapjúsással és füves hajperjével 
váltakoznak. Azután az androméda- és feketeáfonyabokrok uralják a 
terepet. Sötét pocsolyák tátonganak közöttük figyelmeztetıen, mint a 
krokodilszemek. 

Az emberek félnek a süppedékes láptól. Hangot ad. Hörögve veszi a 
levegıt, ha rálépnek. Buborékokat küld a pocsolya felszínére, mintha 
valahol a mélységben egy katlan fortyogna szünet nélkül. Éjszakára 
lidércfényeket gyújt. Mindez oly ijesztı. Szájról szájra jár a történet, 
hogyan szívta magába a láp a frissen kaszált főtıl bezabált tehenet, hogyan 
süllyedt el és veszett oda a széles nyomtávú, hernyótalpas vontatótraktor. 

Pedig a süppedékes láp valójában nem is olyan félelmetes. Az est 
leszálltával a hosszú pofájú borz leereszkedik a mocsárszigetekrıl, és 
elindul a mélyedésekbe békát keresni. İ nem fél. Jön a jávorszarvas, ticcs-
toccs, dobálja a lábait, és ı sem fél. Merészen tocsog a süppedékek között 
az évek súlyától meggörnyedt Tidriku Liisu is, akitıl nyírkéreg- és 
vízirozmaring-fızetet kapnak a lapukülai vénasszonyok. 

A mocsárszemes lápot ismerni kell. Ha üdén zöldellı foltocskákat vagy 
fehér sást látsz – húzódj távolabbra. A fehér sás a mocsári vándor tiltó jele. 
Húzódj tıle távolabbra, és keress hangafőcsomókat. Oda, ahol hangafő nı, 
nyugodtan léphetsz. 

Mardus ment elöl. – Gyere az én nyomaimon – hagyta meg az elsı 
süppedékeknél, és most gondosan ügyelt rá, hogy Enn eszerint cselekedjék. 
Mindenesetre magával hozta a kerékpár csomagtartó zsinórját. Ezzel 
kötötték össze magukat. 

Enn, aki miatt szükség volt erre a biztonsági eszközre, cseppet sem 
aggódott. Amikor valamelyik zsombékon félérett mocsári hamvas szeder 
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piroslott, feltétlenül tett egy kitérı ugrást. Ez az összekötı zsinór tőzbe 
hozta. Hiszen olyan volt, akár az alpinistáké. Néha csak azért ugrándozott, 
hogy érezze a zsinór feszülését. Egyet sajnált csupán. Hogy miért nem 
láthatják most a városi barátai, akiknek olyan egyhangú és veszélytelen az 
életük. Most látniuk kellene ıt. 

Na, teljesen azért nem fognak ebbıl kimaradni. És Enn Siitám 
képzeletében máris felvillant a kép, hogy ısszel hogyan fogják majd közre 
ámuldozó osztálytársai. És elégedetten egy dalocskát kezdett dünnyögni, 
melynek a szövege és dallama most született meg a fejében: 

Csörgıkígyó, vén sziszegı, 
honnan dugod fejed elı? 

A lábát megbéklyózó tızegmoha és a vízirozmaring bódító illata 
azonban hamarosan visszatérítette a való világba. Eszébe jutott, hová is 
mennek voltaképpen. 

– Te Mart, figyelj csak! Hová rakja a sas a fészkét?  
Az elöl haladó fiú hátranézett. 
– Többnyire egy magas erdeifenyı koronájára. 
– És ha nincs fenyı? 
– Megesik, hogy nyárfára... Észtországban jelenleg négy olyan 

sasfészekrıl tudnak, amely nyárfaágak között van. 
Az adatok a kék fedelő jegyzetfüzetbıl származtak, amit Mardus oly 

gyakran forgatott, hogy már fejbıl tudta a tartalmát. 
– Jó volna tudni, hová rakta fészkét a mi sasunk – morfondírozott Enn. 
Mardus rábólintott. Ennek a városi fiúnak sejtelme sem volt róla, hogy ı 

is mennyire szeretné tudni. 

Valter egy negyven évvel ezelıtti vékony folyóiratban találta az elsı 
adatokat a veisi láp körzetében élı sasról. 

„Lelıttek egy nagy sast” – adta hírül az Állami Vadászegylet lapja. – 
„December közepén Viidunában egy óriási sast lıttek le. A sas szárnya 
kiterítve két lábnál jóval hosszabb volt. A hátát pedig világos csík 
ékesítette.” 

Arról, hogy a sas tojó volt-e vagy hím, nem szólt a cikk. De akár ez volt, 
akár az, gyászoló párja nem maradt sokáig özvegy. Az akkori viidunai 
erdész ugyanis emlékezett rá, hogy két esztendı múlva, amikor véletlenül 
rátalált a fészkelıfára, a tetején vidám fiókák visongtak. 

A veisi láp levegıóriásai tíz év múlva ismét bekerültek a sajtóba. Az 
újságok a Kultúrfilm Vállalatnak arról a tervérıl tudósítottak, miszerint 



44 

megfigyelıállomást létesítenek a Homokháti Rengeteg sasfészkének 
közelében, hogy filmszalagon örökítsék meg „ıstermészetünk egyik 
képviselıjének életét és tevékenységét”. 

Arról, hogy a filmesek szándéka megvalósult-e, nem szólt a kék 
jegyzetfüzet. Valter Maavere képtelen volt a nyomára bukkanni. Az 
archívumokban senki sem tudott semmiféle sasfilmrıl. Valószínőleg nem 
lett belıle semmi. De a megfigyelıállomás maradványait megtalálta. 
Mindössze a fa tövébe vert néhány vashorog maradt meg belıle. És a 
szomszédos fán látni lehetett az egykori fészek helyét. 

A sasoknak nyilvánvalóan cseppet sem volt ínyükre a filmesek jelenléte. 
Végérvényesen elhagyták a fészküket. 

Mégsem költöztek messzire. Miután Valter Maavere az elhagyott 
sasfészket a tizedik oldalról is lefényképezte, és a láp szélén visszafelé 
gázolt az emberi települések irányába, gyakorlott szeme egy sokat ígérı 
fekete pontot vett észre az égbolton. 

Másodpercek alatt elrejtızött a bokorban, így bizonyosodhatott meg róla 
közvetlen közelbıl, hová ereszkedik le a fölötte repülı madár. 

Ezen a napon került be a szakadozott jegyzetfüzetbe a legvastagabb 
„hurrá”. Valter Maavere rátalált a Homokháti Rengeteg egyik legsudárabb 
erdeifenyıjére. Arra, amelyen a hazai táj ıslakójának fészke ringatózott. 
Látta a tojót, amint védekezıén szétterítette a szárnyát, és a fészke szélérıl 
figyelte ıt, és látta az óvatos hímet, amint az ırfáról komótosan a levegıbe 
emelkedett. És amikor a hím, áttérve a siklórepülésre, oldalra dılt, akár meg 
is esküdhetett volna rá, hogy a messzelátó üvegén megvillant a család 
ismertetıjele, a nyakát díszítı fehéres sáv. 

A fiatalember ezután minden tavaszon elment megnézni „a fészkét”. A 
fészkem – így nevezte. Gyakrabban nem mert oda menni. Jól tudta, milyen 
ellenszenvvel viseltetnek a sasok az ilyen látogatások iránt. Csupán egyszer 
nem ment el. Abban az évben, amikor a Homokháti Rengetegben a favágók 
a sasfészek közvetlen közelébe jutottak, így a következı évben már csak 
feltételezések kerülhettek a kék jegyzetfüzetbe, hogy miért üres a fészek. 

– Hová mehettek? – tette föl a kérdést Valter Maavere önmagának. – 
Hol lehet a másik fészkük? 

Az ornitológus tizenhárom esztendıs öccse most ott állt a rejtély 
megoldásának küszöbén. 

A gondolataiba merült Mardus egyszerre csak túl hosszú léptekkel 
kezdett elırehaladni. 

– Mart! Nem bírom az iramot – sápítozott Enn a zsinór túlsó végén. – 
Ne menj olyan gyorsan! 
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Csaknem helyben voltak. Néhány tucat lépés távolságban a susogó 
sásövezet a láp hatalmi körzetének végét jelezte. Onnantól kezdve buja 
lombfal emelkedett. 

– Ha akarod, fogadhatunk, hogy ide hosszú évek óta ember nem tette 
be a lábát – szólalt meg Mardus, miközben összetekerte a zsinórt. 

Enn nem akart fogadni. Tágra nyitott szemmel bámulta a sőrő lombfalat. 
Felfedezetlen sziget! Felfedezetlen helyt Robinson és Péntek! Ez túl 

szép volt ahhoz, hogy igaz legyen. 

9. A SASFÉSZEK 

Mi lehet lebilincselıbb egy hatalmas, büszke mocsárszigetnél? Olyan 
ez, mint oázis a sivatagban. A nap sugarai csak nehezen törnek át a lombok 
résein. A széles levelő hársfák enyves égerekkel és szilfákkal fonódnak 
össze, és csak ott húzódnak vissza, ahol a karcsú lucfenyık egyre 
sőrősödnek. A szomorkás, beteges mocsári növényzet helyett dús, pazar élet 
burjánzik, és aki a bugyborékoló mocsárszemek közül jött, azt hirtelen 
elfogja a vágy, hogy hanyatt dıljön, és magába szívja mindazt az illatot és 
hangot, ami e fás területeket betölti. 

– Hallgasd csak! Hozd-vedd-vedd, hozd-vedd-vedd! 
– Törpeposzáta – felelt rá Mardus. – Közvetlenül a fejed fölött. 
– Hát ez: pink-pink? 
– Alighanem erdei pinty. 
– Valóságos dzsungel – mondta Enn áhítattal. – Igazi ıserdı. 

Ilyenekben éltünk majom korunkban. – És mintha csak be akarná 
bizonyítani, hogy azok a történelem elıtti napok nem múltak el 
nyomtalanul, felkúszott egy fiatal szilfára, és a kezén lógva hintázott. 

Sajnos, az emberi faj mégiscsak elveszítette távoli ıseinek képességét. 
Az, amit a majomnak maradt majmok könnyedén megcsinálnak, egy 
jövendı zenemővésznek szemmel láthatóan meghaladta az erejét. Egy 
pillanattal késıbb a mohára huppant, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, 
nyomban komolyabbá vált. 

Márpedig a komoly ember legjellemzıbb vonása mindig is a tudásszomj 
volt. 

– Tudod, hány nagy sas van Észtországban? 
Mardus Maavere megforgatta foga között a nedves főszálat. Hogy tudja-

e? Hát amennyire egyáltalán tudni lehet, annyira ı is tudja. 
Erre a kérdésre 1934-ben próbáltak elsı ízben választ adni. Egy tartui 

egyetemista, késıbb az egyetem professzora, erdei szakemberek és 
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természetbarátok hétesztendei megfigyelését összegezve, akkor jutott arra a 
következtetésre, hogy a szirti sas mint költımadár Észtországban 
véglegesen kihalt. A halászsasokkal jobb volt a helyzet. Noha pontos 
választ nem lehetett adni, az erdei szakemberek tudtak egy sor lakott 
fészekrıl, és ezek, valamint az egyéni megfigyelések alapján a fiatal tudós 
az alábbi összegezést készítette: 

– A matsalui öbölben a távolabbi környékével együtt – 3 pár; 
Saaremaa szigetén – 2 pár; 
Hiiumaa szigetén – l pár; 
A Peipus-tó partvidékén – l pár; 
Vırtsjárvi környékén – l pár; 
A jegyzék összegezése után nyolc pár halászsas volt az eredmény. 
Szerencsére hamarosan kiderült, hogy valamivel azért több van belılük. 

És az is kiderült, hogy a szirti sas nem halt még ki Észtországban, ugyanis 
az Öregerdıben még 1935-ben két lakott fészekre bukkantak. Ám ettıl 
függetlenül mindkét óriás madár az egykori ıstermészet rendkívül ritka 
képviselıjének számított, mindkettı a csendes, emberi dúlástól érintetlen 
erdıségek utolsó mohikánjai közé tartozott. 

Hogy hány nagy sas van jelenleg? Mardus szeme egy pillanatra 
felcsillant a vágytól, hogy a kék jegyzetfüzet adataival elámítsa ezt a városi 
fiút, de nyomban le is tett szándékáról. 

– Nézd, Enn, ha most valami biztosat akarnék mondani, akkor 
hazudnom kellene. Valter mindenesetre négy pár szirti sasnak és nyolc pár 
halászsasnak a fészkérıl tud. 

A Sarló-szigeten olyan törvények uralkodtak, amelyek a világgal voltak 
egyidısek. Ez a hely – sosem látott sem baltát, sem főrészt. Errefelé az idı 
volt az, amely a mocsár szélén nıtt nyárfákba üregeket vájt, míg ide nem 
értek a novemberi viharok, melyek aztán kidöntötték ıket. Néha átsüvített a 
mocsár fölött a forgószél, erejük teljében levı lucfenyıket csavart ki, és a 
kivénhedt nyárfák közé vágta ıket. Ott hevertek, rádılve a páfrányokra, míg 
csak a lassú korhadás át nem alakította ıket táptalajjá az új növényzet 
számára. Addig azonban csupán azok útját akadályozták, akik behúzott 
nyakkal mászkáltak alattuk. 

De korántsem borította dzsungel az egész szigetet. Áthatolhatatlan 
bozótos váltakozott a fákkal, amelyek oszlopként álltak egymás mellett. 
Öreg óriások százai fonták össze a koronájukat, hogy elnyeljék a napot azok 
elıl a növények elıl, amelyekben a vetélytársukra gyanakodtak. És 
hasonlóképpen fonták össze kiterjedt gyökérzetüket is, a lassanként elfáradó 
természetbúvárok nem kis gyötrelmére. Nem lehet hát csodálkozni, ha egy 
Enn-féle természetbúvár kissé nyöszörögni kezd. Igazán nem lehet rajta 
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csodálkozni.  
– Hol van már az a fészek, Mart? – türelmetlenkedett Enn. 
Pedig kérdezısködés helyett a fülét kellett volna hegyeznie. Éppen ott, 

ahol álltak, valami fura hang hallatszott. 
Valahol a távolban csaholt valami. Nem, ez mégse csaholás. A hang 

inkább kutyakölyök nyöszörgésére emlékeztetett. 
– Ki-ki-ki – nyöszörgött egy panaszos furulya. 
– Ká-ká-káá – egészítette ki egy másik. 
Mardus teljesen megfeledkezve az útitársáról, futásnak eredt. Tisztában 

volt vele, mit jelentenek ezek a hangok. Idınként megállt hallgatózni, majd 
utat tört a mogyoróbokrokon át. Ennek most már komoly nehézséget 
okozott, hogy le ne maradjon. 

A rohanás ott fejezıdött be, ahol a Sarló-sziget felsı hajlata mélyen 
beékelıdött a veisi lápba. Csaknem a láp peremén a sőrő fenyvesben széles 
folyosó nyílt. A vihartól kidılt fák évekkel ezelıtt összetörték a fiatal 
csemetéket. A folyosó egyik végén pedig egy töredezett ágú, óriási nyárfa 
magasodott, amelyet Mardus Maavere és Enn Siitám együtt sem tudott 
volna körülérni. 

– Látod, Enn? Hallod? 
Mardus hangja majdhogynem ünnepélyesen csengett. 
A kisebbik fiú bólintott. Csak a vak nem látja az ágas-bogas fészket az 

óriás nyárfa koronáján. Süketnek kellett volna lenniük, hogy ne hallják a 
lármát, ami onnan hallatszott. Két torok versengett egymással. Két 
szobakutya nagyságú tollgombolyag nyújtogatta hosszú nyakát az ég felé, 
és teljes erejébıl sivalkodott. 

– Na, ez megvan – szólalt meg Enn, akit a sasfiókák mohósága fura 
módon elszomorított. Remegett a hangja. 

– Megvan, és a legjobbkor értünk ide. Egy efféle koncert ugyanis 
hihetetlen éhségre vall. Tehát az eleségszerzıknek nemsokára jönniük kell. 
Kíváncsi vagy az öreg madarakra? 

Ostoba kérdés! Nyilvánvaló, hogy Enn kíváncsi rájuk. Nyöszörgés 
nélkül tőrte a tőlevelek szúrását, amelyek a fenyıkrıl hullottak a nyakába. 
Hısiesen állta a hangyacsípéseket is. Persze neki nem volt olyan végtelen a 
türelme, mint Mardusnak, és nem rendelkezett a másik fiú megfigyelı-
sátorban edzett állhatatosságával sem. És amikor már fél órája semmi sem 
történt, Enn-nek újabb szellemi táplálékra volt szüksége. Elıször 
önmagában kereste, és magával tanácskozta meg a dolgot. Egy kérdés 
azonban mindenképpen magyarázatra szorult. 
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– Te Mart. Figyelj csak! Ugye a sas ragadozó madár? 
– Micsoda?! 
– Hát... szóval kacsákra csap le, meg... halakra... és hát te mondtad, 

hogy nyulakra is. Akkor miért védett madár? 
Mardus Maavere újabb főszálat vett a szájába. Pár évvel ezelıtt ı is 

hasonló dolgokat kérdezett Valtertól. A bátyja pedig tőzbe jött, és arról a 
felejthetetlen érzésrıl beszélt, amit ez az erdık-mocsarak fölött 
zuhanórepülést végzı, erıs madár hagy az emberben, meg arról, hogy ezt a 
képet feltétlenül át kell örökíteni a következı nemzedékek számára is. 

Mardusnak ez járt a fejében, csakhogy ı ezt nem tudta így elmondani. 
– Nézd, Enn – szólalt meg végül. – A természetben minden élılénynek 

megvan a maga szerepe. Vegyük például a csukát: sokan azt mondják róla, 
hogy ragadozó hal, szörnyő élısködı. Pedig helyesebb lenne a vizek 
szanitécének nevezni. Tudod-e, mit eszik meg? Többnyire a beteg halakat. 
Azokat, amelyek erıtlenek, és nem veszik észre, hogy menekülniük kell. A 
ragadozó madarakkal ugyanez a helyzet. Valter mesélte, hogy néhány éve 
egy érdekes kísérletet végeztek. Tizenhárom galambot engedtek el a héja 
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vadászkörzetében. Az egyiknek fél lába volt, a másiknak törött szárnya, 
kettı pedig hófehér volt közülük. A héja elsıként a törött szárnyút ragadta 
el. Utána azt, amelyik féllábú volt, majd pedig a két fehéret. A többi kilenc 
hibátlan, egészséges galamb életben maradt. Érted, mit jelent ez? A 
ragadozó madarak mindenekelıtt olyanokat választanak zsákmányul, 
amelyek valamiben különböznek a többitıl. Márpedig a beteg madarakat és 
állatokat a viselkedésük mindig megkülönbözteti a többitıl. Tehát azokat 
pusztítják, amelyek továbbadhatnák a betegségeket. 

Enn Siitam egy tavalyi fenyıtobozt morzsolgatott az ujjai között. Eddig 
világos, értette, mirıl van szó. Azonban maradt egy „de”. Mégpedig egy 
olyan „de”, amely minden gondolkodó emberben kétségeket támasztott, és 
Enn Siitam még itt a fenyı alatt elıhozakodott a kétségeivel: 

– De akkor miért vadásznak még mindig a héjákra, ha ez igaz, amit 
mondtál? 

Mardus nem jött zavarba a kérdéstıl. 
– Hát már nem sokáig fognak rájuk vadászni. Az angolok 

kipusztították az összes héjájukat. Azt hitték, akkor több vadászni való 
madár marad a vadászoknak. Aztán most, hogy ezek a vadászni való 
madarak megótvarosodtak, nagy pénzért vásárolják a héjákat más 
országoktól. 

Egy tízéves ember tudásvágya határtalan. 
– Hát a franciák? Meg a németek? İk mit csinálnak? 
– A franciák és a németek... – kezdte a tőzbe jött tanítómester. – A 

franciák és a németek... – Nem tudta befejezni a mondatot. Egy sötét árny 
tőnt elı a faágak között. A nagy madár ügyesen tört át a lombok között, 
felemelkedett a fészekig, belehullajtott egy csomagot, és újra eltőnt. Mindez 
olyan volt, akár egy látomás. Pedig nem az volt. Ezt a sasfiókák 
tanúsították. Ugyanis abbahagyták a sipákolást. És elégedettnek látszottak. 

Enn Siitamról nem lehetett ugyanezt elmondani. 
– Fura szokásaik vannak, annyi bizonyos! – fitymálta le ıket. – Csak 

úgy odavágni a fiókáknak a kacsát! Az, hogy udvariasan odaüljön a fészek 
peremére, és megkérdezze, hogy ízlik-e, eszébe sem jut. 

Enn az igazat megvallva kissé csalódott volt. Ugyanis nem sokat látott 
ebbıl a hirtelen becsapódó barna villámból. Na, az élénk színő farokrészt 
azért valószínőleg látta, ha nagyon firtatni kezdik. De ez mégiscsak kevés 
volt egy ilyen hosszú útért. Sokkal többet várt tıle. 

De a nagyobbik fiú már kapiskálta a dolog lényegét. Valter bátyja 
történetei értették meg vele. 

– El kell innen mennünk, Enn. De tüstént! 
Nem hallgatott meg semmiféle ellenvetést. Nem is engedte Ennt szóhoz 
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jutni. Akár egy traktor, úgy tört utat visszafelé a bozótosban, a városi fiút 
erıvel magával cipelve. 

– Megláttak bennünket, amikor jöttünk. Félnek tılünk. Bizonyára rossz 
emlékeik vannak az emberekrıl. Alighanem azt hiszik, hogy puska van 
nálunk. Egyébként miért repült volna a fák alatt? 

Csak a láp peremét jelzı sásövezetnél állt meg. 
– Nem szabad többé idejönnünk. Legalábbis ezen a nyáron nem. Érted, 

miért? 
Enn Siitam felhorkant. Ha minden természetbúvár ilyen bolond, mint ez 

a dagadt Mart, akkor soha életében nem érdekli ıt egyetlen közös erdei út 
sem! Tüntetıen a tenyerét kezdte fújni, amin egy piros folt ırizte Mardus 
mancsának a nyomát. A lelke mélyén azonban elégedettséget érzett. 

Inkább a sasszokások miatt morgott. Ha végiggondolja, mégsem jártak 
hiába. Egy igazi sasfészket látott. Már elıre élvezte, milyen képet vágnak 
majd a fiúk a városban, amikor ısszel elmeséli nekik. És egy igazi sast is 
látott, nem pedig holmi szerencsétlen, állatkerti kalickába zárt madarat. De 
ami a legfontosabb, olyan emléket vitt magával, amelynek az értéke 
határtalan a civilizált világban. 

Amikor a Siitam család négy tagja este a vacsoránál ült, elıvette a 
fészek alatt talált hosszú, barnásszürke tollat, s úgy helyezte el az ujjai 
között, hogy apja újságjához érve zizegtesse azt. 

Enn várta, hogy fölfigyeljenek rá, és ebbéli reményében nem is 
csalatkozott. 

– Te is mindenféle lomot összeszedsz – szólalt meg Margit Siitam. – 
Melyik beteg libáról tépted le? 

Mit tehet egy fiú, aki szavát adta, hogy hallgat, hallgat minden 
értetlenség ellenére? 

10. A SASFIÓKA EGYEDÜL MARAD 

Beköszöntött a nyár. 
A kertekben pirosodott a földieper. A folyó vize felmelegedett. A 

lapukülai kutyák lógó nyelvvel, lomhán hevertek a lépcsık alján. Azok a 
családok pedig, ahol tejelı tehenet tartottak, bajba kerültek. Oda lett a 
Tarkák, Pirókok étvágya. A hıség elıl bebújtak az égerbokrok közé, és ott 
várták a naplementét. 

Ám a legtávolabbi erdei zugban is ritkán fordul elı, hogy valamennyi 
nap ugyanolyan nyugodalmasan vesszen bele az idı tengerébe. Mindig 
történik valami, ami változatosságot hoz, vagy beszédtémául kínálkozik. 
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Kopelsoót, a világítótorony ırét eljött meglátogatni Amerikában élı 
testvére, és az egész falu a külföldi asszonyságról beszélt, aki szalmatálat 
visel kalap gyanánt a fején. Ezután a kolhoz sofırje véletlenül kidöntötte a 
telefonpóznát, a tehenész kisfia elveszítette apja kombinált zsebkését, a 
hatéves Andrus Siitam, aki a városból jött ide nyaralni, titokban felmászott 
egy lóhererakományra, és jó messzire elvitték vele és így tovább és így 
tovább. 

De ezek elég jelentéktelen események voltak. Nem sokkal késıbb 
azonban történt valami, ami az egész környéket nagy izgalomban tartotta. 

Egyik este a Katsi család báránya véresen menekült haza. Mivel a 
környéken a járási központ vadászait látták mászkálni, Katsi gazda minden 
különösebb töprengés nélkül a vadászokat okolta a történtekért. 

Szép nap volt ez az órásmester Elisejének. 
– Hallották már, mit tettek a vadászok? Piff, puff, és itt az eredmény! 

Hát lesz még ebbıl eleven jószág, amikor a földön húzza a szügyét? Hát 
meg lehet enni azt a húst, amelyik teli van söréttel? Tudja, micsoda szép 
göndör gyapja volt? 

Ezúttal senki sem csodálkozott rajta, hogy az órásmester 
oldalbordájának nincs ideje meghallgatni, hogy mit válaszolnak neki. A 
nagy újság közhírré tételre várt. Egész Lapuküla a bárányhistóriától zengett. 

Amikor a történet kikerekítve eljutott a járási központba is, a vadászok 
újból eljöttek. Elfogulatlan szemmel nézve nyomban világossá vált a dolog. 
A bárány torka alatt a szır le volt kopasztva, és a lába is meg volt tépve. 
Efféle nyomokat a legádázabb sörétes puska sem hagy. 

– Kóbor kutya tette, vagy farkas – állapította meg a kihívott állatorvos. – 
Úgy bizony. Vagy kutya, vagy farkas. Errıl akár bizonyítványt is adhatok. 

Az órásmester oldalbordája ismét házról házra járt. De most már nem 
önszántából. 

– Hát igen – mondta. – Hallották már? Tudják, hogy nem a vadászok 
lıtték le azt a bárányt? Tudják, hogy az emberek mennyit beszélnek ok 
nélkül? Vajon honnan származhat ez a sok alaptalan fecsegés? 

Végül elıhúzott a keblébıl egy papírt. 
– Tudják-e, hogy meghagyták nekem, mutassam meg mindenkinek? 

Tudják-e, hogy az áll rajta, vagy egy kutya, vagy egy farkas volt a tettes? 
Farkas volt. 
Néhány nappal késıbb az erdész Moskának tavaszi báránya tőnt el 

nyomtalanul. Nem sokkal ezután pedig a kolhoz kovácsa, aki a vaeverei 
fenyves szélén lakott, egy farkat és szarvakat talált, melyeket nem is olyan 
régen még az ı kosa viselt. És nem sokkal ezután a rabló a kolhoz borjai 
közé is behatolt. 



52 

Most már az egész falu a farkashistóriáról beszélt. Az erdıgazdaság 
irodája hamarosan a puskatulajdonosok gyülekezıhelyévé vált. A farkas 
pedig alighanem behúzta volna a farkát, ha hallja, hogy milyen halálnemet 
szántak neki. 

– Vigyünk ki egy malacot az erdıbe, és kötözzük oda valamelyik 
fához – kezdte Lapuküla vidor tehenésze. – Odamegy a farkas, és bele az 
ólmot! 

– Nem megy oda – vágta el a reménysugarakat Jaagup, a Sindel-tavi 
erdész. – Napnál világosabb, hogy a farkas nyáron nem megy malacra. 

– Akkor hajtóvadászatot lehetne rendezni. Te mint tapasztalt vadász... 
A tapasztalt vadász a hajtóvadászatot reménytelennek tartotta. Honnan 

tudja azt az ember, hol keressen egy magányos bozótlakót? Napnál 
világosabb, hogy nem lehet tudni. Télen még csak hagyján, amikor 
nyomokat hagy a hóban... 

A vidor tehenésznek ez az aggályoskodás teljesen elrontotta a jókedvét: 
hogy képzeli ez a Jaagup? Hadd dühöngjön, hadd tomboljon az a farkas, 
nincs mit tenni. A harmadik tervével nem hozakodott elı idı elıtt. A 
farkasbırért az államtól hetven rubel, a kolhoztól pedig jutalomborjú jár. 
Bolond az, aki ezen önszántából osztozni akar. 

Egy évvel ezelıtt a lapukülai tejüzem raktárja patkányinváziótól 
szenvedett. Az esemény emlékeként a házban volt egy üveg, az oldalán 
koponyával és két keresztbe tett lábszárcsonttal. A vidor tehenész most 
megkereste a mérget. Nem mindig olyan nagy ügy az, ha az ember nem 
rendelkezik tapasztalattal. A figyelmes ember mások dolgaiból is képes 
tanulni. 

Úgy hírlett, hogy a farkas elızı éjjel a szomszéd faluban mőködött. 
Vajon a kolhoz kövér bárányából nem maradt-e valamennyi a helyszínen, 
ami jó volna a farkasnak következı étkeztetésre? 

Azt mondják, amikor a hiúz hozzálát a kecskéhez, addig nem tágít a 
közelébıl, míg az utolsó csontot is le nem rágta, érvelt a tehenész. Az is 
ragadozó meg ez is, akkor pedig a farkasnak is ugyanolyan szokásai 
vannak. Ám ha ez valóban így van, akkor ma este vissza kell térnie az 
áldozathoz. 

Brrr-brrr – berregett a motorkerékpár, amit Lapuküla egyetlen magas 
kéménye mellıl toltak ki az országútra. Azután folyamatosan kezdett 
surrogni. A vidor „vadász" úgy söpört el onnan, mintha gyıztes csata várná. 

Moska, a maaverei erdész két nap múlva tért vissza szokásos ellenırzı 
körútjáról. Megszemlélte az erdeifenyı-csemetéket a neerui mocsár szélén 
levı telepítésen. A fıhivatal kérésére felmérte a jávorszarvasok okozta kárt. 

Komoly út volt ez neki is meg a kutyájának is. Diánának csaknem a 
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földig lógott a nyelve. 
Egyszer csak a kutya fölfigyelt valamire. Nagy nehezen körbeforgatta 

vastag nyakát, és beleszagolt a levegıbe. Ugatni kezdett. 
És elkapva gazdája kérdı tekintetét, nagy zörgés közepette benyomult a 

sövénybokrok közé. 
Az erdész várt egy ideig. Mi lehet ott? Talán nyúlfészket érzett a kutya 

szimata. Akkor fölzavarja a hosszú fülőt, és visszajön. Diána azon már túl 
volt, hogy üldözıbe vegye a vadakat, még akkor sem eredt a nyomukba, 
amikor megengedték neki. 

Az erdész hívó füttyjelet hallatott. Ideje volt továbbmenniük. 
Diána azonban nem jött elı. 
Onnan pedig, ahol eltőnt, hangos ugatás hangzott fel. „Siess, gazdám! 

Gyere, nézd, mit találtam!” – ezt jelentette az ugatása. És az öreg Moska, 
aki ugyanolyan jól ismerte a kutyáját, mint a kutya ıt, elindult a hang 
irányába. 

Az alacsony mocsári fenyık között, a mézillatú, hamvas szeder közepén 
egy hatalmas madár hevert. A szárnyai szétterítve, erıs, aranyszínő, horgas 
csırén földmaradványok. A halála elıtt a zsombékot csépelte, és a gyökerek 
héját rángatta le vele. Kissé lapos körmeit úgy belevájta a mocsári mohába, 
hogy az erdésznek egyenként kellett kiszabadítania ıket. 

Mindezt már szó nélkül csinálta. Akkor sem szólt semmit, amikor a bolt 
elé érve, terhe nyakszirten legyintette. Csak megállt, és szürkés, színtelen 
szemét körüljártatta az ottlevıkön. 

A lapukülai bolt sajátságos, klubszerő képzıdményre hasonlított. Itt 
mindenki megfeledkezett az idı múlásáról. A családanyák ottragadtak a 
lépcsıjén tereferélni. A kenyérért elküldött gyerekek azzal hencegtek 
egymás elıtt, ki hányszor jár naponta fürdeni. Amikor pedig az áruszállító 
autóról az utolsó fordulóban leemeltek néhány sörösládát, a legforróbb déli 
órákban ücsörgı férfiak vették birtokukba az orgonabokrok árnyékát, és 
fontos dolgokat vitattak meg egymás közt. 

A madár körül egész embersereg győlt össze. A többségük elıször látott 
sast. Megtapogatták a csırét (ó, milyen szörnyő!), megtekergették a karmait 
(ó, milyen hegyes!), és csak az erdıgazdasági emberek odaérkezése tartotta 
vissza néhányukat, hogy ki ne cibálják és haza ne vigyék a sas szárnytollait. 

A zöld sapkás férfiak körében haragos csönd állott be. Az erdıgazdasági 
emberek egy pillanattal ezelıtt szedték ki a tehenészbıl, hogy miért vág 
olyan titokzatos arcot, így már itt megtudtak mindent a mérgezett 
báránytetemrıl. 

A Sindel-tavi Jaagup nyitotta ki elsıként a száját. 
– Itt van hát a megmérgezett áldozat – szólalt meg. – Itt van hát, ez 
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napnál világosabb, a mi derék farkasunk. – A sindel-tavi Jaagup szemében 
mosoly győlt ki. Úgy látszott, cseppet sincs ellenére, hogy ilyen fordulatot 
vett a dolog. Sıt úgy látszott, mintha kárörömöt erezne a tehenész 
balszerencséje láttán. 

Merıben más hangulatban volt a beteges fıerdész. 
– Ostoba história... rendkívül ostoba – szólalt meg. – Persze, meglátta a 

tetemet, és... honnan tudta volna, hogy...? Ennek is ki issza meg a levét? 
A legutóbbi természetvédelmi és vadgazdasági közlöny kiszerkesztett 

egy fıerdészt, mert a körzetében az árok érintette a sasfészek körzetét. Mire 
számíthat akkor most ı? Ekkora baklövést, fél évvel a nyugdíjba menetele 
elıtt! 

– Jelentést kell írni róla. Elıreláthatóan... 
A fıerdész valóban gondterhelt volt. És ez munkatársaira is átragadt. 
– Te fafejő, hiszen tudtál róla, hogy valahol a körzetünkben él egy 

saspár! – korholta a tehenészt Kärmas, a felmérı. – És a sas az elsı, 
amelyik rámegy a dögre. – A csúnyább szavak használatától csupán az 
tartotta vissza, hogy épp az imént ivott meg két üveg sört, amit a tehenész 
fizetett neki. 

A lapukülai tehenész irult-pirult, és ebben a pillanatban kifacsart 
szivacsra emlékeztetett. 

Egyetlen ember volt ebben a társaságban, akit hibáztathatott, szidhatott, 
akinek szemrehányást tehetett. İ maga. 

„Miért kellett nekem arról a méregrıl fecsegnem?! – okolta magát. – És 
egyáltalán: miért kell mindent kifecsegnem?!” 

Gondolatban már búcsút mondott a farkasért járó díjnak, és egy jóval 
nagyobb összeget írt be egy egész más rubrikába. Megpróbálta elhessegetni 
magától a szörnyő gondolatot, hogy ahol egy sas járt, ott megfordulhatott a 
másik is. Amibıl az egyik evett, abból ehetett a másik is. És egyáltalán nem 
lehetetlen, hogy egy szép napon arra is rátalálnak, és idehozzák majd a bolt 
elé. 

Kétszer száz rubel! Ebbıl a bírságból már televíziót is lehetne venni. A 
boldogtalan farkasvadász a pokolba kívánta Moska erdészt, amiért nem volt 
jobb dolga, mint a mocsár szélén mászkálni; erıs lábú kutyájának, Diánának 
jó orrát pedig egyenesen a poklok mélységes fenekére. Végül megeresztett 
még egy közös káromkodást, ami az egész sashistóriára vonatkozott. 

A szomorkodók, kíváncsiskodók és káromkodók csıdületében csupán 
egyvalaki akadt, aki arra gondolt, hogy ezalatt a sas fiókái ott vannak a 
fészekben. Ez az egy felpattant a kerékpárra, és úgy száguldott vele az 
iskola épülete felé, ahogy eddig még soha. Ez az egy nagyon sokszor 
olvasta már a kék fedelő jegyzetfüzetet. Többet tudott a sasok szokásairól, 
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mint a bolt elıtt lármázok együttvéve. Éppen ezért sietett annyira. 
Egy ablak alatt fékezett le, ahonnan zongoraszó hallatszott. Szerencsére 

az ablak nyitva volt. 
Chopin polonéza az egyik taktus közepén maradt félbe. És amikor 

valamivel késıbb Andrus be akarta hozni az egereit zenét hallgatni, a 
zongoraszéken a bátyja helyett egy cédulát talált. Ez állt rajta. 

„Egy fiúhoz mentem. Nagy szüksége van a segítségemre.” 
Mivel Andrus csak a nyomtatott betőket ismerte, nem értette meg az 

üzenet fontosságát. Összehajtogatta a cédulát, és ábécéskönyvet csinált 
belıle az egereknek. 

11. AZ ÉHSÉG RÉME 

A Sarló-sziget vészkiáltásoktól visszhangzott. A kis Fehértollú a világ 
elé tárta mély bánatát, gyomra kínzó fájdalmát és a magánytól való 
rettegését, amit még nem érzett át, de sejteni sejtett. 

Nem értette, mi történt. Élete hat hete folyamán még semmilyen 
nehézsége nem támadt. Attól kezdve, ahogy kibújt a tojásból, minden olyan 
egyszerően ment. Elég volt, ha visítozni kezdett, és az anyja ízletes falatokat 
dugott a kitárt csırébe. De most már majdnem egy egész napot 
végigsipákolt anélkül, hogy megpillantotta volna az égbolton azt a pontot, 
amit ezer más közül is megismert volna. 

A sasfióka nem volt igényes. Egyszerő és természetes vágyai voltak. 
Közöttük olyanok, amelyek teljesítésével lehetett várni. A kis Fehértollú 
nem szenvedhette a déli napsütést. Amikor a perzselı sugaraktól elbágyadt, 
azt kívánta, bárcsak jönne az anyja, és takarná ıt be a szárnyaival, mint 
ahogy pici korában tette. 

Ennek a vágyának a teljesítésével lehetett várni. 
Lehetett várni azzal is, hogy eleredjen az esı, amiben nyakát alaposan 

kinyújtva, megáztatta magát. Lehetett várni azzal is, hogy csituljon a fa 
koronáját himbáló szél. Az eleség utáni vágya azonban semmiféle halasztást 
nem tőrt. 

A sasfióka hihetetlen gyorsasággal nıtt. De hihetetlenül nagy volt az az 
ételmennyiség is, amit a növekedése megkövetelt. Egy kilós csukát hét perc 
alatt képes volt eltakarítani. És a csukának a megfelelı idıben kellett 
érkeznie. Különben a kis Fehértollú fájdalmat érzett, amit erıteljes 
visítással juttatott kifejezésre. 

Most ez a visítás már-már rekedt bıgéssé változott. Mintha hangyák 
ezrei nyüzsögtek volna a bensıjében. Furdalták, csipdesték, és a szegény kis 
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Fehértollú már olyan hangokat hallatott, amelyeknek a köveket is meg 
kellett volna lágyítaniuk. 

A sasfióka nem tudta, mióta éhezik. Neki egy örökkévalóságnak tetszett. 
Amióta az eszét tudja, reggelente éhesen ébredt. Amikor még élt a testvére, 
éhségük kifejezéseképpen kéthangú sipákolással fogadták a napfelkeltét. Az 
ı duettjük visszhangzott az egész Sarló-sziget fölött. Mindkét sasfióka azon 
volt, hogy túlharsogja a másikat, és elsıként vegye észre a zsákmánnyal 
közeledı apamadarat. 

Az öreg Fehértollú fiatal nyúllal, hallal, vízityúkkal vagy egyéb 
étvágygerjesztı falattal a karmai között tért haza. Egyenesen a fiókák felé 
vette az irányt, de sohasem jutott el odáig. Az anyasas mindig megelızte. A 
levegıbe emelkedett, element, és a zsákmány új karmok szorításában 
folytatta útját. 

Ez olyan törvényszerő volt, ahogy a nappal váltakozik az éjszakával. A 
fiókák evés után mindig nagy fáradtságot éreztek. Álltukban elaludtak, nem 
ritkán az utolsó húsdarabbal a csırükben. Két-három óra múlva azonban 
felébredtek, és megint éhesek voltak. 

Életük elsı napjaiban az anyasas olyan eleséggel táplálta ıket, amit 
elıtte ı már némiképp megemésztett. A fészek peremén ülve hol az egyik, 
hol a másik fióka torkára dugdosta a falatokat, amíg a kicsik el nem 
fordultak a csırétıl. Valamivel késıbb az ifjú sasok között már a helyszínen 
szétszaggatott húscafatokat osztotta szét. Egy hónapos koruk körül pedig 
már egészben állította eléjük az anyjuk a csörgırécét, és a további 
mőveleteket a fiókákra bízta. 

Ettıl a naptól kezdve érvényre jutott az idısebb fióka nagyobb ereje, 
súlya és étvágya. A fiatal sasok, amíg az anyjuk táplálta ıket, többé-kevésbé 
egyformán fejlıdtek. Most azonban érvényesülni kezdett az erısek örök 
törvénye. A tojást, amibıl az elsıszülött kikelt, négy nappal elıbb tojta a 
tojó. És az idısebb fióka ugyancsak négy nappal elıbb ismerkedett meg a 
napfénnyel, mint a testvére. 

Ez a négy nap óriási elınyhöz juttatta. Minden zsákmány oroszlánrészét 
ı ette meg. És mivel a gyengédségnek nyoma sem volt a természetében, a 
vad dührohamok, amelyekkel az öccse mérsékelni próbálta mohóságát, 
teljesen közömbösen hagyták a kis Fehértollút. 

Minden másképp történt volna, ha ezekben a napokban a partvidék és az 
erdık széle bıvelkedik eleségben. A szárazföldi szél azonban sajnos a 
halakat az öblök mélyére kergette. Az pedig, amit az öreg Fehértollúnak és 
a párjának sikerült zsákmányolnia, csak az egyik fióka bıséges táplálására 
volt elegendı. Hogy melyikére, azt már tudjuk. 

Az idısebb fióka szemmel láthatóan növekedett. Az ı oldalán volt az 
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erı, így az erdei törvényeknek megfelelıen a jog is. Egy reggel egyszerően 
kilökte a fészekbıl az öccsét. Korántsem volt ez elıre megfontolt 
gyilkosság. Az ifjú sasok kiskoruktól fogva azon civakodtak, melyiküké 
legyen a fészek közepe. Maguk sem tudták, miért, hisz ott sem volt puhább 
a fészek. Ugyanazokból az erdeifenyıágakból, ugyanabból a száraz 
szénabélésbıl állt, mint amibıl másutt is. Nem tudták, hogy ez attól a 
félelemtıl van, ami a fészek szélén fogja el ıket. Ezért igyekeztek egymást 
taszigálva a lehetı legközépen választani maguknak pihenıhelyet. 

Az egyik lökdösıdés alkalmával a csenevész fióka túlértékelte az erejét. 
A bátyja teljes súlyával nekifeküdt. Gyengécske öccse megpróbált 
félreugrani, de elkésett vele. Átszakadt a fészek oldala, és ı már zuhant is 
lefelé, bukfencezve a levegıben, mint az ıszi falevél. 

Az alig egy hónapja kikelt fióka még nem tudta kitárni a szárnyát. És 
nem is lett volna belıle haszna. Az ı szárnya még gyenge volt. Túl gyenge 
ahhoz, hogy elbírja a testét. A kitaszított fióka fejjel zuhant a moha lepte 
kıre, és csendesen elterült. Csak most nyílt ki az egyik szárnya, eltakarva a 
vért, ami összeszorított csırébıl buggyant elı. 

Amikor az anyasas elıtőnt a láp fölött, már csak egy visító torok 
köszöntötte. A felnıtt madár nem mutatott meglepetést, mintha csak 
megfeledkezett volna arról, hogy másik fiókája is volt. 

Amíg fiókája a friss húst széttépte, ott ült a fészek szélén, és tekintete 
mintha a láthatár szélére révedt volna. Horgas csıre a legkisebb 
megrendültségrıl sem tanúskodott. A nemzetség törvényei szerint az, 
amelyik a fészek alatt hevert, az anyasas számára megszőnt létezni. És ez 
abban az esetben is így lett volna, ha a szerencsétlen történetesen életben 
marad. 

A kitaszított megszőnt létezni a magára maradt fióka számára is. 
Tényként vette tudomásul öccse sorsát, és ugyanabban a pillanatban 
végképp el is felejtette. Halálával semmi sem változott. A nap ezután is 
éppúgy felkelt a Homokháti Rengeteg fenyıi között, mint eddig. Az öreg 
nyárfa levelei ezután is éppúgy megremegtek minden szélrohamban. A 
felhık ezután is éppúgy ontották az esıt, és az apja vagy az anyja ezután is 
éppúgy megérkezett, amikor hangot adott az éhségének. 

Csupán az eleség lett több ettıl a naptól kezdve. Nem kellett olyan 
mohón nyeldesnie. 

Ezen a napon azonban már egy egész örökkévalóság telt el azóta, hogy 
nem látta az anyját. Ugyanannyi ideje hiányzott az öreg Fehértollú is. Az 
éhség hangyáinak ezrei megkétszerezıdtek, és diadalmenetet tartottak a 
siránkozó sasfióka gyomrában. 

Lassanként ezek a csípések is kezdték elveszíteni korábbi élességüket. A 
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szúrást és nyilallást tompa nyomás váltotta fel. Ez már a közelgı vég 
elıhírnöke volt. A déli nap elernyedten találta a fészekben a híres 
nemzetség utolsó sarját. A szárnya félig szétterült, a feje lekókadt. 

A barázdabillegetı, amely a sasok erıdjének alsó rúdjai közé rakta 
fészkét, értetlenül szemlélte ezt a képet, ı is furcsállta, hogy ilyen régóta 
távol van a tojósas. Megszokta már, hogy vámot szed a maradványokról, 
amelyek a fészek szélén maradtak a sasfióka étkezése után. Most azonban 
nem voltak maradványok, és elmaradt az étkezés is. 

– Csiz-itt! – sivította a barázdabillegetı, és megvetıen a magasba emelte 
a farkát. 

Ezt a rendetlenséget! 
Az eleségszerzı elmaradása nem újdonság az erdık, lápok lakóinak. 

Megtörténik, hogy kóbor kutyák törnek rá a nıstény kecskére, és az apró 
gidának azontúl egyedül kell legelésznie. Megtörténik, hogy az öreg nyúl a 
halálát leli. Megtörténik, hogy csapdába kerül a nyest, amely kırakások 
alatt rejtegeti a fiait. Az ilyesmi az elpusztultak utódai számára szörnyő 
tragédia, de azért még nem tesz pontot az életükre. A kecskegida talál 
magának a bokrokon levelet, amit elrágcsál. A kisnyulak meg főszálakat és 
farügyeket. És a kisnyesttel is megtörténhet, hogy belebotlik egy 
egérfészekbe, ahol sok finom falat rejtızhet számára. 

Mennyivel reménytelenebb a magára maradt sasfióka helyzete! Az ı 
lehetıségeit a fészek széle határolja. Az erdıben van eleség, de ez számára 
elérhetetlen. A levegıben is akad, de azt csak a szemével falhatja fel. A 
sasfióka a fészkében hevert és lihegett. Hangot már nem adott. Nem volt 
hozzá ereje. Úgy látszott, nem tér magához többé, de azután az öreg nyárfa 
fölött vándorfelhık gomolya úszott el. Ez elnyelte a nap tüzet, és a sasfióka 
rejtett energiatartalékot fedezett fel magában. Volt ereje kinyitni a szemét – 
meg is tette. Volt ereje megforgatni a nyakát – meg is tette. És amikor 
lassanként a fejét is fölemelte, olyasvalami nézett vele szembe, amirıl az 
éhes teremtmény azon nyomban tudja, hová tegye. Hús volt. Különös és 
kétségeket ébresztı, de mégiscsak hús. 

A sasfióka elnyomta magában a félelmet. Képtelen volt fölállni. Félig 
fekvı helyzetben bevágta a csırét a véres cafatok közé, megfeledkezve 
arról a nemzedékrıl nemzedékre átörökített igazságról, hogy mindentıl 
félni kell, ami idegen. 

– Eszik – szólalt meg suttogva egy fiú, aki még csak tízesztendıs volt. – 
Komolyan mondom, eszik. 

– Miért, mit gondoltál? A hús az hús – mondta a társa. Az ágakat 
keményen megmarkolva kapaszkodtak fel a fenyı koronájára, a lehetı 
legjobban odaszorítva magukat a fa gyantás törzséhez. 
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Az öreg Fehértollú mindig megvetéssel nézte ezt a lucfenyıt, ami 
néhány lépés távolságra a fészke fölé emelkedett. Ez volt az egyetlen 
hiányosság a sarló-szigeti fészkelıhelyen és az öreg sas sehogy sem tudott 
vele megbékélni. Most ez a hiányosság mentette meg utolsó fia életét. A 
csúszós nyárfatörzsön még egy alpinista sem jutott voona föl. A lucfenyı 
jelentette az egyetlen feljáratot a fészekig. 

– Milyen pelyhes! – szólslt meg a kisebbik fiú – De a hátán ott van az 
élénk sáv. Éppen olyan, mint egy fehér toll. Na, kis Fehértollú, telik a 
hasad? 

A sasfióka ügyet sem vetett rá. Nem volt túl sok, amit odavetettek neki. 
A kis fehértollú elsı ízben látott idegen lényeket a fészek körül. Noha az 
eleség tılükl származott, az irántuk táplált bizalmatlansága nem szőnt meg. 
Félt, hogy a húst, amit felaprózott, visszavehetik tıle: És egész erejével – 
már amennyi megmaradt belıle – azon volt, hogy szétszaggassa, összetépje 
és felfalja. 

 
 

– Eszik – szólalt meg Mardus. – Dugjál még neki. A másik kígyó még 
megvan. 

A sasfióka válaszul krákogott. Az iménti erıfeszítés azonban túl sok volt 
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neki. Elnyúlt és pihegett. 
– Ha most nem kérsz többet, majd késıbb megeszed. – És a fiú a karját 

elırelendítve, odaejtett még egy kígyót. 
Mardus óvatosan, minden ág teherbíró képességét kipróbálva, 

ereszkedett lefelé. Tízesztendıs társa úgy követte, akár egy szófogadó 
kiskutya. Többet itt most nem lehetett tenni. Mindössze két kígyót sikerült 
fogniuk a mocsárszélen. De ez elegendı volt ahhoz, hogy a sasfióka ezúttal 
megmenekedjék. 

Elegendı volt a halál elhessegetéséhez. 
– Holnap megint eljövünk – mondta Mardus. – Most tılünk függ 

minden. Biztos, hogy a másik felnıtt madár is valahol a bokrok alatt hever. 
– Holnap megint eljövünk – ismételte Mardus társa, akár a visszhang. 

Egyelıre sejtelme sem volt róla, hogyan lesz erre módja, de egy fikarcnyit 
sem kételkedett elhatározásában. Hiszen hány fiú lehet a világon, aki 
felnevelt egy sasfiókát? Egyáltalán: van ilyen? 

Na, ha eddig nem volt, hát most majd lesz. 

12. AZ ÖREG FEHÉRTOLLÚ HALÁLA 

Mardus Maaverének igaza volt. Valóban mindkét sas felcsipegette a 
lapukülai tehenész farkasmérgét. Az elhullott állatoknak ısidık óta a sasok 
voltak az örökösei, és amikor az öreg Fehértollú élettársa, a Laposkarmú 
észrevette az árokparton a döghúst, vágyat érzett, hogy lecsapjon rá. 

A Laposkarmú nem volt tapasztalatlan madár. Háromesztendei 
csavargóélet állt mögötte. Szerencsésen átvészelte a sasok számára oly 
veszélyes ifjúkort, és most tudta, hogy mielıtt leszállna a csábító 
báránytetemre, alaposan szemügyre kell vennie a környéket. 

Néhány ívet rajzolt a levegıbe, mozdulatlan szárnnyal. Úgy látszott, ott 
lenn minden rendben van. Magányos, ezüstös erdeifenyık meredeztek az ég 
felé, és bágyadt nyírfák. Ezek között senki sem maradhatott észrevétlen. A 
Laposkarmú már éppen behúzni készült a szárnyát, amikor a távolban, a 
látóhatár peremén egy fokozatosan növekvı foltocskát pillantott meg. Az 
öreg Fehértollú közeledett, és a tojósas úgy döntött, még vár egy kicsit. 
Megállt a levegıben, amíg a köztük levı távolság akkorára nem csökkent, 
hogy jelezhette nagy felfedezését. 

A lapukülai erdıkben kószáló farkas még nagyon éhesen sem igen nyúlt 
volna hozzá olyan bárányhoz, amelyen egyszerre érzıdött az emberszag és 
még valami másnak a szaga. A lapukülai tehenész a sajt raktározásához jól 
értett, ám a farkasfogás nem volt a kenyere. Nem használt cserzetten bırbıl 



61 

való cipıt, amit meleg állatvérbe szoktak áztatni, és nem vájt csontkéssel 
lyukat a méreg számára a tetembe. 

De hát jobb errıl nem is beszélni! A bátor vadász a méreg szétszórása 
után még ott a helyszínen rágyújtott, és dohánytörmeléket hullajtott a 
mohára, amelyet minden farkas legalább ötvenlépésnyi távolságból 
észrevesz. 

Úgy bizony! A lapukülai tehenész csalétkét minden farkas megvetıen 
elkerülte volna. Egyetlen felületes szimatolással megérezte volna 
mindegyik, mivel van dolga. A sasoknak azonban nincs ilyen szagló-
képességük. İk egész életükben félrehúzódnak az ember útjából, ezért 
aztán nem is tudnak semmit az efféle álnok vadászati módszerekrıl. 
Ezenfelül hozzászoktak, hogy a dögöket a magukénak tudják. A 
Laposkarmú minden tétovázás nélkül rátelepedett a tetemre, és röviddel 
utána az öreg Fehértollú is követte. 

Amikor az izomgörcs megbénította a Laposkarmú bal szárnyát, és a 
madár a mocsár széle felé bukfencezett, az öreg Fehértollú a felhık alatt 
lebegett. Az ı begyébe kevesebb méreg került. Úgy esett, hogy az öreg 
Fehértollú arról a részrıl tépdeste a falatokat, ahová a lapukülai tehenész a 
bádogdoboz alján levı maradékot szórta. De már az öreg Fehértollúnak is 
égni kezdett a gyomra. Összerándultak a belei. Maró fájdalom hullámzott át 
a testén.  

Lassanként mindenhová átterjedt a fájdalom. Végighúzódott a nyakán, 
elérte a fejét – ami repülés közben alacsonyabban volt, mint a teste –, és 
szorította a tarkóját. A tapasztalt, bölcs sas rádöbbent: nincs menekvés.  

Hosszú, élete folyamán vadállatösztöne sok mindent elıre jelzett neki. 
Ösztöne tanította a fészek megválasztásásra, ez segítette a tartós, biztos 
ágerıd megépítésében. Tudata titokzatos mélyérıl jött a parancs 
tavaszonként, hogy fenyıgally koszorúval kell kicsinosítania a fészkét, és a 
sas hallgatott is erre a parancsra. 

Ekként fedezett fel magában élete elsı öt esztendejében számos olyan 
képességet, melyek meglétérıl korábban sejtelme sem volt. 

Amikor a tojó nekiült kikölteni a tojásokat, az öreg Fehértollú rögvest a 
tudatára ébredt, hogy a vadászat ezután hosszú ideig egyes-egyedül ırá 
hárul majd. Amikor a fiókái sivítozni kezdtek, tudta, most meg kell 
sokszoroznia erıfeszítéseit. Amikor pedig már körbetotyogtak a fészek 
szélén, eljött az ideje, hogy tavalyi fonnyadt tızegáfonyát csipkedjen a lápi 
zsombékokról, tızegrozmaringot tépdessen hozzá, és hogy ezt a 
zöldségsalátát a fészek szélére rakja. 

Hát ekként állt a dolog a parancsokkal, amelyek valahonnan a tudata 
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mélyérıl törtek elı. Az öreg Fehértollú éppoly kötelességtudóan teljesítette 
ıket, ahogy azt az apja, nagyapja és valamennyi távoli ıse tette. Az ösztöne 
kiadta a parancsot, és az öreg Fehértollú hallgatott az ösztönére, és  
megbízott benne, így kellett tennie. Ez hozzá tartozott az életéhez. 

Az ösztöne most azt tudatta vele, hogy közeleg a vég. Nem volt értelme, 
hogy kételkedjék benne. 

Már érezte a halál hideg kezet – az emberek ezt így mondanák. De az 
öreg Fehértollú nem volt ember. İ nem tudott képekben gondolkodni, mint 
ahogy az ember. İ nem tudott gondolkodni, sem pedig beszélni. Csupán 
érezni tudott, és most szükségét érezte, hogy még egyszer egy pillantást 
vessen kedvenc helyeire. Minden idegszála ettıl a vágytól égett. 

Az öreg Fehértollú a tenger felé fordult. Lassú, erıteljes szárny 
csapásokkal haladt tovább, mindent látó szemével végigtapogatva a mocsári 
víztükröket, a vizenyıs erdıket, a viidunai parti fenyves dőnéit és a 
héjafészket az elposványosodott árok szélén álló fenyı tetején. 

Az öreg Fehértollú jó néhány szemrevaló nyírfajdot megkaparintott itt a 
héja elıl. Fenn keringett a magasban, sokkal magasabban annál, amilyen 
magasra a héja fel tud emelkedni. Nekitámadt a zsákmánnyal közeledı 
vadásznak, akár egy rabló, és mindig megszerezte tıle, amit akart. A héja 
héjával még csak megverekedhetett, a nagy sassal azonban sohasem szállt 
komolyan szembe. 

Az öreg Fehértollú számára egyáltalán nem volt szokatlan az efféle 
rablómunka. Nem érezte szokatlannak, de méltatlannak sem. Erısebb volt, 
mint a héja. Mindez a természet törvényeinek megfelelıen ment végbe. 
Ezen a helyen azonban most mégsem akart megállni. Nem volt itt semmi, 
ami méltó lett volna arra, hogy újra megszemlélje. 

Csupán a náddal benıtt öböl fölé érve tette meg az elsı szemlélıdı 
kitérıjét. A susogó nád között apró vízfoltocskák kéklettek. Valamikor 
réges-régen a viidunaiak innen szerezték be a jó sőrő agyagot a 
kemencéhez. A tenger vízzel töltötte meg a gödröket. A pocsolyáknál az 
áírepülıben levı vadlibák szoktak megállni. Kora tavasszal hattyúk 
úszkáltak bennük. Máskor pedig az apróbb madarak kerestek eleséget az 
iszap között. Ez az öreg Fehértollúnak egyik kedvenc helye volt. Alig 
néhány hete hullott itt alá egy vízityúkért, amely a partszélen lustálkodott. 

A vízityúknak maradt annyi ideje, hogy elmerüljön. Kisiklott az öreg 
Fehértollú karmai közül, akinek persze meg sem fordult a fejében, hogy 
zsákmány nélkül távozzék. Éber árnyékként az agyaggödör sötét vize fölött 
maradt, azt a pillanatot lesve, amikor a vízityúknak elı kell bukkannia, hogy 
levegıt vegyen. 

Két nagymester erıpróbája volt ez. A vízityúk tökéletesen értette a 
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búvártechnikát. Jó néhány percig képes volt a víz alatt maradni. Az öreg 
Fehértollú azonban nem tudta, hogy hol bukkan elı ez a jellegtelen külsejő 
madár, hogy ugyanabban a pillanatban ismét el is tőnjék. Ha valaki 
kiszámolta volna, hogy eddig hány ilyen eredményes fogása volt a 
halászsasnak, százhoz közelítı számot kapott volna. 

De ha a vízityúk képes volt rá, hogy úgy perdüljön ki a karmai közül, 
mint egy vetélı, akkor az öreg Fehértollú türelmébıl is futotta, hogy 
ırködjék a víztükör fölött. Két óra hosszat várt, és így végül bekövetkezett 
az, aminek be kellett következnie. Szegény vízityúk elvétette a számítását. 
Közvetlenül a sas alatt bukott fel, hogy levegıt vegyen. A következı 
pillanatban mintegy négy kiló izomzat és erezet, karmok és toll zúdult a 
nyakába, és egy természeti szomorújáték törvényszerő végkifejletéhez 
érkezett. 

Az egyiknek szomorújáték, a másiknak örömünnep! 
Az öreg Fehértollú a nádas fölött tette a második kitérıjét. A parti 

fenyves fölül súlyos, sötét tónusú vándorfelhık gomolyogtak a tenger felé. 
Az ilyen felhık mindig emelkedı légáramlatot hoznak magukkal. A sas 
idıközben lejjebb ereszkedett. Most ismét a magasba igyekezett. Spirális 
vonalat rajzolva, mozdulatlan szárnyakkal egész addig ereszkedett, amíg a 
földi szemlélı számára ismét ponttá zsugorodott, majd utána folytatta a 
repülést. 

Most Mastikar felé fordult. 
Ez a parttól távolabb esı sziklasziget volt. Két-három nagy szikla, 

semmi egyéb. Jó rájuk ülni, és várni a véletlenre, ami odahoz néhány 
esetlen csukát, amelyek az alacsony vízben a hátukat melengetik. 

Viharos napok után, amikor másutt a tenger már csitulni kezdett, 
Mastikart még magányos tajtékzó hullámok csapdosták. Méternyi 
sáncokként közeledtek, fehér habcsipkével a taréjukon. Ideértek, 
megnedvesítették a köveket, és továbbsiklottak a part felé. 

Az öreg Fehértollú egyszer itt vívta élete legnagyobb küzdelmét. 
A lazacok a hegyhát nagyobb köveinek az árnyékában szerettek 

összegyőlni. Kedvükre való volt a tajtékzó víz. Arra azonban, hogy 
idınként a magasban egy nagy madár köröz, nem figyeltek fel. Nem is volt 
okuk felfigyelni rá. Túl mélyen voltak ahhoz, hogy tartsanak egy a 
levegıbıl jövı támadástól. 

Egyszer azonban az egyik öreg lazac megfeledkezett magáról. Feljött a 
felszínre. Ennek a sebhelyes oldalú, számos szövevényes utat megjárt 
hısnek nagyobb mértékben volt szüksége oxigénben gazdag vízre, mint a 
társainak. Éppen ezért akart ott ringatódzni. ahol a hullámok cseppekké 
töredeztek a kövön. 
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Az öreg Fehértollú megcélozta a horgas állú hal hátát, de elkésett vele. 
Igaz. csupán egy másodperc töredékével, de ez mégis elég volt ahhoz, hogy 
karmai a hal háta helyett a hátsó úszó mögötti részét ragadták meg. 

Értelmetlen volt a lazac felszínre jövetele, de értelmetlen volt a 
Fehértollú lecsapása is. Korábban egyetlenegyszer támadt rá ilyen nagy 
halra. Egy öreg csukára, amelyik a parti vízben vadkacsafiókára lesett. Vele 
könnyen elboldogult a Fehértollú. Ám egy kifejlett lazac legalább kétszer 
olyan gyors, mint egy ugyanakkora csuka. Kétszer olyan gyors és kétszer 
olyan erıs. 

A meghökkent lazac a nyílt tenger felé száguldott. 
Mind a kettıjüknek merıben más volt a szándéka. A lazac a mélybe 

törekedett, a Fehértollú fölfelé, a levegıbe. Egyikük sem tudta érvényesíteni 
a maga akaratát. A lazac jó tíz kilót nyomott. A halászsas szárnya ekkora 
súlyt akkor sem bírt volna a levegıbe emelni, ha az egy helyben áll. Ez a tíz 
kiló azonban nem állt egy helyben. Ez a tíz kiló fickándozva tombolt. Ez a 
tíz kiló a szabadulásáért küzdött, s szabadulást pedig csak a mélyben 
remélhetett. 

Az öreg Fehértollú úgy imbolygott a vízen, akár egy csónak nélküli 
vitorla. Úgy haladt, mint egy mesebeli, fehér farkú kísértet. Kiterjesztett 
szárnnyal. Amikor a lazac azzal próbálkozott, hogy lovasát levigye a víz 
alá, a Fehértollú erıs szárnycsapásokkal felelt rá. 

A Fehértollú önvédelmi ösztöne azt parancsolta, hogy hagyja ott a halat. 
Karmokat kiengedni, és a levegıbe emelkedni – így szólt az utasítás. Ám a 
Fehértollú ezúttal nem hallgatott ösztöne parancsára és utasítására. 
Küzdıszelleme nem engedte. Szárnyát lebegtetve folytatta útját, azon 
igyekezve, hogy a nagy halnak legalább a fejét kirántsa a vízbıl. 

Pedig voltak óvatosságra intı emlékei. 
Valamikor réges-régen már végigélt ehhez hasonló helyzetet. Egy 

hajdan volt kora reggelen az egyik fiókája rátámadt valami víz alatt mozgó, 
fekete árnyra. A fiatal, tapasztalatlan sas egy nagy szürke fóka nyakába 
vágta karmait, amely morénarajokat követve tévedt a viidunai sekély parti 
vizekre. 

A következı pillanatban eltőnt a Fehértollú szeme elıl. Nem kapta 
vissza a karmait. az ostoba sárga csırője. Túl erısen vágta bele a fóka 
zsírtól fénylı hátába, és túl görcsösen rántotta össze. Megpezsdült feje fölött 
a víz, és a madár, amely még csak az elızı nyáron tanult meg repülni, 
megszőnt létezni. 

Mindez az öreg Fehértollú szeme láttára zajlott le. Az ı szeme láttára, 
így az esetbıl néhány következtetést igazán levonhatott volna. 

A lazac és az öreg Fehértollú ereje azonban csaknem megegyezett. A 
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horgas állú nem bírt mélyebbre menni, és a Fehértollú sem tudta ıt kirántani 
a vízbıl. A Fehértollúnak azonban mégis volt egy elınye. Míg a halnak 
valamennyi uszonya, a farka, az egész teste részt vett az eszeveszett 
küzdelemben, addig az öreg Fehértollú rendelkezett valamivel, aminek az 
erejét csak be kellett vetnie. A csıre ugyanis szabad volt. Nagy erıvel 
csapott le a lazac fejére, akár egy kalapács, és ezzel végül is eldöntötte a 
harcot. 

Az öreg Fehértollú most néhány lapos ívet rajzolt a levegıbe Mastikar 
fölött. 

Az elızı nap lusta, kósza hullámzása most is itt csobogott, most 
azonban nem voltak pettyes szépségek a kövek árnyékában. Nyáron 
sohasem voltak. A lazacok, mihelyt felmelegedett a víz, eltőntek a mélység 
hősében. 

Nem kéne leszállni a nagy barna kıtömbre? 
Az öreg Fehértollú kísértést érzett rá, hogy megtegye. Kezdett fáradni. 

Szívesen behúzta volna a szárnyát, hogy leüljön a kıre. Szívesen megpihent 
volna, de félelme visszatartotta ettıl. Félt, hogy ha egyszer leszáll, nem tud 
többé fölemelkedni. 

Szüksége volt valamire, ami feledteti vele a fáradtságát. Szüksége volt 
valami ösztönzésre, és valószínőleg ezért döntött úgy, hogy megváltoztatja 
a repülési irányt, és még egy helyet meglátogat. Egy kedves helyet, amihez 
merıben más emlékei főzıdnek. 

Az öreg Fehértollú visszanézett a földre. Ismét megpróbálta mozgásba 
hozni a szárnyát. Megpróbálta felemelni és leereszteni, úgy, ahogyan azt 
korábban sok ezerszer megtette. 

A szárnya azonban nem engedelmeskedett többé. 
Az öreg Fehértollúnak teljesült a kívánsága. Képes volt a végsı 

pillanatig küzdeni. 
A levegıben halt meg. 

13. HÚS, HÚS 

Enn Siitam bekukucskált a lapukülai iskola konyhaajtaján, miközben 
önmagával viaskodott. A konyha sarkában egy szekrény állt. Egy hővös, 
cementpadlós élelmiszeres szekrény. A polcán pedig hús hevert: egy jókora 
borjú szegye. Vajon van-e joga hozzá, hogy levágjon belıle egy darabkát? 

A dolog egyik oldalát tekintve természetesen ehhez nem volt joga. De 
lehet szemlélni a dolgokat másik oldalukról is. Hol van az elıírva, hogy az 
embernek minden áldott nap húst kell ennie? Sehol. Azt, ami egyáltalán 
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nem igaz, tréfából sem kezdik mondogatni. Márpedig a mai tudomány 
réges-régen bebizonyította, hogy minden család számára hasznosabb, ha 
húsféleségek helyett zöldséget fogyaszt. 

„Hát nem eleget beszéltek már arról, hogy az észt népnek árt a túlzott 
húsfogyasztás?” – gondolta Enn Siitam, és megtette az elsı lépéseket a 
szekrény felé. 

Az iskola épületében szokatlan csend honolt. Édesanyja Andrusszal 
együtt elment tejért. Apja az iskola kertjében a bokrok alját ásta fel. Az ásás 
volt a kedvenc foglalatossága. Siitam kórusvezetı olvasta valahol, hogy 
annak, aki szellemi munkát végez, az egészsége érdekében minden áldott 
nap tíz kilométert le kell gyalogolnia, vagy pedig egy órán át az erejének 
megfelelı súlyokat kell emelgetnie. 

A gyalogtúrával nem tudott mit kezdeni. Ki jár gyalog, ha már egyszer 
autója van? Ezért aztán a földet emelgette a lapáttal, és Enn, aki ezt tudta, 
akár trappolva is bemehetett volna a konyhába. 

İ azonban csendesen osont, akár egy éjszakai tolvaj. 
„Egész kis darabot veszek csak el – vigasztalta magát. – Hisz el lehet 

ebbıl annyit is venni, hogy észre sem veszik.” 
Ám amikor a szekrény ajtaja nyikorogva kinyílt, megmásította 

elhatározását. Túlságosan jól belerögzıdött emlékezetébe a sasfióka éhes 
tekintete. No meg azt szerette volna, hogy rászolgáljon egy idısebb fiú 
dicséretére. 

– Ki akar nálunk nyáron mindenáron húst enni – motyogta, és 
cselekedete, ami a motyogását követte, összhangban volt a szavaival. 

Úgy jött ide, mint az árnyék, és úgy is távozott. Egy pillanat múlva az 
öreg Astron már skálaözönt zúdított a júniusi reggelre. Az pedig, ami a 
konyhából eltőnt, átmenetileg ott hevert, ahova a zongora basszus hangú 
alsó húrjainak a végét rögzítik. 

Mit számít három kilométeres erdei út két fiúnak, akiken jól bejáratott 
kosárlabdacipı, kihajtott nyakú ing és vászonnadrág van? Mit számít egy 
kilométernyi homokos ösvény a felégett pusztaságon át? És egy 
ugyanekkora útszakasz a mocsaras bozótban? Mit számít mindez, amikor a 
mocsári szigeten egy tehetetlen, apátlan-anyátlan kis fióka vár? 

A két gömbölyded kígyótól a kis Fehértollú visszanyerte az életerejét. 
De ebbıl még nem tanult semmit. Most is azt hitte, mint korábban, hogy az 
eleség a hangadással van kapcsolatban. Hat hétig mindig hoztak neki enni, 
amikor csak hangot adott az éhségének. Azt hitte, ez így fog menni a 
továbbiakban is. És sipákolt, ahogy a torkán kifért. 

Ismét futotta az erejébıl, hogy felüljön és körülnézzen, így már 
messzirıl észrevette a látogatóit. 
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Mindenesetre amikor közelebb értek, lassanként elcsendesett. Amikor 
pedig fölfelé kezdtek mászni, teljesen elnémult. Döbbenten szemlélte, 
ahogy a két, fenyıtővel teli fej lassanként a fészek fölé emelkedik, és ıfölé, 
aki a fészek túlsó felére hátrált, és a két csontváz fölé, amiket még tegnap 
foltos mintás kígyóbır borított. Meglehetısen hangos látogatók voltak. 

– Na, megismersz? – csettintett nyelvével a kisebbik. – Én vagyok az, 
aki tegnap azt a szörnyő kígyót hozta. A régi barátok mindig megtalálják 
egymást. Találd ki, mit hoztam! Ajaj! Lent a földön csak a miniszterek 
esznek ilyen húst. 

A sasfióka elfordított csırrel hallgatta ezeket a szokatlan hangokat. Az 
ember iránt érzett ısi, ösztönös félelme megint feltámadt benne. 
Megfeledkezett az elızı napi adományról. Ha megbírták volna a szárnyai, 
elrepül. Sajnos nem volt lehetısége a menekülésre. Nem maradt számára 
más, mint hogy harcba bocsátkozzék, ezért olyan rémisztı pózt vett fel, 
amilyent csak tudott. 

Megemelte a szárnyát. Azután kissé összezsugorodott, és rekedtes 
hangot hallatva kitátotta a csırét. Ziháló lélegzés hallatszott belıle, 
fenyegetı figyelmeztetés minden támadónak. Az öreg sasokat alighanem 
büszkeség töltötte volna el ennyi férfiasság láttán. A büszkeség és a 
nyugalom érzete áradt volna szét bennük, de sajnos sehol sem tőntek elı. A 
kis Fehértollú harci pózát egész más fajtájú lények értékelték, és tılük 
természetesen hiábavaló lett volna szakértelmet várni. 

– Ostoba jószág vagy – szólalt meg Enn. – Ostoba jószág. Mások 
húslopásra vetemednek miattad. Olyat követnek el, amiért lecsuk a rendır, 
te pedig... Nem tudnál még szörnyőbb hangot hallatni? 

A kis Fehértollú tovább zihált. Ügyet sem vetett a húsdarabokra, amit a 
fiú a fészkébe dobott. És ott volt mellette egy másik ellenség is. A sasfióka, 
miközben csurgó nyálú csırével rosszindulatúan lármázott, azt is szemmel 
tartotta. 

De vajon meddig képes kitárva tartani a csırét, amikor a gyomra korog? 
És meddig tud egy néhány lépésnyire heverı húsdarabot tétlenül szemlélni? 
A kis Fehértollú még keveset élt ahhoz, hogy az élet bizalmatlanná tegye. 
Ezenfelül az elızı nap élményei is kezdtek felködleni elıtte. Akkor olyan 
gyenge volt, hogy fel sem fogta, honnan és hogyan került a fészkébe az 
eleség, amitıl visszanyerte erejét. De valahogy ez az esemény mégiscsak az 
ismeretlenek megjelenéséhez kötıdött. 

A kis Fehértollú, éberen lesve a fiúkat, közelebb húzódott. Az egyik 
lábát óvatosan a vörös húscafatok közé nyomta. Azután domborúvá 
húzódott, mint az íj, megfeszítve teste valamennyi izmát. 

Az elsı falat a csırében volt. A sasfióka, szemét még mindig az 
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idegeneken tartva, lenyelte. 
Az, ahogy a következı falatok eltőntek a csırében, Enn fejébıl kitörölte 

az utolsó kételyt is a konyhai tolvajlásának helyességét illetıen. 
A kis Fehértollú ezen a délutánon éppoly elégedetten szenderedett el, 

mint amikor még éltek a szülei. Tele volt a gyomra, de igazán. A fészek 
szélén még ott hevert egy félig megevett patkány, és egy másik, amelyhez 
hozzá sem nyúlt. A sasfióka idınként kinyitotta a szemét, mintegy 
ellenırzésképpen, hogy megvan-e még minden. Minden megvolt, így hát 
tovább szunyókálhatott. Álmában megjelent neki hatalmas apja és még 
hatalmasabb anyja. Ez a sasfióka nyugalmát teljessé tette. 

Merıben más hangulatban voltak azok, akiknek a kis Fehértollú a békés 
pihenésért hálával tartozott. Minél jobban közeledett Lapuküla, a kisebbik 
fiú izgatott fantáziája annál világosabb képeket festett a rá váró 
fogadtatásról. Mardus Maavere együttérzése egyre soványabb vigaszt 
nyújtott számára. 

Enn Siitam, a szívén egy malomkı nyomását érezve, osont át halkan az 
ablak alatt, melynek homályos üvege mögött az öreg pianínó billentyői 
várták. Néhány lépéssel elérte a ház sarkát. 

Távolabbra azonban nem jutott. Az udvart betöltı hangok arra 
késztették, maradjon a helyén. A lépcsınél ugyanis csatározások folytak, és 
az óvatos ember távol tartja magát az efféle helyektıl. 

– Szent ég! Te jó isten.! – jajveszékelt Margit Siitam asszony. – Most 
mondd meg, mit csináljak veled! Oda a friss, másfél kilós darab! Két ebédre 
való! Apád elutazik érte Haapsaluba, te pedig... Hol tartod az eszed? 
Használod egyáltalán, amikor csinálsz valamit? 

Andrus, akinek ez a zápor a nyakába zúdult, a fasor szélén állt szétvetett 
lábbal. Teljes határozottsággal és rendíthetetlen meggyızıdéssel. Csak úgy 
fröcsögött a haragtól: 

– És az egerek... az egereim! Azt hiszed, ık nem szeretik a húst? 
A hazatért mocsári vándor száján halk füttyentés csúszott ki. Halk, ám 

mégis sokatmondó füttyentés. 
Enn csak most értette meg, mirıl van szó. Láthatóan nem ı volt az 

egyetlen, aki zsákmányszerzı úton járt a konyhaszekrény környékén. Az 
öccse a gondoskodásnak ugyanezt a módját választotta. A fahasáb „egerek” 
elıtt mindenesetre húscafatok hevertek. 

Az egész egérsereg hagyta magával megízleltetni a finom, elsı osztályú 
borjúhúst. 

Margit Siitam asszony felsóhajtott. Mégpedig az olyan ember sóhajával, 
aki kezd felülemelkedni a dolgokon, s uralkodik magán. Olyan ember 
sóhaja volt ez, aki hallgatni szokta a rádió Család és otthon c. adásait, és 
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tisztában van vele, hogy indulatokkal semmire sem lehet menni a 
gyermeknevelés fárasztó munkájában. 

– Gondolkozz csak, Andrus – szólalt meg. – Nagy fiú vagy már. Jövıre 
iskolába mégy. Próbálj gondolkozni. Ezek nem igazi egerek. Nem futnak. 
Faegerek. És ha egyszer játék egerek, az isten áldjon már meg, hát hogy 
ehetnének valódi eleséget?! A játék egerek játék eleségen élnek. Süket 
füleknek beszélt. 

– Igenis, valódit esznek! – toporzékolt Andrus. – Mi mást ennének?! 
Az egész lényében annyi fékezhetetlenség volt, hogy az anyja 

meghökkenten visszavonult. 
Ekkor pillantotta meg Ennt. 
Margit Siitam sok hosszú percen át türtıztette magát. Sok hosszú percen 

át magába fojtotta dühvel elegy rosszkedvét. 
Nem gyızte tovább. 
– Te is összevissza csavarogsz! – adott Ennek egy nyaklevest. – Közben 

a kisöcséd meg ki tudja, mekkora szamárságokat csinál! 
A jövendı zenemővész olyan türelemmel fogadta a verést, amin ı 

lepıdött meg a legjobban. 
Honnan tudhatta volna Siitam karmester asszony, hogy a nagyobbik fia 

bőntudatot érzett Andrus miatt? A verés csillapította érzelmeinek 
hevességét. 

14. ÚJ NAP 

Az erdei lombok fölé emelkedı napkorong új nap kezdetét jelezte. 
Feledésbe merültek a régi csínyek. A Siitam család azonos nézeteket valló 
közösségként ült a reggelizıasztalnál. 

Egy azonos nézeteket valló közösségben érthetı módon sokat beszélnek. 
Fıként arról folyt a szó, ki mit szándékozik csinálni. 

– Sohasem kell úgy kapkodnom, mint éppen nyaralás idején – 
bizonygatta az anya, miközben kitette a gyerekek elé a kását. – Minden 
áldott nap idıhiányban szenvedek. Ma is mi minden vár rám! Mosás, 
lekvárfızés, és még azt sem tudom, mit adjak ebédre?! 

A zenekarvezetı ennél a pontnál sokatmondóan két vállalkozó szellemő 
fiára nézett, azok pedig illemtudóan a tányérra összpontosították a 
tekintetüket. Ábrázatuk arról tanúskodott, hogy beérnék bármilyen ebéddel. 

– Remélem, hogy csak akad segítségem! – sóhajtott fel a szegény, 
idıhiányban szenvedı anya, és sokatmondó tekintete ezúttal a családfıt 
célozta meg. És amikor az ı pillantása is megadóan a tányérjára irányult, az 
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asztal körül ülık kávét kaptak a csészéjükbe. 
„Sohasem kell úgy kapkodni, mint vidéken nyaralás idején – futott át az 

idısebb fiú agyán, miközben kanalával a cukrot kavargatta. – Látod, ezzel 
éppúgy vagy, mint én. Csak azt szeretném tudni, ilyen hajszás élet 
közepette, hogy lehet egyáltalán idıt szakítani arra, hogy Mardus jámbor 
csukáját kifogja az ember.” 

Mit kell tennie egy tízesztendıs fiúnak, aki hosszú órákra el akar tőnni a 
szülei szeme elıl? Erre a kérdésre az imént már válaszoltunk. Túl kell 
teljesítenie a napi feladatait, és ezenfelül intézze úgy a dolgokat, hogy 
otthoni tartózkodása teljesen szükségtelenné váljék. 

Az egérgyár megtette a magáét, és beváltotta a hozzá főzött reményeket. 
Most valami mást kellett biztosítania Andrus számára. 

Enn Siitam már tudta, hol keresse a megoldást. 
A lapukülai iskola kertje egy másik, piros kerítéső kerttel volt határos. 

Ebben a kertben aprócska, lapos tetejő házikó bújt meg, a házikóban pedig a 
világítótorony nyugdíjas ıre buzgólkodott, akihez a minap vendég érkezett. 
Városban élı lánya küldte el a kislányát, a hatéves Silviát, jó falusi levegıt 
szívni. 

A világítótorony hajdani ıre, Kopelsoo, kissé különc ember volt. Nagy 
lírikus, mondogatták róla a lapukülai tanárok, és aligha tévedtek sokat. 
Amikor a lapukülai kultúrházban vendégszereplı bábszínház bemutatott 
egy bábjátékot, amelyben a kezdetben győlölködı kiscica és kiskutya végül 
kímélni kezdi egymást, Kopelsoo felemelte a mutatóujját, és így szólt az 
unokájához: 

– Látod! íme, az állatországbeli Rómeó és Júlia. – Lírai volt a külseje és 
a tettei nemkülönben. Reggelente, amikor Silvia nehezen ébredezett, a 
nagyapja kakukkolt neki az ajtóban, akár a kakukk. Épített neki egy kis 
házikót is a fák alatt, és amikor a kislány Piroskát játszott, felajánlotta, hogy 
majd ı lesz a farkas, akinek meg kell ennie a beteg nagyanyót. Egyszer 
pedig kolbászt sütött, és kiszögezte az ajtódeszkára, hogy a nagyanyó 
házikója kolbászból legyen, mire odaér az eltévedt Jancsi és Juliska. 

A nagyapa mindent megtett, ami csak tıle telt. Igazán nem ı tehetett 
róla, hogy Silvia a játékok és mesék ellenére is unatkozni kezdett. A 
kislánynak társaságra volt szüksége, hasonló korú gyermekek társaságára. 
Amikor a toronyır, aki negyven esztendıt töltött a világítótoronyban, erre 
rádöbbent, felderítıútra indult az iskola épületében lakó városi családhoz. 

Útja eredményeként jött létre a találkozó néhány órával késıbb a 
hatéves kisfiú és a hatéves kislány között, akik a kerítés résein át már jó 
néhány napja lesték egymást. A kislányt a nagyapja kísérte el, a kisfiút az 
édesanyja taszigálta maga elıtt. Mindkét felnıtt úgy viselkedett, ahogy a 
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felnıttek ilyen helyzetben viselkedni szoktak. 
– Mondd ennek a kisfiúnak, hogy szervusz – biztatta Silviát Kopelsoo. – 

Hívd át hozzánk, hogy nézze meg a holmidat. 
– Hát teljesen kiment a fejedbıl, hogy ilyenkor meg kell hajolni? – 

csodálkozott Margit Siitam a fiát, Andrust lesve. 
– Te akartál társat, te panaszkodtál, hogy unatkozol. Most mire vársz? – 

aggodalmaskodott Kopelsoo. 
A karmester asszony pedig azt mondta: 
– Légy te a bátrabb, Andrus. Légy férfi. Kezdd te a barátkozást. 
Sok idı beletelt, mire a két felnıtt eljutott addig a mondatig, amivel 

általában pontot tesznek az efféle ismeretség megkötésére. 
– Én azt hiszem – szólalt meg Andrus anyja –, most magukra hagyhatjuk 

ıket. Már nélkülünk is boldogulnak. 
– Aztán ebédre gyere szépen haza – mondta Silvia nagyapja, és ı is 

elindult. A két kisgyerek pedig ott állt egymással szemben, mintha földbe 
gyökerezett volna a lábuk. Nagyon kényelmetlenül érezték magukat. Még 
mindig annak az erınek a bénító hatása alatt voltak, ami szembeállította 
ıket. 

Egyikük az elmaradt szervusz miatt szégyenkezett, másikuk pedig a 
meghajlás miatt. 

Andrus a kavicsokat rugdosta a szandálja orrával, Silvia pedig a copfját 
csavargatta. Valahogy nem tudtak rést ütni az idegenkedés falán, ami 
egyszerre csak közéjük állt. Még egy darabig ott toporogtak a helyükön, 
azután ki-ki visszatért a maga játékaihoz. 

Egymás iránti érdeklıdésük azonban nem szőnt meg. Andrus idınként 
felmászott a kapu keresztfájára, hintázva végiglovagolta, s közben 
érdeklıdéssel leste, mi történik a kolbászházikóban. Silvia pedig a nagy 
juharfának támasztott létrára mászott fel a kertjükben, és arról figyelte, mi 
zajlik a szomszédban. 

Akkor is ott tornázott a létrán, amikor a szemközti oldalon egy 
tiszteletreméltó személyiség tőnt elı, felhúzta magát az udvari oszlopra, és 
ráült a tetejére. 

A tiszteletreméltó személyiségnek tiszteletreméltó ábrázata volt. És 
tiszteletreméltó volt a hangneme is, ahogy a kislányhoz szólt. És milyen 
tiszteletreméltóak voltak bólogatásai, amelyekkel a kislány szavait kísérte! 

– Nahát, hogy te milyen magasra fel mersz mászni! Andrus ugyan 
mondta, de én nem hittem. És hogy jössz majd le? 

A hatéves kislány nyikorgás keretében fokról fokra leerszkedett, aztám 
ugrott egyet, és máris ott állt a létra mellett. 

– Ejha! – csodálkoztak az oszlop tetején. – Andrus tehát igazat 
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mondott. Valóban nagymester vagy a mászásban. Sokkal jobban csinálod, 
mint ı. 

 Kislány sütkérezett a szavak fényében. Régóta vágyott már dícséretre és 
csodáló pillantásokra. Úgy ragyogott, mint a frissen fényezett kanál. 

– Mit mondott még Andrus? 
– Azt mondta … khm … szép új ruhád van. 
– És mit mondott még? 
Enn megnyalta a száját. Ilyen hirtelen nem tudta, vajon mit mondhatott 

még. Ám Silvia a segítségére sietett: 
– Azt is mondta, hogy milyen jól tudok karikázni? 
Az oszlop tetején ülı öklével megkopogtatta azt a testrészét, ahonnan az 

ilyen gondolatok mindig elillannak. 
– Igen. Említette – hazudta Enn szégyentelenül. – Persze hogy mondta. 

De hát nem jut minden az eszembe. – Szerinte a kislányt már megpuhította. 
Azért mindenesetre úgy döntött, hogy némi vezérfonalat ad a további 
teendıkhöz. 

 
 

– Mit is akartam még kérdezni? Ja, igen. A kerítés szélénél is szoktál 
labdázni? 

– Néha igen – ismerte be a kislány reménykedve. 
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– Gyakrabban is labdázhatnál. Abból sem lesz semmi baj, ha a labda 
véletlenül átesik az iskolaudvarra. Majd Andrus visszadobja. 

Andrust a fahasáboknál találta meg. Ott volt az egerek szállodája, 
amelynek minden egyes lakója élvezhette a különszoba gyönyöreit. 

– Tudod, mit mondott a szomszéd kislány? – tért rá mindjárt a dologra. – 
Hogy te nagyon ügyesen tudsz fél lábon ugrálni. 

A komoly férfiak képesek palástolni az érzelmeiket. Andrus azonban 
nem tartozott közéjük. Elpirult örömében. 

– Ez a kislány most kezd labdázni. Mondtam neki, hogy te biztos vissza 
tudod dobni a labdáját, ha átesik a kerítésen. Mit gondolsz, át tudod dobni? 

A kisebb fiú kihúzta magát, és cirkuszi erımővészhez illı ábrázatot 
vágott. 

– Még a ház fölött is át tudom dobni a labdát. Még a templom fölött is. 
Még a... 

Enn nem hallotta a folytatást. Eltőnt a konyhában, melynek nyitott 
ablaka a soron következı befıtt illatát továbbította az udvarra. 

Amikor valamivel késıbb kinézett, az öccse fél lábon ugrált arrafelé, 
ahol egy piros pöttyös ruha virított. És amikor még késıbb kinézett, 
nyugodt lélekkel mondhatta: 

– Elmegyek, anyu. Csak kis idıre. Andrusra nem lesz gondod. 

15. A SZÖRNY SORSA BETELJESEDIK 

A tızeghasadék szélén egy halász lépdel. Az egyik zsebébıl papírba 
göngyölt, többágú horgot, a másikból kötegnyi spárgát vesz elı. A spárga 
vastag és tekergıs. A halász alaposan megküzd vele, mire sikerül áthúznia a 
hármashorog fokán. Végre minden rendben van. A horgászalkalmatosság 
most horgonyra emlékeztet, amit egy kis hajó oldalához lehetne erısíteni, 
ám a halásznak ez eszébe sem jut. Füttyent egyet, és elmosolyodik. Biztos a 
sikerben. 

A külsı szemlélınek el kell ismernie, hogy erre meg is van az oka. A 
hal, amire megy, cseppet sem szokványos hal. Egy idetelepített vízilakóról, 
egy öreg ragadozóról, a Szörnyrıl van szó, aki jelenleg a sors szeszélyének 
mit sem sejtı áldozata. 

A csuka négy évvel ezelıtt került ide. Félig aléltan találta valaki a 
kiszáradt árokban, hazavitte az apró halak között, és azután szabadon 
engedte a pajta mögötti tızeghasadékban, amelyben a legszárazabb 
nyarakon is maradt valamennyi víz. 

Silány, alig ujjnyi hosszúságú halacska volt, és az, aki megmentette, 



74 

azon nyomban meg is feledkezett róla. Egy évre rá azonban a hal ismét 
eszébe juttatta magát. Mardust az édesanyja kiküldte, hogy hozzon lágy 
vizet a fejmosáshoz, és amikor a fiú lehajolt a stégen, egy zöldes szempár 
meredt rá a vízbıl. 

A két szempár egymásra meredt. 
– Ni csak! – mondta Mardus. – Mintha mi ismernénk egymást. Szóval 

élsz, és egészséges vagy. És nem kezdtek ki a vízipatkányok sem. A vízben 
csillogó szempár így válaszolt: 

– Persze hogy élek. És persze hogy egészséges vagyok. És nem is faltak 
fel. Én falok fel másokat. Mindenkit, aki csak az utamba kerül. Azért is 
növök ilyen gyorsan. 

Valóban, a csuka már akkora volt, mint egy jókora hering. 
Este Mardus hozott neki három békát. Alighogy az elsıt bedobta a 

vízbe, valahonnan a part alól kicsapott, mint nagy, fekete villám, és 
zsákmányával együtt eltőnt. A második békát ugyanilyen mohón ragadta el. 
Csupán a harmadik kuruttyolónal engedélyezett magának némi szórakozást. 
Nagy ívben megkerülte áldozatát, és csak akkor kapta az állkapcsai közé a 
békát, amikor az be akart menekülni a farönkök közé. 

– Ejha, ez egy igazi szörny! – csodálkozott Mardus. – Az imént még 
három béka volt, és most már egy sincs. Nem hagytál tehát semmit a 
következı alkalomra. 

A Szörny megrázta az uszonyát, és hideg halszemével rámeredt. 
– Sohasem hagyok semmit a következı alkalomra – mondta ez a 

tekintet. – Ami a fogaim közé kerül, az az enyém. Dugd csak az ujjad a 
vízbe, meglásd, menten leharapom. 

A csuka ettıl a naptól kezdve gyakran kapott pótadagot. Minden béka, 
ami Mardus útjába került, a Szörny gyomrába vándorolt. Az egerek, 
amelyeket édesanyja az egérfogóból vett ki, ugyancsak. Mardus állandó 
látogatásai kialakították a csuka idegrendszerében a feltételes reflexet. 
Elegendı volt, ha emberi árnyék vetıdött a víz felszínére, máris elırontott a 
part alól, és várta, mit dobnak be neki. A félelemnek egy szikrája sem élt 
már benne. Egész lénye ezt tanúsította. Ha kopoltyúk helyett tüdeje lett 
volna, alighanem kibújik a vízbıl, és elmegy a sárga ház udvarára korzózni. 
De a Szörnynek nem volt tüdeje, így még azt sem tudta megtenni, hogy 
bemenjen a faluba a kutyákat ijesztgetni. Csupán arra volt képes, hogy 
nıjön. És ezt meg is tette.  

Nem könnyő feláldozni azt, aki bízik benned. Még ha egy mohó vízi 
ragadozó, akkor sem. Néhány hónappal ezelıtt Mardus semmiképpen nem 
ment volna bele ebbe. Most azonban az eszére kellett hallgatnia. „Én az 
eszemre hallgatok – bizonygatta magának minden fejszecsapás után, mert 
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éppen fát hasogatott az udvaron. – Csuka sok ezer van, sıt valószínőleg sok 
millió. Nem pusztulnak ki soha. Ha valami mást tudnék vinni a Sarló-
szigetre, a Szörny tovább élhetne, így azonban nincs más megoldás.” 

Csitt-csatt, hasogatta a fejsze a hasábokat, szerteszét röpítve a 
fenyıforgácsokat. Legyen úgy, ahogy lennie kell, de nem ı lesz a csuka 
hóhéra. 

Mit mondhatnánk a hal kifogásáról? A csuka bizalommal bekapta a 
horogra felfőzött békát, mint ahogy a kisgyerek is bekapja a cukorkát. 
Néhány perc múlva a gazban fickándozott, görcsösen levegı után 
kapkodva. Kifogója pedig – Enn – indián táncot lejtett körülötte, a világ 
egyik legügyesebb horgászának érezve magát. 

Eddig csupán két, a múlt ıszön kifogott rák szerepelt zsákmányainak 
listáján, azok közül is az egyiknek csak fél ollója volt. 

De hát mit számít két hitvány rák egy akkora hal mellett, amelyik a 
farkára állítva felér egy tízéves férfiember derekáig, és minden szempontból 
olyan kiváló, hogy ha úgy akarod keresztülvinni a községen, hogy ne 
keltsen feltőnést, akkor papírba kell csomagolni, akár egy üvegvázát? 

– Ez jó néhány napra elég lesz a sasfiókának – mondta Enn, amikor a 
Szörny átkötözésével végzett. – Meg is büdösödik, még mielıtt felfalja. 

Nem ismerte még a kis Fehértollú falánkságát. De ez most nem is volt 
lényeges. Bıven lesz még ideje a növıben levı sasfióka étvágyát 
tanulmányozni. 

Az már nagyobb baj volt, hogy megfeledkezett az óvatosságról. Ki 
mondta neki, hogy új ragtapaszt kell tennie a térdén levı horzsolásra? Ezzel 
húzta el az idıt, pedig halálbiztosan megtette volna még az a régi is, és 
megmenekedhetett volna attól a meghajlástól, amit az iskolaudvaron álló 
férfi elıtt kellett véghezvinnie. 

Enn apja és az idegen éppen befelé igyekeztek a házba. 
– Éppen rólad beszéltünk. Tiskre elvtárs szívesen meghallgatná tıled 

Bach E-moll szvitjét, amit magadtól tanultál meg. 
Ez nem egészen felelt meg a valóságnak. Az ıszes kecskeszakállt viselı, 

magas férfinak semmi ilyen irányú kívánsága nem volt. Udvarias vendéghez 
ill ıen, egyszerően csak megkérdezte, hogy halad az idısebb fiú a zenével. 
Mivel azonban kitőnı, elismert zongorista volt, már megszokta, hogy a 
dolgok ilyen irányba fordulnak. Az igazat megvallva számított is rá. Fogott 
tehát egy széket, kellı távolságra vitte a zongorától, és leült, hogy 
meghallgassa a fiú játékát. 

Egészen máshogy állt a dolog Enn esetében. 
„Mardus elunja a várakozást! – rémüldözött magában. – Azt fogja hinni, 

hogy nem megyek. És elindul egyedül!” 
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Ez az utóbbi gondolat volt a legszörnyőbb. A billentyők, melyeket 
leütött, újra és újra összefutottak a szeme elıtt. A kecskeszakállú férfi 
szokásához híven félig lehunyt szemmel ült. Valami miatt ezúttal nehezen 
tudott koncentrálni. 

„Johann, Johann! – gondolta. – Johann Sebastian Bach! Mit is ajánlottak 
azok az ifjú poéták a te monumentalitásod érzékeltetésére? A föld szívének 
mélyérıl az égbolt kápráztató magasságáig emelkedı gránitsziklát? Ki 
tudja, talán igazuk is van. Természetesen hatalmas vagy. És persze 
ünnepélyes is. Hiszen mindig olyan magabiztos voltál, talán azért. Ki tudja 
azonban, ha akkor a csembalód mögött megsejted, hogy ez a súlyos 
ünnepélyesség mekkora kínt fog okozni egy XX. századi fiatal emberkének, 
éppen ilyen kanásztáncritmusban írtad volna-e meg ezt a fúgát, úgy, ahogy 
most nekem játsszák?” 

Siitam kórusvezetı gondolatai nem kalandoztak el ilyen messzire, a 
történelem távolába. Az igazat megvallva, nem is maradt ideje gondolkozni. 

– Andante sostenuto∗–  nyöszörgött a fia mellett panaszosan. – Hiszen 
ott van, hogy andante sostenuto! 

A basszusok dübörgése elnyomta kétségbeesett hangját. 
– Most már kimehetek? – kérdezte Enn, amikor az utolsó taktus is 

kirepült az ablakon. 
– Én azt hiszem, ki – emelkedett fel a vendég a székrıl. Tapasztalt 

pedagógus volt, megszokta a gyerekeket. Nem sietett vele, hogy Enn iménti 
játékából következtetéseket vonjon le. 

Siitam kórusvezetı fejében sokkal sötétebb gondolatok kavarogtak. 
Hogyan lehet felismerni, rendelkezik-e a gyerek azokkal a képességekkel, 
hogy hivatásos muzsikusnak taníttassák? Enn apja ezt néhány 
jellemvonással határozta meg, amit összefoglalóan elıadói karakternek 
nevezett. Ha a gyerek a hallgatóság elıtt zavarba jön, vagy ha csak 
rosszabbul skálázik is, mint amikor egyedül van, akkor hiányzik belıle az 
elıadói karakter. Az ilyen gyereket nem érdemes zeneórákkal gyötörni. 

A technika századában leginkább mérnökökre van szükség – 
mondogatta olyankor Siitam kórusvezetı, amikor valaki szóba hozta ezt a 
témát. Enn esetében azonban eddig más volt a helyzet. Enn eddig olyan 
gazdag és sokoldalú elıadói karakterrıl tett tanúságot, hogy apja 
nemegyszer néma tiszteletet érzett fia tehetségét tapasztalva. Mi történhetett 
hát vele? 

Mialatt Siitam kórusvezetı ekként aggodalmaskodott, idısebb fiának 
feneke már Mardus kerékpárjának csomagtartóján rázódott. A Szörny 

                                                
∗ lassan, nyugodtan 
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spárgán lógott a nyakában. 
– Tekerj, mintha a hasad menne! – biztatta Enn Mardust. – Százzal, a 

kanyarokat levágva! 
És minthogy Mardus még mindig hallgatott, hozzátette: 
– Becsületszavamra, nem én tehetek róla! 
A kerékpár, amely már a cári idık óta hőséggel szolgálta az embereket, 

ezúttal is megmutatta, hogy küllıi még bírják a strapát. A fiúk, húsz perccel 
a start után, már a pedasi égetéses irtás hamubuckái fölött száguldottak. 

Minden rosszban van valami jó is. A kis Fehértollú most is 
tapasztalhatta ennek az emberi bölcsességnek az igazságát. Hosszú ideig 
hiába várta az ételt. Ez rossz volt. Hosszú ideig kegyetlenül tőzött rá a nap. 
Ez is rossz volt. Hosszú ideig sipákolt egyvégtében, ebben sem volt semmi 
jó. Most azonban a fészek szélén valami olyasféle hevert, ami kellemes 
élménnyel kecsegtetett. 

És a kis Fehértollú, minden másról megfeledkezve, egyik darabot a 
másik után nyelte le. 

A szomszédos fáról két figyelmes szemlélı jó étvágyat kívánt neki. 
– Nézd már! – szólalt meg Enn. – Nyeli, mint kacsa a nokedlit. Pedig az 

elıbb majdnem a torkunknak ugrott. 
Ez természetesen túlzás volt. A sasfióka nem szándékozott semmi ehhez 

hasonlót tenni. Amikor a jövevények elérték a fészek magasságát, 
egyszerően védekezı helyzetbe emelkedett. Most is, akár az elızı napon, 
felhúzta a szárnyát, kitátotta a csırét, és fura mormogást eresztett meg a 
torka mélyérıl. Egész addig így viselkedett, amíg Mardusnak – s ez idıbe 
telt – nem sikerült a bot végére akasztott csukát a fészek szélére 
ügyeskednie. Ekkor az ellenséges megnyilvánulások abbamaradtak. A 
sasfióka tüstént közelebb szökkent, és belefúrta csırét az ínyencfalatba. 

De a hal feldarabolása közben sem feledkezett meg az eleség szállítóiról. 
A kis Fehértollú a látogatók jóindulata ellenére is éberen figyelt. Készen rá, 
hogy megvédje magát, ha a szükség úgy hozza magával. Készen állt rá, 
hogy hanyatt vesse magát, és a karmaival verje vissza a támadást. 

– Még mindig bizalmatlan. Kígyókat, patkányokat kapott tılünk, elnyelt 
egy fél, sütni való borjút ez a szırpamacs...az egereket már nem is említem. 
És még mindig éppúgy fél tılünk, mint régen. 

– Fél, de nem úgy, mint régen – szállt vitába Mardus. – Nézd csak 
figyelmesebben! 

Mardus ugyanis egy pillanatra sem vette le a fészekrıl a tekintetét. A 
bátyjának, Valternak sohasem nyílt rá alkalma, hogy ezt végignézze, amit 
most ı. És egyáltalán: létezik-e olyan valaki, aki le tudná írni, hogy szokta a 
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horgas csır lepikkelyezni a halat, és hogyan távolítja el a belsıségeket? Na 
persze, az állatkertben megfigyelhették, természetes fészkelıhelyen 
azonban aligha. Mardus most minden részletet pontosan rögzített magában a 
kék fedelő jegyzetfüzet számára. A helyzet egy tudós állhatatosságát 
kívánta tıle, és ı ennek meg is felelt. Barátja azonban már régen lemászott, 
és fekete áfonyát szedett a sziget csücskén. Nemsokára ı is követte példáját. 

Mindkettıjükre ráfért a pihenés. A két mocsári vándor kinyújtóztatta a 
lábát, és feje alá tette a kezét. De Mardus szemöldöke ráncba szaladt még a 
felhık bámulása közben is. Amikor egy fiatal ember valamire vállalkozik, 
ritkán támadnak kételyei. A lapukülai természetbarátok elnöke azonban, 
úgy látszik, kivétel volt ez alól. Neki már most kételyei támadtak a kis 
Fehértollú következı etetését illetıen. 

Honnan vegyen eleséget egy fiatal sasnak, amely egyedül a friss húst 
értékeli? Végtére is nem macska, hogy odaüljön egy lyuk elé, és várja, 
mikor feledkezik meg magáról valamelyik egér vagy patkány. Amelyik 
belemegy a csapdába, az már bele is ment. A sárga ház pincéjében most már 
okos, tapasztalt egerek vannak, úgyhogy azokra nem érdemes számítani. 

Persze a többi házban még akadnak ostoba egerek. Bizonyára jó néhány 
ilyen futkározik. Például Peka Lıssilooék házában. És más lapukülai 
gyerekek otthonában is. Mivel zonban ezeket nem lehetett megfogni, 
néhány kérdésre választ kellett adni. Mardus ettıl félt a legjobban. 

Elég idıs volt ahhoz, hogy tisztában legyen az emberi kíváncsiság 
mérhetetlenségével. Semmiféle erı sem tudna visszatartani egy úttörıırsöt, 
ha a tudtára jutna, hogy a festıi mocsársziget közepén álló magas nyárfán 
tanyázik egy teremtmény, amely az európai országok többségében már 
kihalt. Semmiféle erı nem tudná visszatartani a turistacsoportokat, amelyek 
a nyári hónapokban szoktak áthaladni Lapukülán. A romantika jelszóvá 
változott, az ifjak és öregek vágyálmának jelszavává. És itt olyan valami 
van, ami látszólag romantikával kecsegtet. 

A kék fedelő jegyzetfüzet bıven tartalmazott arra vonatkozó 
utasításokat, hogy mit tettek azok a sasok, amelyeknek a fészkéhez 
odamentek az emberek. Elhagyták az ısi fákat, ez volt a válaszuk. 
Elvándoroltak olyan helyekre, ahol nem lehet rájuk találni. De hány ilyen 
hely van még, és ezek is meddig maradnak ilyenek? Meddig állnak még a 
faoriasok, amelyek megbírják a sasfészket? Nem! Amennyiben ez rajta áll, 
a Sarló-szigetnek a kíváncsiskodók seregétıl érintetlennek kell maradnia. 

Hajaj, de mi lesz a következı étkezéssel? 
A halfogás volt az egyetlen, amiben Mardus megoldást látott. Már ma 

este fogja a horgászbotot, kiül a híd íve alatt növı égerbokrok közé, és... Ó, 
ı tudta, hogy megy ez az élet ritka, szerencsés pillanataiban! Például a 
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kukac körül szélhajtó küszök keringenek. Erre elıjönnek a veresszárnyú 
koncérok. És valahonnan a kı alól egy sötét árny közeledik. Ez az árny nem 
játszik. Nem is dévajkodik. Szétnyitja hatalmas állkapcsait, és... 

A hatalmas állkapcsok tulajdonosát Mardus már álmában látta. A 
lapukülai iskola természetbarátkörének elnökét csiklandozás ébresztette fel, 
amit az orrába dugott szurokszegfő idézett elı. Kifújta, és kedvetlenül 
felnyitotta a szemét. 

– Hány órakor keltél reggel? 
A kérdést Enn tette fel, aki ott térdelt mellette. Az ásítás szélesre húzta 

álmos száját. 
– Fél öt körül – dünnyögte. – Ki nézi azt pontosan?  
Enn Siitam életében elsı ízben látott olyan embert, aki fél ötkor kel, és 

ennyire közömbösen tud róla beszélni. 
– Miért olyan korán? – nyitotta tágra a szemét. – Mit csináltál? 
Nagy együgyőség lett volna azt remélni, hogy az efféle kérdés egy 

álmából felzavart embert beszédessé változtat. 
– Azt, amit meg kellett csinálnom – dünnyögte Mardus. – Muszáj volt 

szénát kaszálni, na! 

Mit jelent egy út a mocsáron át, ahol körös-körül hólyagokat vet a víz, 
és a lábadat magába szívja a tızegmoha? Mit jelent egy kilométernyi 
homokos ösvény az erdeifenyık égetéses irtásán? Mit jelent a fenyıbozótos, 
ahol nem látsz háromlépésnyire sem, de mégis át kell hatolnod rajta? 

Szúnyogok százainak a csípését, bögölycsípéseket, verejtéktıl nedves 
hátat és undorító, arcodra tapadó pókhálókat. 

És mindenekelıtt álmos fáradtságot. 
– Tudod, most mit szeretnék? – kérdezte Enn, amikor Mardus az iskola 

kapuja elıtt letette a kerékpárjáról. – Elterülni a függıágyban. 
Ám mint ahogy az életben gyakran elıfordul, ez a vágya, legalábbis 

kezdetben, elérhetetlennek bizonyult. Az iskolaépület udvar felıli részérıl 
szörnyő veszekedés hallatszott. Kiabálás és sírás. Amikor az elveszett fiú 
odaszaladt, az édesanyját találta ott, végtelenül idegesen, az apját, 
végtelenül idegesen, a szomszédék Silviáját, végtelenül idegesen, és 
Andrust még idegesebben. 

– Elveszítette az egeremet! – üvöltötte Andrus. – Két kis egerem volt, és 
most csak egy van! Egyszerően elvette és elveszítette, úúú! 

– Mindjárt csinálok neked egy másik kis egeret – próbálta menteni a 
helyzetet az apja. – Pontosan ugyanolyat csinálok. Ne sírj hát! 

Andrust érthetı módon egy efféle ajánlattal nem lehetett megnyugtatni. 
– Én a saját egeremet akarom! – bömbölt tovább. – Én a saját, drága kis 
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egeremet akarom! – És még mielıtt bárki közbeavatkozhatott volna, a 
botjával ráhúzott Silvia lába szárára. 

A nagy barátkozás ugyanolyan hirtelenül fejezıdött be, mint ahogy 
elkezdıdött. Öt perc múlva Silvia sértıdötten sétált a saját kertjükben, és 
idınként nyelvet öltött a szomszéd fiúra. 

A dühös Andrus pedig a külsı ajtónál állt büntetésképpen, a nyakában 
az egerek zacskója, hátat fordítva ennek az igazságtalan világnak. 

A meglehetısen komikus helyzet, valamint ama tény hatására, hogy ıt 
nem hibáztatták érte, az idısebb fiú képtelen volt véka alá rejteni a 
szellemességét. 

– Hát sokféle háború volt már – kezdte nyugodt hangnemben, jó 
humorérzékő emberhez illıen. – Ott volt a harmincéves háború... a 
keresztes háború... azután a Rózsák harca. Most meg az egérháborúval lett 
gazdagabb a világ. 

Honnan is tudhatta volna Enn, hogy apja az ı Bach-játékát egyáltalán 
nem felejtette el, és nem is bocsátotta meg? 

– Jobb volna, ha anyádnak segítenél krumplit hámozni, mint hogy itt 
bölcselkedj – mondta Siitam kórusvezetı fagyosan, s ezzel otthagyta 
idısebbik fiát. 

Enn legörbült szájjal nézett utána. Minden tréfás kedvő embernek 
elmegy a kedve a további szellemeskedéstıl, ha semmibe veszik a 
sziporkáit. 

– Na, ezt kifogtam – motyogta sértıdötten. – Nem érdemes a 
gyöngyöket szétszórni... nem bizony. 

És, noha a jólneveltsége visszatartotta attól, hogy fityiszt mutasson, 
merészen végiggondolta, hogy kik azok, akik között nem érdemes a 
szellemesség gyöngyeit szétszórni. 

16. ÚJ ÉLÉSTÁR 

A lapukülai templom közvetlen közelében a községben áthaladó 
országútról egy keskeny út kanyarodik le, ami virágos, élénk színő 
házakhoz vezet. Megszokott, kıkerítések szegélyezte falusi utca ez, 
amilyennel gyakran találkozik az ember az észt szigetvilágban és Nyugat-
Észtországban. Autókerekek itt nem hagynak nyomot, minthogy az autó a 
jégkorszakból itt maradt gránitszikláktól nem fér el rajta. A Kibrits család 
ezért minden nagyobb fuvarozást ısapái módján, zörgı lovaskocsival 
végez. Egyébként azonban mindig is olyan emberek voltak, akik haladtak a 
korral, és tudták értékelni a modern technikát. Amikor itt az ideje, Jaak, a 
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családfı kiugrasztja eres, sovány testét a hátsó kamra széles ágyából, 
magára húzza csíkos szövetnadrágját, majd felsóhajt: 

– Ajaj, nincs más hátra! Megint menni kell, megint. 
És nemsokára el is indul segédmotoros kerékpárján, amit Lapukülában 

szúnyogparipának neveznek. Ann, a gazdasszony pedig még egyszer 
kiszalad az istállóba, azután a magtárba, szemet ad a tyúkoknak, azután 
Siimet, a fiát próbálja elıszólítani, persze eredménytelenül, mert annak 
megint nyoma veszett, majd beindítja a másik motorbiciklit is.  

Amikor a motor kipöfög az udvarról, a kert sarkában álló piros csőr 
tetején lassan forogni kezd egy fura csı. A csı vége derékszögben meg van 
hajlítva. Úgy fest az egész, mintha a mezıre sietıt kísérné el. 

Ann asszonynak sejtelme sincs errıl a fura bádogcsırıl. Egyszerően 
észre sem vette eddig. De ha észre is vette volna, ez mit sem változtatna a 
dolgon. Annak idején, amikor Ann asszonynak az ötödik elemibe kellett 
volna járnia, ı a Maadremats-birtok kondáját legeltette, így aztán nem tanult 
fizikát, és nem tudja, mire lehet az efféle csövet használni. Nem tudja, 
hogyan töri meg a tükör a fénysugarakat. Ann asszony számára a tükör csak 
berendezési tárgy volt, amiben megnézhette, hogyan áll a kendıje csücske. 
Honnan is tudhatná ı, hogy ha két tükördarabot megfelelı szögben 
helyeznek el egy csıben, abból periszkóp lesz? És hogy egy ilyen eszköz 
segítségével, a padláson megbúvó figyelemmel kísérheti, mi történik 
körülötte. 

Ez az üvegszem most addig követi az utóbb indult motorost, míg az el 
nem tőnik a templomkerítés mögött. Siim Kibrits a rejtekhelyén ültében 
nézi, hogyan siet édesanyja a kolhozba dolgozni. Hallotta, amikor kiabált 
neki, de nem válaszolt. Veszteg maradt, akárcsak máskor. 

Siim Kibrits lapukülai kisfiú már évek óta kettıs életet él. Mihelyt a 
legkevesebb szabadidıhöz jut, mihelyt sikerül eltőnnie a szülei szeme elıl, 
Siim felmászik a csőr padlására, titkos rejtekhelyére. Ott a mőhelye és a 
laboratóriuma. Ott van álmai világa. 

Ha történetesen egy idegen nyitja fel a padlásajtót, nem lát semmi 
különöset. A padlásteret egészen az oromgerendáig alomtızeggel rakták 
tele. Csupán az ajtó elıtt hagytak szabadon egy kis teret. Éppen annyit, 
amennyi egy faragott ládából való asztalnak és egy cölöpökbıl készült 
padnak kell. 

Siim édesanyja sem lát semmi különöset, amikor a fiút keresve fölnéz a 
padlásajtón. El sem tudná képzelni, hogy az asztal gyanánt szolgáló faláda 
csupán díszlet az idegenek megtévesztésére. A valódi, titkos kamra a padlás 
túlsó végében van, a tızeg mögött. Egy szők folyosón lehet odajutni, 
melynek a bejáratát Siim ugyanezekkel a tızegcsomókkal ügyesen álcázta. 
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Siim a könyökére ereszkedve áttekergıdzik rajta, és máris reléi, 
kondenzátorai, ellenállásai és félvezetıi világába jut. 

Védelmezi azt a világot, ahogy csak tudja. Színes vezetékkötegek 
vezetnek a szegélyléctıl a padlásajtóig. Ha valaki fellép a létra második 
fokára, Siim titkos mőhelyében kigyullad egy égı. Vendég érkezik – tudatja 
Siimmel. – Maradj veszteg az erıdödben. És ilyenkor Siim csendben ül, 
idejében eloltja a lámpát, ami fölfedhetné a rejtekhelyét. 

Hát ilyen fiú Siim Kibrits, aki kettıs életet él. Amikor az öreg Kibrits a 
kezébe nyomja a kapát és kiküldi a krumpliföldre, egyáltalán nem 
különbözik a többi fiútól. De adjanak csak neki oda egy köteg huzalt, egy 
kidobásra ítélt rádiót vagy egy maréknyi órakereket meg azt a 
villanyborotvát, amelyet a lapukülai tehenész leejtett, és amit most a kisfia 
zsinórjánál fogva húz maga után – Siim tüstént más emberré változik. 
Otthagyja a kapát, és megfeledkezik minden egyéb tennivalójáról. Eltőnik 
valahová, ahol nem zavarhatják, és olyan szerkentyő építésébe kezd, 
amelynek gyakran maga sem tudja a rendeltetését. 

A Kibrits szülık egyáltalán nem örültek fiuk eme gyengéjének. Egy 
fikarcnyit sem. Sıt ha lett volna másik gyerekük, valószínőleg elverték 
volna érte. De nem volt másik gyerekük. Siim volt életük egyetlen virága – 
az órásmesterné szavaival élve –, és egyiküknek sem volt szíve megverni. 

– Amilyenek az apák voltak, olyanok lesznek a fiaik is – ezt tartotta 
eddig Jaak Kibrits. Most nehezen akarja megemészteni, hogy a fia 
másmilyen, mint ı. 

Jaak gazda erre akkor döbbent rá elsı ízben, amikor tíz feketeribizli-
bokrot adott a fiának. 

– Ide nézz, Siim! – mondta neki. – Ez mind a te bokrod, úgy, ahogy van. 
Amikor termıre fordulnak, te szüreteled le ıket, te viszed el az átvevıhöz, 
és tiéd lesz a kilónkénti hetven kopejka. Egy férfinak mindig kell, hogy 
legyen saját pénze; hogyan is lehetne másként? 

Siim azonban nem tudott az apja módján gondolkodni. Továbbra is 
forrasztgatta a vezetékeit, továbbra is hajlítgatta a lemezeit, és továbbra is a 
ki tudja, honnét származó órakerekekkel pepecselt, és amikor ıszre a fiatal 
ribizlibokrok alig látszottak ki a gaz közül, a Kibrits szülık rádöbbentek, 
hogy jövıre egyetlen hetven kopejkát érı kilót sem lehet róluk remélni. 
Mindkettejük számára világossá vált, hogy a bővös „saját pénz” az ı fiukra 
nem gyakorolt semmiféle hatást. 

– Hát mit lehet erre mondani? – töprengett Jaak gazda deres tarkóját 
vakargatva. – Ki érti ezt a gyereket? Még ha a falubeli asszonyok 
tejeskannáit javítgatná... azzal meg lehetne keresni jó néhány kopejkát. De 
örökösen ugyanazokat a huzaldarabokat hajlítgatni... csak a forrasztóón 
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fogy, és semmi haszon belıle. 
– De hiszen még kisgyerek – próbálta az anyai szív Siimet igazolni. – 

Mit akarsz egy ilyen kis bolondtól? Nem jött még meg ennek egészen az 
esze. 

De az öreg Jaak csak legyintett. 
– Hát persze. De hogy is jönne meg? Ez a gyerek egész életében annyit 

nem fog megtanulni, hogy legalább lehajoljon a pénzért. 
Meghúzta a nadrágszíját, és ma is, mint minden este, felsóhajtott: 
– Ajaj! Megint menni kell. 
Jaak Kibrits, ellentétben a fiával, minden kopejkáért lehajolt, ami csak 

valahol megcsillant. A mezei munka után most a másik állásába ment, 
ırizni a kolhoz irodáját, a főrészmalmot és a benzinraktárt. Igaz, hogy így 
csupán néhány órát tudott aludni a nyári éjszakákon, de az olyan alvás volt, 
amiért fizettek. Hát ilyenformán élt az öreg Kibrits. Apaszomorító, egyetlen 
fia pedig az édesanyjának segített apróra vágni a parajt, répalevelet hozott a 
teheneknek, és amikor nem adtak neki idıben új feladatokat, eltőnt a 
rejtekhelyén, mielıtt még eszükbe jutna valami. 

Siim a titkos laboratóriumában ült azon a júniusi napon is, amikor a 
mohával benıtt templomkerítésen átmászott három fiú, és Kibritsék hosszú 
kéményő lakóépülete felé indult. Ketten haladtak elöl, és arról beszélgettek, 
hány odvas fatövet kellene végigkopogtatni, hogy láthassanak egy 
ritkaságszámba menı repülı mókust. Egyiküknek sem volt még hozzá 
szerencséje. 

A harmadik fiú csendesen poroszkált a beszélgetık nyomában. Ha az 
egerekrıl lett volna szó, bizonyára bekapcsolódik a beszélgetésbe. A 
mókusok azonban nem érdekelték Andrust. Ezenfelül talált a 
templomkerítés mellett egy üres üveget. Most azon morfondírozott, hogyan 
lehetne belıle akváriumot csinálni. 

A három fiú a kert sarkába épített csőr padlásajtajánál állt meg. Mardus, 
ahelyett hogy megindult volna fölfelé a létrán, félretolt egy apró táblát, és 
négyszer megnyomta az elıtőnı fekete gombot. 

Valami kattant a fiúk feje fölött. Mintha egy láthatatlan kéz tolta volna 
fölfelé, felnyílt a padlásajtó. Zöld fény égett fölötte, és Mardus nagyvonalú 
gesztust tett: 

– Parancsoljatok, fogadnak bennünket! 
A vendégek hamarosan a rejtekhelyen ültek. Hogy mi minden elfér 

három és fél négyzetméteren! 
A tetı alá erısített táblácskán fényszemek villogtak. Ez volt a titkos 

laboratórium vezérlıpultja. Egy kattintás a bal szélsı kapcsolóval, és 
mágneses zár ereszti le a padlásajtót. Egy nyomás a következı gombon, és 
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egy kis villanymotor surrogva húzza el a furnérlemezt, szabaddá téve az 
üvegablakot, amin betörnek a nap sugarai. A falipolcon egy fura kinézető 
dobozka mőködik, ami a hangja után ítélve nem lehet más, mint rádió. A 
fiúk feje fölött pedig, a periszkóp mellett, bögölyként surrog egy 
gumiszárnyú ventillátor, amely friss levegıt szív be a tetınyíláson. 

Mit szólhat minderre két olyan vendég, aki elsı ízben van itt? Szóhoz 
sem jutottak. Olyan kukán hallgattak, akár két farakás az iskolaudvaron. És 
jó néhány perc beletelt, míg viszketni kezdett az ujjuk, látván a csábító 
gombokat és kapcsolókat. 

Mardus Maavere egy pillantásra sem méltatta a szomszéd fiú 
közszemlére kitett kincseit. İt más érdekelte. A periszkóp. Addig forgatta 
ezt a szerkentyőt, amíg a tükördarábkán meg nem jelentek az almafák, és 
azután összehúzott szemmel kémlelte ıket. Igen. Észrevételei helyesnek 
bizonyultak. 

Az almafák alatt szép egyenes sorban tíz szabályos ládikó állt. 
Az almafák alá állított tíz házinyúlketrec Jaak Kibrits második kísérlete 

volt, hogy felkeltse fia érdeklıdését a háztartásban rejlı jövedelemforrások 
iránt. Az öreg Jaak a ribizlibokrokkal nyilvánvalóan melléfogott. A 
ribizlibokrok hosszú idıt igényelnek, mire honorálni kezdik gondozójuk 
fáradozását. Valószínőleg ez volt a bökkenı. A fiatal ember türelmetlen. 
Nem tud várni. A házinyulakkal mindenesetre gyorsabban megy a dolog. 
Hamar fialnak. És sokat. Utána nincs is velük más gond, mint megnyúzni 
ıket és tartani a markunkat a pénzért. 

Jaak Kibrits egy Haapsaluban tett utazásáról visszatérve, négy 
házinyulat hozott magával a kosarában. 

– Na, Siim – mondta –, számodra ez a legjobb munka. Gyom és levél 
éppen elég van nálunk. Gyökerek is. Csupán eléjük teszed, és dıl a pénz. 
Saját farmod van, hehe! 

De ezúttal is csalatkoznia kellett a reményeiben. Siim mintha nem is 
hallotta volna, hogy a cövekekre rendesen kifeszített nyúlbırért minden 
felvásárlóhelyen legkevesebb három rubelt adnak. Siimet a házinyulak csak 
addig érdekelték, amíg a ketreceik tetejére etetıt szerkesztett, ami a 
padlástérbıl küldött elektromos impulzusok hatására az állatok elé ejtette a 
szükséges porciót. Siim ezután napokig megfeledkezett az etetı feltöltésérıl 
is. Noha az öreg ébresztıórából fabrikált idırelé napjában kétszer is 
kinyitotta a ketrecek tetejét, a nyulak fejére egy árva főszál sem hullott 
többé. 

Mardus mindezt tudta. Ezért is jött el Siimhez. Volt hozzá egy kérdése. 
És minthogy kevés ideje volt, nem sokáig halogatta. 

– Nagyon sajnálnád, ha néhány nyúltól megszabadulnál? – kérdezte 
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meg tıle. – Gondold meg jól, csak azután válaszolj. 
Siim Kibritsnek olyan kevés gondolkodási idıre volt szüksége, hogy ha 

az apja ezt látta volna, alighanem megszakad a szíve. 
– Egyáltalán nem sajnálnám. Jobb, ha minél kevesebb marad ezekbıl a 

sátánfajzatokból. 
És egynémely déltengeri bennszülöttre emlékeztetıen, akik 

köztudomásúan a dolgok valóságos értékét nem ismerve, aranyrögöket 
cserélnek el papírmadarakért, szülei tékozló fia még hozzátette: 

– De a nyulakért cserébe add nekem a kerékpárdinamódat. 
Mardus nap nap után bizonygatta Ennek: a kis Fehértollú mocsárszigeti 

létérıl senkinek sem szabad egy szót sem szólni. Most meg ı rúgta fel ezt 
az egyezséget. Síim váratlan bıkezősége meglágyította a szívét, és 
megoldotta nyelvét. Vagy annyira biztos padtársa hallgatásában? 

– Érted már, mi függ a nyulaidtól? – fejezte be Mardus a kis Fehértollú 
és egyúttal az egész sashistória védbeszédét. – Érted már? 

Kerek arca éppúgy fénylett, mint azon az emlékezetes napon, amikor 
Tapineemébe menet így szólt Ennhez: „Ezt a napot vésd az emlékezetedbe, 
fiú!” 

Siim fél szemével a tetı szarufái között tornászó pókot figyelte. Le sem 
vette róla a szemét, amíg Mardus beszélt. Most azonban odafordult felé. 

– Ide figyelj – szólalt meg Siim Kibrits. – Tudod mit? Próbálj nekem a 
dinamó helyett valahonnan rézlemezt szerezni... 

17. AZ ÖRÖM NEM TART SOKÁIG 

A sarló-szigeti saserıd ismét bıvében volt az eleségnek. A zsíros, még 
meleg házinyúl azokat a napokat idézte a kis Fehértollú emlékezetébe, 
amikor az eleség még szárnysuhogás kíséretében érkezett a fészekbe. 
Emlékei úgy bugyogtak fölfelé, akár az emelkedı hullám. Elsı éhét 
csillapítva felemelte rózsaszínőre színezıdött, horgas csırét, és gondosan 
körülnézett. Ilyen eleséget, ilyen rendkívül ízletes eleséget mégsem 
foghattak olyan lények, akiknek se szárnyuk, se karmuk. Abban 
reménykedett, hogy a mocsárszigeti ırfák valamelyikén az igazi vadász 
mozdulatlan sziluettjét fogja megpillantani. Abban reménykedett, hogy 
egyszer csak hallani fogja a hangot, amilyenhez hasonlót ı maga még 
képtelen volt hallatni. Sıt maga sem tudta, mi mindenben reménykedett 
még, amikor mozdulatlanná merevedve kinyújtotta a nyakát, kissé 
megemelte szárnyát. 

A félig kiszáradt erdeifenyı szerteágazó ágai azonban éppolyan üresek 
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voltak, mint korábban. Szülei nagy ırfája magányosan állt a helyén. 
Elhagyatottan suhogott a szomszédja is, amelynek a koronáján az öreg 
madarak aludni szoktak. Mostanában a fenyı törzse mentén érkezett az 
eleség. Ha ez természetellenesnek érzıdött is egy sasfióka számára, kezdte 
megszokni. 

A két fiú új, az eddiginél valamelyest kényelmesebb ösvényt talált a 
fészek felé. Az utolsó kilométeres szakaszt így már a mocsár szélét 
szegélyezı nádas szélén tették meg. Azt az utat védencük is végig belátta. 
Amíg a fiúk a nád között lépkedtek, a kis Fehértollú nyugodtan állt, akár a 
szobor. Nem került nagy megerıltetésébe, hogy királyi tartást vegyen fel. 
Ez veleszületett tulajdonsága volt. Mikor azonban látogatóit rövid idıre 
szem elıl vesztette, s azok kis idı múlva ismét elıtőntek odalenn, születési 
tulajdonságain gyermeki elragadtatottság gyızedelmeskedett. A sasfióka 
felsivított. Felemelte szárnyát, és az oldalát csapdosta vele. Billegve szaladt 
a fészek pereme felé, és nyakát nyújtogatva, várakozóan lefelé nézett. 

Már megszokta a fiúkat. Sıt még kérni is megtanult. 
– Na, Fehértollú! Csinálj úgy, mint a kecskebak – biztatta Enn, aki 

mindig elsıként ért a fészekhez. És a kis Fehértollú egész addig rezgette a 
fejét, amíg ki nem nyílt a csıre. 

– Mek-mek-mek-mek! Ek-ek! 
Az étel utáni vágy újra és újra kipréselte belıle ezt a fura, madárra 

egyáltalán nem jellemzı hangot, elhitetve a fiúkkal, hogy az ifjú sas hallgat 
az emberi szóra. 

– Ezt a fickót! – dicsérgette ilyenkor Enn. – Ezt nevezem! Meg fog 
tanulni énekelni. Meg bizony. Még szükséged lesz rá az életben. 

És a kis Fehértollú kicsinek egyáltalán nem mondható fejét töprengve 
oldalra fordította, mintha tényleg értené, mirıl beszélnek a szomszédos fán. 

Ám ahogy az már itt a világon lenni szokott, az ünnepnapok hamar 
véget érnek. Sokkal hamarabb, mint ahogy várják. Csütörtökön estefelé 
Jaak Kibrits, amikor hazaért a mezırıl, nem dılt végig az ágyon 
szokásához híven, hogy aztán két-három óra múlva felkeljen és sóhajtozzék: 
„Ajaj, nincs más hátra. Mennem kell!” A kolhoz vezetısége gondolkodni 
kezdett: ha azoknak, akik nappal dolgoznak, jár a szabadnap, akkor 
azoknak, akik éjszaka látják el a munkájukat, szabad éjszakát kell adni. így 
aztán Jaak Kibrits nyugodt hortyogás helyett most nyugodt lélekkel várhatta 
a napnyugtát. A benzinraktárra, a vetımagcsőrre és a garázsra a könyvelı 
nagybácsikája vigyázott helyette, aki városi ember lévén, természetesen 
nem jött rá, mennyi lehetıséget rejt magában az éjjeliırség. Nem jött rá arra 
sem, hogy az ırködés idejét a saját céljaira is felhasználhatja az ember. 
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Hogy gereblyefokokat és lapátnyeleket lehet faragni ezalatt, amiért aztán a 
kolhoz késıbb külön fizet. 

Elég az hozzá, hogy Jaak gazdának nem volt sürgıs dolga. A csőrbıl 
átsétált a takarmányraktárba, onnan pedig az istállóba. Sima arcán széles 
nyugalom terült szét. Jókedvében dalolni kezdett. 

Rendkívüli esemény volt mindkettı, a dalolás is meg a tétlen sétálás is. 
Jaak gazda éjjel-nappal a munkát győrte. Hogy több megszámolnivalója 

legyen, így aztán a dal is ritka volt az udvarán, így változott görnyedtté a 
háta és keserővé a kedve. 

Most végigpillantott a birodalmán. Végig is járta. Közben odasétált a 
házinyulak ketreceihez. Néhány perc múlva a csütörtök este nyugalma 
nyomtalanul eltőnt az udvarból. 

Amikor a két utast cipelı kerékpár a templom felıl befordult Kibritsék 
udvarára, ott már teljes lendülettel folyt a nyulak utáni nyomozás. Az öreg 
Jaak a feketeribizli-bokrokat csapkodta a botjával. Ann asszony a 
káposztaleveleket emelgette. Siim sem tudott jobbat, mint hogy a 
krumpliföldön császkáljon. 

– Persze nyitva hagyták a csőr ajtaját! – füstölgött Jaak gazda. – Mást 
se csinálnak ebben a házban, mint hogy minden ajtót nyitva hagynak. Ma a 
nyulak mennek el, holnap a birkák, holnapután meg vehetem a koldusbotot 
meg a – tarisznyát. 

Ann asszony nem szólt egy szót sem. Süm sem. A két biciklista sem. Az 
imént váltottak egy pillantást, ami azért elég sokatmondó volt. 

– Persze a kaput is nyitva hagyták! – morgott tovább Jaak gazda. – 
Nem lehet ebben a házban annyi kaput bezárni, hogy ne hagyjanak közülük 
néhányat nyitva. 

A szabad csütörtök este – sok év óta az elsı szabad estéje és éjszakája – 
nem sok örömöt tartogatott Jaak gazda számára. Olyan arccal ment végig a 
kerten és az udvaron, mintha kifosztották volna. Rosszkedvő mormogását 
még akkor sem hagyta abba, amikor már a lépcsın ülve a kapcáját 
tekergette. 

– Mások fia azt nézi, hol lehet pénzt keresni. A mienk meg... ah... egy 
semmirekellı! 

Eközben a csőr mögött három fiú lapított. Közülük kettı kissé kínosan 
érezte magát. 

– Hülyén sült el – szólalt meg a nagyobbik azok közül, akik kínosan 
érezték magukat. – Átkozottul hülyén! Ha tudjuk, hogy apád botrányt 
rendez, dehogy visszük el! 

És a kisebbik odatette a kezét, ahol a szívét gyanította és segített 
bizonygatni: 
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–  Dehogyis vittük volna el! 
Érthetı módon mindketten hazudtak. Akkor is elvitték volna a 

házinyulakat a Sarló-szigetre, ha kétszer ekkora botrány zúdul is a 
nyakukba. 

– Oda se neki! – mondta Mardus búcsúzóul, amikor Enn az iskola 
épületénél leugrott a kerékpárról. – Szép idık voltak, de ennek most vége. 
Te menj, verd csak a zongorádat, én meg felállítom a kamrában a csapdákat. 
Ott még eddig nem fogtak egeret. 

És a kormány fölé hajolva beleveszett a porfelhıbe, amit a szembejövı 
teherautó kavart fel. Enn pedig megkerülte az iskola épületét, és épp jókor 
ért oda ahhoz, hogy hallja, hogyan magyarázza Andrus Toomel tanító néni 
kétéves kisunokájának: 

– Most játsszunk olyat, hogy te vagy a házinyúl, én pedig elviszlek az 
erdıbe a sasoknak. 

– Ó, ezt a gyermeki fantáziát! – álmélkodott Toomel tanító bácsi, aki 
ott állt a közelben. – Sasok és házinyulak! Vajon honnan veszi mindezt egy 
hatéves gyerek? Ki tudna erre válaszolni? 

Sejtelme sem volt róla, hogy ott áll a közelében valaki, aki kapásból 
válaszolt volna rá. Enn Siitam odamasírozott a zongorához, s mély sóhaja 
egyetlen nagy fogadalom volt: többé egyetlen titkos lépést sem tesz 
kisöccsével, Andrusszál. 

Sem ma, sem holnap – sohasem! 

18. KÉT FIÚ MEG EGY KUTYA 

A parti földeken szénagyőjtés folyik. A vízlevezetı árok közötti új 
kaszálón Sapi Eedi új vontatója pöfög, ez a német, önjáró, piros komódfiók, 
ahogyan a lapukülai tehenész nevezi. 

Nyissz-nyassz, hajtogatják a vágóélek, és a gépész arra gondol, hogy 
iskoláskorának olvasókönyvében milyen mókás versike volt a 
szénagyőjtésrıl: 

Juku kaszát feneget,  
kaszált is már eleget... 

Manapság ezt a versikét már nem teszik bele az olvasókönyvbe. 
Kiveszik vagy elhagyják belıle éppen az ilyen hozzá hasonló emberek meg 
a gépeik miatt. Ki kaszál már kaszával! A gépész arcán mosoly terül szét, és 
a maga módján verselni kezd: 
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– Nincs más dolga Eedinek,  
mint a traktort nézni meg.  
Mindig rendben találja;  
s győl a széna utána... 

Távolabb, a falu irányában lovas gereblyék kerepelnek. Ott már száraz a 
széna, és három nyerítı lóerı közremőködésével boglyákba rakják. 

A többiekkel együtt Maavere is ott ringatózik egy széles vasülıkén. A 
nagy gereblyével való gereblyézés mindig is a fiúk dolga volt. A békés, 
félszemő Murát Mardus most a nyírfabokrok közé irányítja. Itt is hever 
néhány rend széna. 

Még jó, hogy a lovas gereblyén való ülés nem kíván agymunkát. Ez 
lehetıvé teszi Mardus számára, hogy a gondolatai elkalandozzanak. Él is a 
lehetıséggel. Hús, hús, hús – Mardus esze egyre csak ezen jár. 

Gyámoltalanná vált az ember, de mennyire gyámoltalanná! A régi jó 
ıskorban csak fogta az íját meg a nyilait, és máris megvolt az elesége. 
Mardus Maarverének is van íja. De elesége az nincs. És már nyilai 
sincsenek. A varjak örömére és kilövıje szégyenére fennakadtak a 
templomkerti fenyık koronáján. Egy vadászati terv meghiúsulásának 
gyászos bizonyítékai gyanánt. 

Nagyon gyámoltalanná vált az ember. Manapság legfeljebb a 
kereskedelemben reménykedhet. Ez azonban nagyon hiú remény. Próbáljon 
csak az ember Boltos Miiától, akit a lapukülaiak kikencézett szeme miatt 
Foltos Miiának hívnak, friss húst kérni! – Nincs – ez a válasz. 

A friss halat pedig meg sem érdemes kérdezni. Mert akkor Boltos Miia 
az Úristen segedelméért folyamodik, és tudni akarja, hogy nem a Holdról 
pottyantál-e ide. Hát hogy lehetne friss hal a boltjában, amikor az száz 
kilométerre van a kereskedelmi fıközponttól? Az, hogy a part, ahonnan a 
hal ennek a hivatalnak a hatáskörébe kerül, ide csupán hat kilométer, nem 
jelent semmit. 

Húst, húst, húst! 
Bezzeg a gond sosem hiánycikk! – summázta gondolatait a lovas 

gereblyén ülı fiú. – Ha legalább egy sügért fognék! De nem fogok. És még 
az ordast is lelıtték a vadászok, amelyik itt garázdálkodott a kolhoz 
földjein. Most már az árokparton sem akadhatok félig megevett bárányra, de 
nem ám! 

A falu felıl emberi beszéd és kutyaugatás hallatszik. 
– Max – ismer rá Mardus a toronyır tacskójának vidám csaholására. 

Most már sejti, kiknek a hangját hallotta az imént. 
Jól sejtette. A nyírfák közül a Siitam család közeledik, ma van a 
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kirándulónapjuk. 
Milyen sokat beszélnek és írnak a kutyák hőségérıl, a gazdájukhoz való 

határtalan ragaszkodásukról! A dongalábú Maxra ez nem áll. Ez a 
világosbarna négylábú valóságos áruló, a kutyák nemzetségének ugató 
szégyene. A nagy lírikus hiába áll ki reggelente a külsı ajtó 
lépcsıfeljárójára, magasba emelve a bádogedényt, és hiába kiáltozza, hogy: 
„Max, Max, Maxikám!" 

A dongalábú tacskó ilyenkor már az iskola konyhájában tekereg. És a 
karmester asszony csupasz lábujját nyaldossa, Enn markába dugdossa 
hideg, fekete orrát, vagy egyéb módon hízeleg. 

Max már kora reggel az iskola lépcsıjén várja, hogy beeresszék. Amikor 
aztán teljesül a kívánsága, mintha eszét vesztette volna. Vinnyog, 
ugrándozik, és fekete szemében az elragadtatottság tőzijátéka villódzik. Jó 
néhány perc beletelik, mire lecsillapodik, elnyúlik az ajtó mellett, és lógó 
nyelvvel kilihegi magát. De olyankor is csupa feszültség, és bármelyik 
pillanatban kész felugrani és valakinek a nyomába eredni. 

Nehogy Maxhoz túlzottan igazságtalanok legyünk, ezért mondjuk meg 
mindjárt: nem a zsíros levesestálért adta el kutyalelkét. A mezık és a 
szántóföldek mezsgyéi, az erdei ösvények és a patakpartok tehettek arról, 
hogy a barna tacskó áruló lett. Elıször Andrus csalta magával. A Siitam 
család valamennyi tagja napozni indult a Kossu-patak kanyarulatába, és 
Andrus arra gondolt, hogy Max jó lesz egérpásztornak. Késıbb Max 
magától osont utánuk. És nemsokára odáig ment a dolog, hogy emelhettek 
rá követ vagy botot, akkor is a városiakkal tartott kirándulásaikon. 
Megadatott neki, hogy összehasonlítsa az otthoni udvar szőkösségét a 
nagyvilág határtalanságával. Úgy vélte, most már tudja, minek a jegyében 
éljen... 

Csattanás. 
Mardus egy pedálszerő vaskampóra nyomta lábát. A hatalmas féső 

szétnyitotta fokait, és a négy Siitam ösvényén laza szénakupacot hagyott. 
A család jól aludt, jól evett, és valamennyi tagja jó hangulatban volt. 

Andrusnál ezt az a sátáni üvöltés jelezte, amivel a szénára vetette magát. 
Ezúttal nem szóltak rá. Édesanyja lelke a költészet mezsgyéin 

bolyongott: 
– Szénakaszálás! – sóhajtott fel Siitam karmester asszony. – Micsoda 

illat!... Ciripelnek a tücskök... valahonnan a messzeségbıl a kaszálók 
hangját hozza a szél.. és mindez a munka gyönyörével párosul... 

– Égercserjék, harmatos főszálak – kezdte dúdolni Siitam kórusvezetı 
az ismert dalt, mert azt mégse mondhatta a feleségének, hogy: „Ugyan, 
drágám, mit tudsz te ennek a munkának a gyönyörérıl?” Egy sárga övő 
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poszméh dongott el mellettük, alacsonyan a föld felett repülve, súlyos 
teherrel, akár egy bombázógép. Siitam kórusvezetı megigazította a 
szemüvegét. Valamikor, ha a nyomába eredt egy-egy ilyen mézgyőjtınek, 
rátalált az odúra. Hát most? Elırenyújtott kézzel, rövidlátó szemével 
hunyorogva, megindult a nektárt cipelı nyomában. 

Enn, az idısebb fiú ekkor már a lovas gereblye nyergén ült. 
– Gyí, Miira, gyija, te! – nógatta generálishoz illı hangon. – Futás, 

rajta! 
És amikor a gép elcsörömpölt a kirándulók mellett, megtoldotta: 
– Jobbra nézz, tisztelegj! 
A fényképezıgép úgy kattant, ahogy kattannia kellett. 
– Én is fel akarok rá ülni! Engedjetek felülni a lóra! – üvöltötte 

Andrus, ahogy üvöltenie kellett. 
Miira úgy horkant, ahogy ebben a zőrzavarban horkantania kellett. 
Lábával illatozó szénarakományt húzva maga után, egy duci fiú lépett 

oda a társasághoz. 
Arcáról tetterı sugárzott. 
– Nem maradhatna itt Enn, hogy segítsen nekem? 
– Hát én nem is tudom. Az egész napot a parton szándékoztuk 

eltölteni... velünk vannak a szendvicsek és minden egyéb – kezdte Siitam 
karmester asszony, de azután szünetet tartott. Rádöbbent, hogy nem túl 
ildomos éppen most emlegetni a forró homokban való heverészést, amikor 
bármerre néz, dolgoznak körülöttük. Margit Siitam letérdelt a szénára, 
odaadott a fiának a közös zsákból három szendvicset, és kioktatta: 

– De aztán ügyelj rá, nehogy a ló patája alá kerüljön! így állt a dolog 
az egyik részrıl. 

A kirándulók lementek a partra, a szénagyőjtık ott maradtak a mezın. 
Egyedül Max kutya feszengett kínjában az ösvényen, hogy kihez 
csatlakozzék. Legszebb emlékei ehhez a fiúhoz főzıdtek, aki most útközben 
vált meg a társaságtól. De riasztotta is ugyanennek a fiúnak a mostani 
ténykedése. A vasgereblye zaja kifejezetten idegesítette, így hol a bokrok 
mögött eltőnı társaságra, hol pedig a lovas gereblyén ülı rövidnadrágos 
fiúra nézve ingatta lelógó fülő fejét. 

Mardus volt az, aki megkönnyítette a választását. Enn délre szánt 
szendvicsei még ott hevertek a széna tetején. 

– Maxi, Maxi, Maxi! – ütötte meg a kutya fülét a csábító papírzizegés. 
– Nézd, kolbász! 

Az apró, világosbarna kutya, aki élete két elsı esztendejét négy szobafal 
és egy szők kerti kerítés között élte le, ugrándozva közelebb ment. Még nem 
tudta, hogy helyesen döntött. Még nem tudta, hogy az, ami elıtte áll, 
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túlszárnyalja legmerészebb elképzeléseit is. 
De bízott benne. És egy óra múlva már teljesen világos volt számára, 

hogy nemhiába. 

Milyen kevés egy órányi idı annak, aki egy kövön üldögél valahol a 
csendes öblöcskében, vízbe lógatott lábbal, szunnyadozó gondolatokkal! 
Milyen kevés ez annak, aki a parti homokon heverészik! És milyen sok 
azok számára, akik ugyanennyi idı alatt nagy dolgokat visznek véghez! Ez 
esetben nem egy óráról van szó, hanem hatvan percrıl. A hatvan perc alatt 
boglyába rakták a szénát, kikötötték legelni Murát, a lovat, hátizsákot és 
ásót kerítettek az apró, sárga házból, és a hatvanegyedik percben a két alak 
már az erdei ösvény keréknyomain bandukolt. Egy alacsony, világosbarna 
kutya futott elıttük. 

 

A fiúk gondolatban már annál a tevékenységnél tartottak, aminek az 
izgalma ısidıktıl fogva megdobogtatja az emberi szívet. 

– Még mindig biztos vagy benne, hogy most is ott vannak? 
– Nappal van. Hol lehetnének másutt? 
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– És Max úgy fog tenni, ahogy te mondtad? 
– Persze hogy úgy tesz. Miért ne tenne úgy? 
– És akkor egyszerően fogjuk a lapátot... Szóval ott a lyuk, és puff... 

nagyot az orrára! 
Nem létezik. Ennek oly hihetetlen volt ez az egész. 
A két fiú és a kutya vadászni ment. A legısibb eszközzel. 

Ajjaj-hajjaj, trallala! 
Két medvevadász elindula. 

Na, ha nem is mindjárt egy medvét szemeltek ki zsákmányul, de 
mindenesetre ragadozó állat volt ıkelme. Ráadásul azok közül való, 
amelyekért a vadászoknak jutalmat fizetnek. 

De hát miféle vadállat az, amit puska nélkül el lehet ejteni? Amelyik 
csak úgy otthon ücsörög napközben, és nyugodt lélekkel várja, hogy 
lenyúzzák a bırét? 

Hát a hosszú pofájú borz, vagyis az erdei disznó, ahogy a népnyelv 
nevezi. Ez azonos azzal a lusta veremlakóval, aminek zsírját Tidriku Liisu 
tüdıbetegeknek szokta ajánlani, és ami szokatlan bundát mondhat a 
magáénak: a nyakszirtje körül világosabb a szıre, mint a hasa alatt. 

A borz sokáig jószívő, ártalmatlan álomszuszék hírében állott. Sıt még 
hasznosnak is tartották, lévén, hogy beéri csigákkal, gilisztákkal, kígyókkal, 
bogarakkal és egerekkel. 

Manapság máshogy ítélik meg. Most már tudják, hogy ahol ezek a 
barlangi remeték tömegesen létesítik föld alatti városaikat, onnan 
hamarosan kivesz a császármadár. És egyre ritkábbá válik a nyírfajdok 
szárnysuhogása, arra pedig, hogy hófajdot látunk, még gondolni sem 
érdemes.  

Sıt, ez a hosszú pofájú, durva szırő teremtmény még az újszülött 
kisnyulat is megzabálja. Mert az éjszaka hosszú, és van ideje mászkálni. 
Ellensége pedig jelenleg nincs az erdılakók között. A betegségek sem 
fognak rajta, noha pincelakásban lakik. İsszel akkorára hízik, mint egy 
disznó, aztán felıle jöhet hófúvás, és pattoghat a fagy – a vén lusta jól érzi 
magát. 

Nagyjából körülbelül így hangzott az az elıadás, amit Mardus Maavere 
vadász tartott vadásztársának, Enn Siitamnak. És most következik, amit 
nem mondott el.  

A múlt ısszel országos vadászkutya-osztályozó versenyt rendeztek. 
Nagy sereg kutyakölyköt hoztak a lapukülai erdıbe. Egy cvikeres ember,a 
kia  fıvárosból utazott a helyszínre, megbökdöste ıket az ujjával, és 
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mindegyikre nevezési számot tett, mint amilyet az iskolás gyerekekre 
szoktak. 

Mardus éppen a tengerpartról jött a bátyjával, Valterral, amikor a feje 
búbjáig vörös helyettes fıerdész eléjük sietett. Puska volt a vállán, és egy 
fekete kiskutya a kíséretében. Hogy nem volt éppen napsugaras 
hangulatban, már az is mutatta, ahogy Valter Maaverénak megragadta a 
karját. 

– Gyere velem hivatalos tanúnak! Ha nem hiszik el a históriát, tárgyi 
bizonyítékokról kell gondoskodni! 

És minden további nélkül becipelte a tanút az erdıbe. 
Ha nem mondják, akkor is tudjuk, hogy viselkedik ilyenkor egy tizenkét 

éves fiú, akit nem kérnek fel hivatalos tanúnak. Azon nyomban nem 
hivatalos tanúnak nyilvánítja magát. És ebben a nem hivatalos tanúi 
mivoltában lopakodik az elıtte haladók után. 

A helyettes fıerdész a Sindel-tó felé tartott. A tó homokos déli partján 
fiatal vegyes erdı nıtt. Még mielıtt Mardus bármit is megértett volna, a kis 
fekete kutya eltőnt a lucfenyık gyökerei között tátongó nyílásban. A 
gazdája pedig kitámasztotta a puskáját a fára, és így füstölgött: 

– Azt mondja, hogy az én kutyám egy Fifi! Hogy nem rendes a hangja! 
Meg hogy nem halálos a szorítása! İneki nincs hangja meg szorítása sem! 
Bolond volna a kutya, ha vaktában rátámadna egy nála ötször nehezebb 
állatra! 

Megvetése jeléül kétfelé is kiköpött, és hozzátette: 
– Persze, mert az urak megszokták a kényelmességet! Pocakosok, 

hogy nem tudnak lehajolni tıle. Hozza a tacskó a lábuk elé a zsákmányt. 
Akkor elégedettek vele. 

Melyik kutyatulajdonos nem tartja a sajátját a legokosabb, legügyesebb, 
legbátrabb négylábúnak? A lapukülai erdész Rex segítségével eddig már 
tizenkilenc veremlakót fogott. Fél óra múlva egy törvényes és egy bokorban 
guggoló tanúnak felmutatta a huszadikat. 

– Majd adok én neked Fifit! Meg egérhangot meg patkányfarkat! – 
örvendezett a megsértett vadász. – Most megyek, és az orra elé dugom a 
borzot annak a nagyokosnak. 

Egykori évfolyamtársát magával cipelve, elindult, hogy ezt valóban 
megtegye. 

Az esemény színhelyén csupán egy felbontott verem, némi kesernyés 
puskaporszag és egy a négykézláb járástól kisebesedett fiú maradt, aki 
egész közelrıl látta, hogyan megy végbe a borzvadászat. 

Mardusnak most szüksége volt akkori tapasztalataira. Támaszkodott is 
rájuk. 
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Vajon van-e még a borzon kívül felnıtt vadállat, amelyik hagyja, hogy 
puska nélkül is húst és prémet csináljanak belıle? Mardus Maavere 
mindenesetre egyet sem tudott megnevezni. A róka szokásait ismerte. 
Jobban mondva olvasott róla. A róka nyomban megszökik a vészkijáraton 
át, amint meghallja, hogy búvik befelé a kutya. A nyest ugyanígy 
cselekszik. Csak a lusta borz nem jön ki a föld alól, és ez lesz a veszte. A 
hegyes fogú tacskó addig követi a föld alatti labirintusban, amíg zsákutcába 
nem jut. És akkor már közel van számára a vég. A kutyanyüszítés elárulja, 
hol kell az ásót a földbe vágni. A vadász kihúzza a kutyáját, és a borz 
számára már nincs menekvés. Ha nincs puska, ásóval végeznek vele.  

Így képzelte el Mardus az elıtte álló vadászatot, és természetesen így 
képzelte el Enn is. Max, a fıszereplı, pedig az iménti jókedvvel szaladt 
néhány lépéssel elıttük, a bokrok alját szaglászva, és megmorogva az erdei 
úton kerengı bogarakat. 

A két vadász már a medve bırén osztozott. 
– Mardus, hány kiló egy borz? 
– Akár harminc is lehet. 
– Akkor lesz mit cipelni a Sarló-szigetre. Többször kell majd 

fordulnunk. 
Egyikıjüknek sem volt kifogása a több forduló ellen. Csak legyen majd 

mit cipelni. 
– Megeszi-e egyáltalán a kis Fehértollú a borzhúst? Hiszen büdös. 
A nagyobb fiú ezúttal is eloszlatta barátja kételyeit. A kék fedelő 

jegyzetfüzetben Valter bátyja felsorolta a sasfészkek alatt talált csontok, 
csontvázak hajdani tulajdonosait. Egy fiatal borz is szerepelt a listán. 

A moha lepte ösvény a pedasi égetéses irtásig vezette a fiúkat. Innen 
fölfelé kellett menniük, ha a Sarló-szigetre igyekeztek, most azonban 
Mardus jobbra fordult. Elıttük mintegy száz méterre egy keskeny, magas 
dombhát ékelıdött a mélyen fekvı, vizenyıs talajú vegyes erdı közé. 
Éppen ilyen helyet kerestek. 

Hogy támadnak a mély erdıben levı sima, kiemelkedı dombokon 
mélyedések, amelyek egykori harctéri gránáttölcsérekre emlékeztetnek? 
Mélyedések, barázdák és különös alakú árkok? Mindez a borzok mőve. 
Noha ezt a barlanglakót a lassúsága miatt lustának tartják, a föld alatti 
lakhelyét azért igen gondosan építi ki. Gyakran többszintes a barlang, és tíz 
kijárata is van. És hogy milyen ravasz labirintusokat képeznek a kanyargó 
járatok, azt a házigazdán kívül csak a kotorékebek tudják igazán. 

Ó, a nagy pillanat! Elérkezett! 
Az egyik fiú a moha lepte fatı mellett térdel, és a keze könyékig egy 

feketéllı járatban van. 
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– Maxi! Maxi! Nézd! 
A világosbarna tacskó megcsóválja a farkát. A felszólítás nem volt 

helyes. Mit ér az, ha belenéznek a sötétségbe? Bele kell szagolni. És Max 
hideg, fekete orrát fürkészıen beledugja a járat szájába. 

Egy pillanat múlva még élénkebben kezd mozogni a farka. A hosszú, 
sárgarépára emlékeztetı korbácsvég lendületesen jár ide-oda. Felborzolódik 
a nyakán a szır. A Maxban szunnyadó vadászvért a föld alól jövı szag 
korbácsolta fel. İsei rengeteg sötét odút jártak végig rókákra vadászva, 
megittasulva a győlölettıl és a lelkesedéstıl. Magának Maxnak nem volt 
ismerıs a keskeny járatból áradó szag. İseinek azonban igen, és az egykori 
küzdelmek tapasztalata úgy élt ebben a jószívő, barna kutyácskában, mint a 
tőz a hamu alatt. 

Maxban azonban élt a házikutya engedelmessége is. Támogatást, 
segítséget, védelmet igényelt. Visszanézett. 

A fiúk a helyükön álltak, éppúgy, mint az imént. 
– Gyerünk, Max! Fogj hozzál –  biztatta a nagyobbik. 
– Hrrr, hrrr! – bıszítette a kicsi. 
És Max hozzáfogott. Most már kétségek nélkül merült alá a sötétség 

birodalmába. 
A két vadász lehasalt egy-egy nyílás mellé, és várta a marakodás zaját. 
Az erdı zúgott. A domb mögött zizegett valami. Valahol pinty hangja 

szólt. Ez volt minden, amit hallottak. 
– Biztos még csak keresi. Kit tudja, hány járat lehet itt a 

domboldalban? – vélekedett az, aki már tapasztalatokkal rendelkezett. 
Egymás után belehallgattak a többi veremnyílásba is. Enn még a fejét is 

bedugta a föld alá. 
A járatok sötét szájából most sem hallatszott semmi. 
Észre sem vették, hogy Max elıbukkant. Még hason feküdtek 

mindketten, amikor a kutya átkacsázott a lábuk fölött. A tacskó hátáról 
finom, tiszta homok szivárgott lefelé. Fújtatott. Megállt a korhadt 
erdeifenyı mellett, mintha csak azt jött volna ellenırizni, megvannak-e még 
a barátai. Mindenesetre ez a járat nem arra készült, hogy becézgessék benne 
a látogatót. Amikor Enn kinyújtotta a kezét, hogy megsimogassa Maxot, az 
félrehúzódott. Nem az a kutya volt többé, amelyik az iskola konyhájában az 
ölébe szeretett mászni. A tacskó szemében zöldes tőz égett. A torkából halk, 
mély mormogás tört elı. Lelógó füle remegett. Max most olyan kutyaként 
tőnt el az elıbbi úton, mint aki már tudja, mit kell tennie. 

A vadászok utánanéztek, arcukon öröm és reménykedés tükrözıdött. 
– Most fel van ajzva – szólalt meg egyikük. – Most már nem hagyja 

annyiban. 
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– Láttad, hogy csattogtak a fogai? – dicsérte a másik. 
És mindkét elszánt vadász arra a véleményre jutott, hogy most nem 

szeretnének az odú gazdájának a bırében lenni. 
Ismét hasra vágódtak. 
Ezúttal igazi csatazaj hallatszott a föld alól. Az egyik fél morgott. A 

másik visongott. Mindebbe ütések tompa moraja vegyült. Ez utóbbi hangot 
csak Max farka idézhette elı, ami a nagy izgalomtól ide-oda csapkodott a 
járat falán. És azután ismét elcsendesedett minden. 

– Mindjárt újból kezdik – szögezte le a fıvadász. – Mindjárt kezdıdik a 
lárma. És mindjárt megtudjuk, hol kell kezdenünk az ásást. 

Ezúttal azonban tévedett. Amikor kis idıre teljesen fölöslegesen 
visszatartották a lélegzetüket, ezt Mardusnak is be kellett látnia. A járat 
sötét szája olyan csendes volt, akár egy sírkamra. Ez csak egyet jelenthetett. 
Max futni hagyta áldozatát. 

A nagyobbik vadász négykézláb szaladgált egyik nyílástól a másikig. 
Úgy tudta, a támadó tacskónak a meghiúsult támadás után valamelyik másik 
nyíláson vissza kell bújnia a föld alá. A tudás mindig hasznos, most 
azonban nem igazodhatott hozzá a dolgok menete. Ugyanis az, akinek 
vissza kellett volna bújnia, nem volt sehol. 

A borzváros néma volt, mintha farkastul, szıröstül, dongalábával együtt 
elnyelte volna a kiskutyát. Néma volt már tíz, húsz, harminc perce. 

Lehangoló percek voltak ezek. Enn, aki kevéssel ezelıtt még 
ugrándozott, láthatóan lehervadt. Eszébe jutott, hogyan cibálta le róla Max 
reggelente a takaróját. Eszébe jutott, hogy játszottak kettesben bújócskát. A 
megható emlékek kaparni kezdték Enn torkát. A bátor vadász egyszerre 
csak eltőnt a homokdomb tetejérıl. Egy átlagos tízesztendıs fiú állt ott 
helyette, aki még nem edzıdött hozzá a sorscsapásokhoz. Ez a fiú a 
felnıttek segítségére áhítozott, és érthetı módon mindenért a társát okolta. 

– Tudnod kellett volna, mi lehet a vége!... Látnod kellett volna elıre; 
hogy eltéved!... Egyáltalán nem lett volna szabad oda bezavarnod! 

Minden ilyen szemrehányást bánatos sóhaj követett: szegény Max! 
Mardus lázasan kettészelte az odú mennyezetét. İt is elhagyta a remény, 

csak nem merte megvallani. Hirtelen átcikázott az agyán valami – valami 
egész szörnyő gondolat. Nem a borz az az állat, amelyik veszély esetén 
bekaparja magát a verembe? Mindenesetre valami ehhez hasonlót hallott 
valahol. Ó, Max! Ha valóban elevenen befalaztak, mit fog mondani ez a fiú, 
aki máris pityereg? 

A borzcsaládok tucatjai sok évszázad alatt vágták ki azt a számtalan 
sáncot, völgyet, mélyedést és árokszakaszt, amelyek fölött most fák állnak. 
És egy tizenhárom éves fiú végtére is nem exkavátor, hogy mindezt rövid 
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félóra alatt feltúrja. Két új gödör egymással érintkezı falát tudta csak 
szabaddá tenni. Lihegve préselte bele magát a csekély mélyedésbe. Enn 
odavágódott mellé. 

Bizonyára nagyon kevesen kívántak olyan apróságot a világon, mint 
amit most a két verejtékezı, szutykos fiú. 

– Csak egyetlenegy ugatást! – kérték. – Egyetlenegy ugatást vagy 
vonyítást! 

Megpróbáltak mozdulatlanul várakozni, hogy kiküszöböljék a hasuk alá 
szorult levelek zizegését. Megpróbálták visszafojtani a lélegzetüket, hogy 
fülük észlelje a leggyöngébb levegıvibrálást is. Füleljetek, füleink! Minden 
tıletek függ! Füleljetek, hallgatóddzatok! 

És a fülük fülelt, hallgatódzott. Ám az, amit végül észlelt, nem ugatás 
volt. Hanem puskalövés. 

19. EGY SZABÓMESTER TALLINNBÓL 

Ugyanazon a napon, amikor Max, a barna tacskó életében elıször szívta 
be orrán a borzüregek izgató szagát, a lapukülai buszmegállóban egy magas, 
sápadt fiatalember szállt le az autóbuszról, és az erdıgazdaságba vezetı 
ösvény iránt érdeklıdött. Elise, az órásmester asszonya, aki csak futólag 
látta, anélkül hogy hosszasan töprengett volna rajta, a városi nyaralók 
kategóriájába sorolta az idegent. Persze szívesen ellenırizte volna feltevése 
helyességét néhány jól sikerült kérdéssel, ha a fiatalember nem távozik 
olyan sietısen a buszmegállóból. 

A fiatalembernek olyan volt az ábrázata, mint akinek éppen most 
teljesült a régi vágya. Idınként el is mosolyodott magában, amikor az erdı 
szélénél megpillantotta a rozsföldet, átugrott az árkon, és ott folytatta útját. 
A kabáthajtókáján virág volt. 

Az idegen félóra múlva a helyettes fıerdész zöld konyhaajtaján 
kopogott. 

Laaneste, a helyettes fıerdész éppen a sarokpolcnál állt, és egy 
kenyérszeletre kent valamit. Látogatója láttán mindenekelıtt hatalmas sóhaj 
hagyta el a mellét. 

– Sejtettem! – szólalt meg. – Ha az ember könnyelmő módon drága 
konzervet vesz magának, biztos, hogy jön valaki, akivel meg kell osztania. 
Legalább az udvariasság kedvéért mondd már, hogy te nem eszel sprotnit. 

– Hogyne ennék! – válaszolt a vendég. 
– Akkor mondd azt, hogy köszönöm, már ebédeltem. 
– Hol ebédeltem volna? Talán azon a porszekéren, amit errefelé 
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busznak neveznek? Ismerve az élelmiszerkészletedet, kitartottam az utolsó 
pillanatig. 

Minthogy közben közeledtek egymáshoz, mint a hajók, amelyeknek 
találkozniuk kell a tengeren, beszélgetésüknek ez a része itt félbe is szakadt. 
A két fiatalember arcára egyszerre széles vigyor ült ki, és összeölelkeztek. 
Sor került mindenre, ami két régi barát találkozásakor szokásos: 
megbokszolták, majd vállon veregették egymást, és kezet ráztak. 

– Az igazat megvallva, nemigen hittem, hogy eljössz – mondta a 
helyettes fıerdész, miután a bıröndöt bevitte a lakószobába, és 
lecsillapodott a kedélyük. – Levelek... ígéretek... Hányszor ígérted már 
korábban is. Emlékszel, mit ígértél, amikor három éve az Estonia 
színházban voltunk? És hogy mit írtál a színlapra? 

A helyettes fıerdésznek láthatóan az volt a szándéka, hogy elıkeresse a 
színlapot. Bement a hátsó szobába, a szekrényhez. 

A vendégnek nem maradt rá ideje, hogy válaszoljon. Kopogtak az ajtón. 
És a kopogással egy idıben egy fiatal lány rontott be. 

A lány rendkívül fiatal volt, és rendkívül szemrevaló. És rendkívül 
heves. Sıt meglehet, hogy rövidlátó is, különben nem éppen azt a 
fiatalembert támadta volna le, hogy mennyi a földmunkások bértarifája, 
akinek ehhez az égvilágon semmi köze nem volt. 

Egy röpke pillanat, és a lány bocsánatkérést motyogva hátrált az ajtó 
felé. És ugyanolyan szélsebesen eltőnt, mint ahogy jött. 

A házigazdának, aki most jelent meg a küszöbön a színlappal a kezében, 
meg sem fordult a fejében, hogy visszahívja. Menekülését kellemesen 
mosolyogva figyelte. 

– Látom, riadalmat keltesz a megjelenéseddel – ingatta feddıen az 
ujját a városi vendég felé.  

– Úgy látszik, Tiina lelkiismerete nem tiszta. Valamit elkövetett: vagy 
az állam papírján írt levelet a barátnıjének, vagy a tintát vitte haza. 

– És mi közöm nekem ehhez? – csodálkozott a busszal jött ember. 
– Hát elmondtam neki, hogy a régi iskolatársam, aki most 

bőnügyekkel foglalkozik, azzal fenyegetıdzik, hogy meglátogat. Talán fél, 
hogy követni fogod. Hivatali kötelességeden túlmenıen. Úgynevezett 
szakmai érdeklıdésbıl. Valószínőleg azt hiszi, hogy a nyomozóknak 
minden áldott nap ki kell hallgatniuk valakit, hogy edzésben legyenek. 

Laaneste, a helyettes fıerdész nagyon elégedett volt önmagával. 
Iskoláskorukban többnyire Erkki barátja ugratta ıt. Úgy látszik, most 
megcserélıdtek a szerepek. Nem állta meg, hogy hozzá ne főzze: 

– Egyébként mégiscsak lehetnek sikereid a nıknél. Egy férfi, aki 
alvilági alakokkal érintkezik. Hő, milyen izgalmas! Aki naponta kétszer néz 
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szembe a halállal! Biztos ehhez hasonlókat mesélsz be nekik, mi? Meg 
szoktad mutatni a golyóálló mellényedet is? – A helyettes fıerdész, aki már 
eddig is elfojtotta a nevetését, nem tudta tovább türtıztetni magát. Nevetett. 

A városi ember hagyta, hadd nevesse ki magát kedvére. Cigarettáért 
nyúlt. Rágyújtott. Négy karikát eresztett meg a mennyezet felé. Csak ezután 
szólalt meg: 

– Eddig azt hittem, hogy a lyukas fognál nincs rosszabb a világon. De 
látod, ez nem igaz. Az ilyen tréfásan szurkáló méregfog még rosszabb. Ezt 
ki sem lehet húzni, egyszerően el kell viselni. Ide figyelj, te botcsinálta 
mókamester! Ha valóban elmondtad valakinek, hogy meglátogat egy 
barátod, aki kriminalista, vagy ahogy te mondod, nyomozó, akkor közöld 
vele, de még ma, hogy nem én vagyok az. Én valaki más vagyok, nézz meg 
jól, hogy meg ne feledkezz róla! 

Ez már nem tréfabeszéd volt. És amikor az egyik már nem tréfál, 
komollyá válik a másik is. 

– Akkor mit mondjak, mi vagy? 
– Teljesen mindegy. Felılem lehetek szabómester is. Szabómester és 

fıszabász a Hajnalpír szalonból. Miért ne? Legalább biztos lehet benne az 
ember, hogy a szabadsága negyedik napján nem cipelik el valami 
úttörıtábori találkozóra vagy a nyári ifjúsági napok rendezvényeire. 

– Ó, szóval errıl van szó! – sziszegte Laaneste a fogai között. – 
Inkognitó. A perzsa herceg római vakáción van. 

Az újdonsült szabómester összevonta szemöldökét. 
– Hagyd abba, ha lehet. Te könnyen nevetsz. Lennél csak a bırömben. 

Ha valaki azt találná mondani, hogy a nyomozómunka vidám és érdekes, 
küldd el hozzám. A szabadságom hetei alatt jogom van normális életet élni, 
mint ahogy azt a többi ember teszi. Nem akarok hallani semmiféle 
gyilkosságról, rablásról, sem pedig a Nyikofor ırs hıstettérıl. És még 
kevésbé óhajtok beszélni az ilyesmirıl. Hát olyan nehéz ezt megérteni? 

A helyettes fıerdész csak most vette észre, mennyire karikás a barátja 
szeme. Felismerése végképp előzte hangjából az ékelıdı tónust. 

– Egyszerően fáradt vagy. Agyondolgoztad magad, és kész. Az állandó 
idegfeszültség... Kivel nem fordul elı ilyesmi? Egyél valamit, azután dılj 
le. Mire felébredsz, vége a munkanapomnak. Azután majd megnézzük, mi 
legyen a továbbiakban. 

Amikor félóra múlva hazajött valami aktáért, halk szuszogás hallatszott 
a díványról. A vendég már sziesztázott. 

Laaneste levette a könnyő, kockás takarót a karosszékrıl, és ráterítette 
alvó barátja lábára. Ezután az asztal sarkán egy levélkét pillantott meg. 

Ó, a távoli, szép diákévek! A kollégiumi élet. Milyen kevés elegendı 
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ahhoz, hogy elıtörjenek az emlékek. A papíron ez állt: 
Feldobtam a pénzt – fej vagy írás –, hogy ki mosogasson el. Az jött ki, 

hogy te. 

20. VÁRATLAN FELFEDEZÉS 

A napfoltok tarkította erdıben készülıben van valami. A mókus, 
amelyik az imént még az égerfa koronáján hintázott, most óvatossá válik, és 
eltőnik árnyas odújában. A nagy foltos harkály oldalapul a nyárfa érdes 
törzséhez. A szılırigók abbahagyják a fütyülést. 

Recsegnek a bokrok, a feketeáfonya-gally lehullatja bogyóit, az 
árnyékvirág letörve fityeg a tövén. 

Két fiú rohan a nyirkos vegyes erdıben. Átugrálják a kidılt fákat, 
egyenesen nekirontanak a sőrő páfrányosnak. Egyikük sem gondol arra, 
hogy okosabb volna ívben megkerülni a vad lucfenyıcsemete-bozótost. 
Meg arra sem, hogy a lágy felszínen cseppet sem célravezetı a gyors 
futólépés. 

Ilyen értelmetlenül, erıt pazarlóan, minden körültekintés nélkül csak 
akkor rohannak, amikor valakinek az élete függ tıle. És most alighanem ez 
a helyzet. A derék kiskutya több mint félórája hatolt be a sötétlı járatba. 
Még most is a föld alatt van, egy tucat szörnyő veszélynek kitéve. 

Ahonnan a lövés hallatszott, ott kell lenni annak is, aki leadta. İ biztos 
tudja a módját, hogyan lehet visszaszerezni a borzverembıl a szófogadó, 
derék kutyát, amelyik apró darabokra tudja rágni még a mamuszt is. İ 
biztosan tudja. De ha nem tudja, legalább segít az ásásban, és már ez is 
valami. 

Minthogy kiskorúaknak nem adnak puskát, a közelben felnıtt embernek 
kell lennie. A két rohanó fiú számára ez lényeges megállapítás. Mi értelme 
volna rohanniuk, ha a várt segítség helyett, teszem azt, egy Peka Lössiloót 
találnának ott, aki gyámoltalanabb, mint ık maguk? 

Felnıtt ember! Milyen megnyugtató a jelenléte, ha nagy ritkán szükség 
van rá! 

A két fiú csaknem egy ütemben halad. Igaz, a fiatalabbnak rövidebb a 
lába, viszont minden áldott reggel tornászni szokott az apjával és a 
kistestvérével, Andrusszal. Senki ne mondja, hogy ez nem használ! 

A magasabb fiú nem meríthet erıt ilyesmibıl. İ a tornázás helyett 
reggelente szénát szokott kaszálni. Kora hajnalban nekilát, csupán azért, 
hogy napközben a saját dolgainak szentelhesse magát. 

Szóval a magasabb fiú nem meríthet erıt a tornázásból. Az ı izmait 
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gondolatainak akkumulátora látja el energiával. 
A magasabb és kövérebb fiú bőnösnek érzi magát közös 

szerencsétlenségükben. Meg akar tenni mindent, hogy jóra fordítsa a dolgot. 
És bár kövérkés testalkatú, ez még nem jelenti azt, hogy ne tudna futni. 

Milyen távolságban dörrent a lövés? Ki tudná azt megmondani, amikor a 
két fültanúnak éppen akkor vállig a borzüregben volt a feje? De nem 
lehetett túl messze. Fél kilométernyire lehetett. Esetleg egyre. Merrıl 
hallatszott? 

Ezt sem tudta megmondani egyikük sem. Mindenesetre valahonnan 
innét, ahol most voltak. Innét, errıl a mogyoróbokrokkal, hársfákkal, 
nyárfákkal és lucfenyıkkel sőrőn benıtt síkságról. 

Ebben a pillanatban a kisebbik fiú kifulladt. Papucs került a kéménybe, 
ahogy azt a lapukülai iskolában szokták mondani a tavaszi terepfutás után. 

Noha mindennap tornázni szokott, most mindkét öklét a 
gyomorszájához szorítja és összegörnyed. 

De láthatóan kiürült az a bizonyos gondolati akkumulátor is. A duci fiú 
is ott nyög összegörnyedt útitársa mellett.  

Az arcára van írva, hogy valamit mondani akar a barátjának, de ez nem 
olyan egyszerő. Majdhogynem percekig tart, mire kiszorítja magából: : 

– Khi-khi... khiabáljunk!  
És újabb néhány percig tart, mire a szándékát tett követi.  
Az erdı, akár egy éhes vadállat, elnyeli a kiáltásokat. Az  ég peremén a 

szél fodros felhıket kerget. Éppen szembe fúj a fiúkkal. Zúgnak a fák. t 
Persze ez – nem olyan zúgás, mint amilyen, vihar idején szokott lenni. 

Olyankor az erdı valamennyi hangja egyetlen erıs morajjá olvad össze. 
Most nem annyira erıs a zúgás. Most külön zúg minden fa koronája. És 

minden fa koronája külön szívja magába a fiúk elnyújtott kiáltásait. 
– Kiáltsunk még! – mondja Enn. – Te mélyen, én egy oktávval 

magasabban. Na! Egyszerre! Rajta! 
A zenetudomány az ilyen együtthangzást unisonónak nevezi. A hangtani 

kutatások szerint ennek kell a legmesszebbre elhallatszania.  
Kiáltoznak, az egyik mélyen, a másik magasan, majd ismét 

hallgatódznak. Semmi válasz.  
– Valahol itt dörrent a lövés – lép ki Enn a kis tisztásra. – És itt volt 

valahol az is, aki leadta. Az mégiscsak lehetetlen, hogy a levegıbe 
emelkedett volna és elrepült. Vagy te már láttál olyan puskás embert, 
amelyik repülni tudott? 

Mardus Maavere természetesen nem látott. Sıt még puska nélküli 
embert sem. Repülni ez ideig csupán madarakat látott: cinkéket, verebeket, 
varjakat. Meg ilyen szajkókat is, amilyenek ott a tisztás szélén az egyik 
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fenyı koronájából éppen most süvítenek át a másikéra. 
Mardus alaposabban szemügyre veszi ıket, és aztán gondolatban 

helyesbít. Ilyen szajkókat ı mégsem látott. Azok a szajkók, amelyekkel 
eddig találkozott, nyugtalanul röpdöstek egyik ágról a másikra. Különösen 
ha ember volt a közelükben. Olyan esetre egyáltalán nem emlékszik, hogy 
három madár egyszerre ugyanazon az ágon hintázott volna. 

De most három színes mellényő szajkó ugyanazon az ágon hintázik. 
Hintáznak és zajonganak. És lefelé néznek. Valami rendkívülinek kell 
lennie ott a két sőrő lucfenyı között, ami ennyire felkeltette az 
érdeklıdésüket. Egyébként nem halogatnák annyira az elrepülést. 
Egyébként nem engednék Mardust olyan közel. 

A madarak szokásait ismerı fiúnak már csak néhány lépés van hátra. 
Megteszi, és lábával szétlöki a gallyakat. 

A következı pillanatban már a fenyı mellett térdel. Mellé térdel Enn is, 
és ı is megdöbben. 

Egy ız hever a fenyık alatt. Egy kicsi, vörösesbarna ızike. A 
homlokából csurog a vér. Nem sokkal ezelıtt még nyírfalevelet nyaldosott, 
átugrott az árkon, és elırenyújtotta a fejét, hogy szaglásszon és 
hallgatóddzék. 

Rosszul hallgatództál, szerencsétlen kis hegyes patájú. Keveset füleltél, 
felületesen szimatoltál. Különben hogy talált volna el a golyó? 

A fenyık körül az aljnövényzet le van taposva. Enn Siitam, az éles esző 
Enn Sutám egyáltalán nem olyan ostoba, hogy ez ne mondana neki valamit. 
A holttá sebzett ızike nem rejti el magát a sőrő gallyak alá. Azt oda kell 
tenni. És az teszi oda, aki szörnyő tettét leplezni akarja. Megragadta a 
lábánál fogva, és... 

Az ifjú nyomkövetı nem jut tovább a következtetéseiben. Ijedten 
felkiált, mert valaki megragadta a lábát. Azaz hogy megrántotta a 
farmernadrágja szárát. De olyan hévvel, hogy recsegtek az öltések. 

Azalatt, míg hátrafordítja a fejét, a hideg elég messzire jut a hátán. De 
oda se neki. A rémület csupán átmentileg kerekedett felül. A következı 
pillanatban Enn, akár egy eszeveszett, a korhadt rönkök között cikázik, és 
két kézzel szorít magához egy görbe lábú valamit. Ez a valami felnyög az 
ölelésében, de legalább olyan boldog, mint ı. 

– Látod, már el akartál menni, de én megtaláltalak – mondja Max 
gombszeme.  
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– Követtem a nyomokat, és rád találtam. Hála az én jó orromnak; de 
most nem sok híja van, hogy ez alkalomból végig ne nyaljam a tiedet. 

Ki képes visszaadni az egymásra találtak örömét?! Enn már le sem tette 
Maxot az ölébıl. Úgy dédelgette a kiskutyát, ahogy korábban még sosem, a 
tacskó pedig hálás nyöszörgéssel válaszolt neki. Valóban hajba kapott a 
járat gazdájával. Ezt a két szeme közti karmolás bizonyította. És a borz 
valóban beásta ıt. Errıl meg a homok tanúskodott, ami még mindig pergett 
lefelé az oldalán. És mi minden történt még vele! Ajaj! Arcátlan állatok 
ezek a borzok. Hát hol szokás az még, hogy lyukat ásnak a szép, tágas járat 
kellıs közepén, hogy legyen mibe belepottyania a gyanútlan vendégnek? És 
az is micsoda lyuk?! Csak úgy bőzlik! 

De mindez már a múlté. Max ismét a barátainál van, és kiszimatolja, 
mennyi maradt még az Enn zsebében levı kolbászos szendvicsbıl. És most 
senki nem integet neki tiltóan az ujjával. Sıt ellenkezıleg. 

– Egyél, keresd! – mondják neki. 
– Egyél, keresd, egyél! 
De minden öröm elcsitul egyszer, és eszünkbe jut a kíméletlen valóság. 
Az érzelmek újból háttérbe szorulnak, hogy utat engedjenek a lényeges 
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észrevételeknek. 
– Úgy látszik, egy orvvadász gonosztettével állunk szemben – szólal 

meg Enn Siitam szakavatottan. – Noha nem fér a fejembe, miért kellett neki 
itthagynia a zsákmányt. Vagy talán a mi kiáltozásunktól ijedt meg? 

Nem is volt ez olyan ostoba feltételezés. Ki tud gyorsan  kereket oldani, 
ha egyszer teher van a hátán? Ráadásul semmi akadálya, hogy késıbb a 
sötétben visszajöjjön a zsákmányért. 

Nyilván csak így történhetett. Azokat a dolgokat, amelyeket nem 
tanácsos világosban véghezvinni, mindig sötétben intézik el.. Sötétben 
másznak át az almatolvajok a keryítésen. A huligánok sötétben veszik le a 
raktárakról a zárat, és sötétben követik el sötét tetteiket. Többnyire sötétben 
jelenik meg a színen a társadaklom összes semmirekellıje, és természetesen 
igazán izgalmas ott lenni, amikor valamelyiküket a tett színhelyén csípik el. 

– Azördögbe is, micsoda alkalom! – szólalt meg Enn Siitam – 
Hihetetlenül ritka alkalo! Nincs más hátra, irány az erdıgazdaság! Még 
sötétedés elıtt visszaérhetöünk. 

Ám a javaslatával végül is magára maradt. Mardus úgy állt a helyén, 
akár egy szobor. A két szemöldöke közötti ránc megfeszített agymunkáról 
tanúskodott. 

– És ha megkérdezik tıled, hogy mit csináltál itt az erdıben? Mert 
feltétlenül megkérdezik, ebben biztos lehetsz. Még fel sem fogsz ocsúdni, 
és máris a sasnál tartasz a meselésben. Mert az ilyen kis hebrencsek soha 
nem tudhatják, hova lyukadnak ki az örökös fecsegésükkel. 

Néha milyen kevés elég ahhoz, hogy két barát összekapjon! Néhány 
sértı szó, egy kis gunyoros hahaházás, és a forró fej azon nyomban 
megfeledkezik a közös gondokról és örömökrıl. 

Néhány perc, és a barátság valamelyik szála darabokra lett szaggatva. 
Mardus Maavere megtudta, hogy ı egy komplett hülye a sasával együtt. 
Enn Siitamnak pedig arra kellett volna felelnie, vajon nem a gyogyósok 
iskolája volt-e az, ahol ı a négy osztályt kijárta? 

Enn prüszkölve, akár egy haragra gerjesztett vadmacska, egyedül vágott 
neki a hazafelé vezetı útnak. Meg sem fordult a fejében, hogy ennyiben 
hagyja a dolgot. Az utat itt a – közelben keresztezte az árok vonala. Ha 
vissza akarnak térni, támpontokra lesz szükség, amelyek visszavezetik ıket. 

– Huszonegy, huszonkettı... – számlálta a lépéseit a városi fiú. – 
Huszonhárom, huszonnégy... 

– Ügyelj rá, hogy visszakerüljön az iskola lapátja! – kiabálta a 
huszonötödiknél. 

– Ügyelj rá, hogy többé ne lopd el mások kutyáját! És legvégül: 
– Ügyelj rá, nehogy sírni kezdj egyedül az erdıben! 
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Hát van ennél nagyobb sértés? A tízesztendıs Enn Siitam úgy vélte, 
nincs. Már éppen arra készült, hogy visszavágjon, amikor egy csillogó tárgy 
hívta fel magára a figyelmet. 

A mohán egy ujjnyi hosszúságú rézhüvely hevert. Olyan volt, akár egy 
apró csövecske, csak az egyik végén zárt. Enn lehajolt érte, és felvette. Ha 
másra nem jó, belefúj, és fütyüléssel adhat hangot a megvetésének.  

Így is tett. 

21. A HÍR MEGÉRKEZIK 

Az élet kalandokban bıvelkedı szakaszaiban a szülık gyakran olyan 
akadályt jelentenek, hogy az néhány tetszetıs vállalkozásra nézve végzetes 
lehet. 

Enn Siitamnak nem is kellett messzire mennie, hogy rádöbbenjen: a 
sötétben a zsákmányért visszajövı orvvadász lefülelése az ı számára távoli 
és elérhetetlen álom marad. 

Mardusnak volt igaza. Hogyan fogja megmagyarázni az otthoniaknak, 
hogy került ı az ızgida közelébe? Ha egy tízéves gyereket elengednek, 
hogy segítsen a szénagyőjtésben, az még nem jelenti azt, hogy egyúttal 
elengednék az erdı mélyére is, ahol lövések dörrennek, és orvvadászok 
kószálnak. Még ha sikerül is valamit kitalálnia a lelıtt állat megtalálásáról, 
több mint biztos, hogy nem engedik vissza hozzá a sötétben. Még akkor 
sem, ha a fél erdıgazdaság az ı testi épségére vigyázna. 

Az orwadász leleplezésére módot lehet találni Lapukülában is. De Enn 
Siitam ebben sem vehetne részt. Hiába indulna az összes lapukülai fiú 
orvvadászt fogni – Enn nem lenne közöttük. Csupán azért, mert az ı 
szeretett édesanyja... 

Enn Siitam visszanézett, és mővészi módon sercintett. 
– A legnagyobb marhaság a világon, amikor a szülık túlzottan aggódnak 

tehetséges kisfiúkért. Hát nincs igazam, Max? 
A tacskó visszanézett Enn válla fölött. A neve hallatán meg szokta 

csóválni a farkát. Most is így tett. 
Szóval ez is ugrott – főzte tovább komor gondolatmenetét a tehetséges 

fiú. 
Elmarad egy szép leleplezés. Elmarad a „Kezeket fel!”, és elmarad a két 

figyelmeztetı lövés, ami a rend és a jog nevében süvítene végig a 
nyárfalombok között. Ugyanakkor holnap az a szemét orvvadász zabálni 
kezdi a pecsenyéjét. Vadászmártást nyom rá egy tubusból, és hozzálát az 
evéshez. Ez talán nem undorító kép egy rendet és törvényt tisztelı 
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állampolgár számára? 
Nagyon is undorító. A rendet és törvényt tisztelı állampolgár ismét 

megfeledkezett arról, hogyan kell viselkedni, és megint sercintett egyet. A 
hangulata azonban javulni kezdett. Csak lesz arra lehetıség, hogy csapást 
mérjen arra az ızpecsenye-ínyencre. Hát ahhoz, hogy egy gonosztevıt 
feladjunk, oda kell menni személyesen? Ki tiltja meg például, hogy az 
iskola telefonján odaszóljon a erdıgazdaságba, és névtelenül elmondja, mi 
történt a Borzdomb közelében? Szerencsére a technika még nem jutott 
odáig, hogy a helyettes fıerdész egy gomb benyomásával lássa is a készülék 
meletti képernyın, hogy kivel beszél. 

Szerencsére a technika még nem jutott odáig. Képtelefonnal még csak a 
nagyvárosok büszkélkedhetnek, így hát Ennt az kezdte foglalkoztatni, de 
nagyon is élénken, vajon mit fognak csinálni az erdıgazdaságban a híradás 
után. 

Halálbiztos, hogy azon nyomban beindítják az egész apparátust, és egy 
mély hang meg fogja kérdezni a telefonközpontos lányoktól: 

– Honnan telefonáltak? 
Nem. A telefonos megoldást ki kell húzni, és ezt Enn meg is tette. 
No de a civilizált világ az információtovábbítás sok más módozatát 

ismeri. Egy óra múlva Enn Siitam az egyik ilyen fölé görnyedt. Kitépett az 
apja jegyzettömbjébıl egy lapot, és most azon törte a fejét, hogyan formálja 
a betőket, hogy azok felnıtt ember keze írásának látszódjanak. Elsı két 
próbálkozása darabokra tépve a papírkosárba került. A harmadikat is elérte 
a végzete. De eddigre begyakorlódott a keze, és megérlelıdött benne a 
gondolat is. Amikor a négyes számú levél összehajtogatva a zsebébe került, 
Enn fürkészı pillantást vetett a partra vezetı útra, és ezután eltőnt az 
ellenkezı irányban. 

Az erdıgazdaságban már befejezıdött a munkanap. A régi uradalmi 
épület békésen, mindenkitıl elfeledetten fekszik a nagy park ölében. Ide 
nem jut el annak a teherautónak a zúgása, amely a nagy országúton kavarja 
fel a port. Ide nem hallatszik el a gyerekek zsivajgása, akik vízi csatát 
vívnak a lapukülai híd alatt. Itt csupán a dupla törzső hársfa nyikorog a 
szélben. 

Csalóka csendesség ez. Az évszázados fák alatt nagy események vannak 
készülıben. Ha valaki most vetne egy pillantást a fehér kıház mögé, a 
csemetés melletti szomorúfőz-ültetvényre, az látná, hogy megremegnek a 
hajlékony vesszık. A pirosas, vékony, sima levelő hajtások behúzzák a 
nyakukat, mintha hullám siklana végig fölöttük. A fiatal cserjés akkor 
szokott így hajlongani, amikor valaki összegörnyedve oson át rajta. 

A szomorúfőz-ültetvényt egy kis díszkert választja el az öreg háztól. 
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Sajnos ez most kissé elbozótosodott. Az akácbokrokat évek óta nem nyírták. 
És a sorban ültetett tujafáknak sem ártana megismerkedniük a 
sövényollóval. Persze az elmondottak csupán akkor érvényesek, ha a 
díszkert szempontjából nézzük a dolgot. Annak a fiúnak, aki most éppen a 
bazsarózsabokor mögött búvik meg, igazán megnyugtató a kiskert 
ápolatlansága. Ez teszi számára lehetıvé, hogy észrevétlenül a ház falához 
osonjon. 

A fiúnak vannak tapsztalatai a cserkészésben. Tudja, hogy az egyik 
bokor mögül a másik mögé kell ugrania, hogy a bokrok eltakarják az ablak 
elıl. Különösen pedig az elıl az ablak elıl, amelyiknek mindkét szárnya 
sarkig ki van tárva. Úgy is ugrik. Még egyszer, majd még egyszer. 

A fém zörgése és a váratlan prüszkölés most megremegteti. A titokzatos 
látogatónak gyökeret ereszt a lába. Percek múlnak el, mire felfogja, honnan 
jönnek ezek a hangok. 

A nagy juharfa alatt egy ketrec áll. Dróthálóból van az oldala és a teteje 
is. Vörösesbarna, hosszú farkú teremtmény futkározik benne fel s alá, hogy 
aztán ismét megálljon, és a fiúra meredjen. 

A titokzatos látogató szája mosolyra húzódik. 
– Szerencse, hogy róka vagy – suttogja a fiú, akinek minden áldott nap 

három órát kell a zongorán gyakorolnia. – Szerencse, hogy nem kutya vagy 
– teszi hozzá. 

A látogató nagyon is jól tudja, hogy ilyen helyzetben mit tenne egy 
kutya. 

A róka azonban nem kutya. Csupán távoli rokona a kutyának, ezért nem 
támad rá a fiúra, aki lábujjhegyen húz el a ketrec mellett, és eltőnik a 
mályvarózsák között. 

A mályvarózsa nagyon tisztességes rózsafajta. Telt virágainak fedezéke 
el tudja rejteni ezt az igazán merész ábrázatot. És ha egyszer a virágok 
magasabbra nınek az ablakdeszkánál, fedezékükben a szobába is lehet vetni 
egy pillantást. Egyáltalán nem kell félni, hogy a tövis megszúrja az ember 
orrát. A mályvarózsáknak ugyanis nincsenek tövisei. 

A titokzatos látogató tudja ezt. Na, te fiú, most már csak valami hasadék 
legyen a falon, ahová bedughatod a lábujjaidat! 

A nyitott ablakú szoba üres. Az utána levıben két férfi van. Sıt három. 
A városi vendég még a díványon hever, az arcát egy újság óvja a fénytıl. 

Kärmas, a felmérı Laaneste helyettes fıerdész rádióját javítja. Ingujjban 
van, és markában nem az állomáskeresı gombját szorongatja, mint ahogy 
azt gondolni lehetne. A felmérı egy görbe nyelő fürdıkefét tart a kezében, 
amit a helyettes fıerdész a szaunában szokott használni. A kefe nyelével 
döglött legyeket piszkál ki a csövek közül, s közben a készülék tulajdonosát 
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faggatja. 
– Meg szoktad te tisztogatni hébe-hóba ezt a rádiót? Legalább hét 

végén leporolhatnád, ami azt illeti. Hát nincs igazam? 
És ı maga felel rá, sőrő sörényét csóválva: 
– Ó, ez a fiatalság, ez a fiatalság! A kisujját sem mozdítja. Ó, ez a mai 

fiatalság. 
A helyettes fıerdész a karosszékben lustálkodik. Azt gondolná az 

ember, hogy magyarázkodni kezd, sok munkájára és a nıi kéz hiányára 
hivatkozva. 

Valóban azt várná az ember, de a helyettes fıerdész nem így cselekszik. 
– Elég a süketelésbıl – szólal meg lustán. – Kicsikartad tılem az üveg 

bort? Kicsikartad. Akkor meg javítsd a javítanivalót, és fogd be a szád. 
A fiatal helyettes fıerdész, aki egyébként jó néhány évvel idısebb a 

Lapukülában egy éve dolgozó felmérınél, úgy látszik, még mondani akar 
valamit, de a szomszéd szobában felhangzó zaj meghiúsítja szándékát. 

Az üres szobából ugyanis gyanús koppanás hallatszik, és még valami 
olyasféle hang, mintha egy kemény tárgy gurulna a padlón. 

Laaneste felcihelıdik és bemegy megnézni, mi az. Amikor visszatér, a 
rádiószerelı látja, hogy egy apró, győrött levelet fejt le egy tyúktojás 
nagyságú kırıl. Nem nehéz kitalálni, hogy az ablakon át dobták be a 
szobába. 

A felmérı hunyorít, és hangját remegtetve rázendít egy híres áriára. 
De hamarosan elhallgat. 
Ez nem szerelmes levél, és nem randevúra invitál. Mindkét férfi különös 

tekintettel mered a szokatlan küldeményre. 

Ma déltájban vagy valamivel késıbb a 236-os körzetben lelıttek egy 
ızet. 42 lépésnyi távolságban fekszik a kitisztított ároktól a fenyık alatti 
nagy hangyabolytól számítva. 

Fogják el. 
A orvvadászok esküdt ellensége 

Mire véljen az ember egy efféle híradást? 
– Ostoba tréfa – vélekedik Kärmas, a felmérı. – Gyermeteg. Ne 

nézzenek madárnak! Ki lı le manapság egy ızet? – A felmérıt a levélnél is 
jobban érdekli az, hogy honnan dobták be. 

Laanesténak, a helyettes fıerdésznek gyanakvóbb a természete. 
– És ha nem tréfa? Bizony, bizony, ki tudja azt? És mindezt hogyan 

tudatják? Névtelen levélben... hogy titokban üthessünk a másikon. Mibe 
kerül ez? No de elmegyünk és megnézzük. 
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Minden tízéves fiú hurrázna a lelkesedéstıl ilyen javaslat hallatán. És 
ugyanezt tenné minden tizenegy, tizenkét, tizenhárom éves fiú is. Sıt még 
egy tizennégy esztendıs is. Sajnos azonban Kärmas felmérı már 
megünnepelte a huszonötödik születésnapját is. 

– Ebben a hıségben? – álmélkodott. – A kétszázharminchatos 
körzetbe? Megbolondultál? Ha azt akarod, hogy a bolondját járassák veled, 
hát rajta. Nekem mindenesetre lejárt a munkaidım. És Arnold fia Arnold 
Kärmas mindenesetre úszni megy. 

És Arnold fia Arnold ígéretéhez híven cselekszik, és valóban elmegy 
úszni. A gyanakvó természető helyettes fıerdész pedig még egyszer 
elolvassa a névtelen küldeményt. 

A helyettes fıerdész azonban nem egyszerően gyanakvó természető. 
Neki más a felfogása a munkáról és a kötelességrıl, mint az egészen fiatal 
felmérınek. Ezenfelül jó adag engesztelhetetlen harag is él benne 
valamennyi orvvadász iránt. Ezért képtelen ellenırizetlenül hagyni a 
bejelentést. 

Gyors pillantást vet a díványra, ahol újsággal az arcán régi iskolatársa 
hever. Nagyon csendesen hever ott, még a lábujja sem mocorog. A régi 
cimbora olyannyira csendben van, hogy az már szinte természetellenes. 
Pedig nyitva tartja ám a fülét ott az újság alatt. Hallotta ám, mirıl van szó. 
A helyettes fıerdész ismeri a barátját. És ha egyszer már felébredt, nem 
alszik el utána. 

Laaneste helyettes fıerdész fejében új terv fogan meg a segítségszerzést 
illetıen. 

Felveszi a levelet az asztalról, és zizegtetni kezdi. 
– Nna – dünnyögi eközben. – Tehát mégiscsak... Ez bizony visszaesı 

kézírása, miként azt a... Na tessék! Nyomot azért csak hagyott! 
Nem nehéz kitalálni, mivel lehet egy nyomozó érdeklıdését felkelteni. 

Ennyit azért mindenki hallott a munkájukról. 
– Igazán szép kis ujjlenyomatocska... – zizegteti meg Laaneste ismét 

csábítóan a papírt. Kissé hangosabban, mint az imént. 
Vár egy kis ideig. Amikor látja, hogy iskolatársa továbbra is 

mozdulatlanul fekszik, elveszíti a türelmét. 
Az újság a padlóra repül. Laaneste térdével megböki heverészı barátját. 
– Ne játszd meg magad, öregfiú! – mondja túlontúl vidáman. – 

Tudom, hogy mindent hallottál. Kelj csak fel! Teszünk egy kört az erdıben. 
Majd elválik, mire megyünk vele. Lehet, hogy ráakadunk valami nyomra. 
Vagy magára az ızikére. Esetleg orvvadász-vadászatot rendezünk. 
Elcsípjük a gazembert! Na, mit szólsz hozzá? 

– Keresztöltés – kezdi a vendég. – Vasaló. Tula varrógép. Negyvenes 
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fehér cérna... 
És hogy az egészre feltegye a koronát, a lábát a feneke alá húzva, 

szabóülésbe helyezkedik. 
Mit tehet egy olyan ember, aki szóval és kedvességgel sem talál társat, 

ellenırzı útjára? Most egyedül vágjon neki az útnak, vagy intézkedjék? 
Laaneste helyettes fıerdész ez utóbbit választotta. 

– Legyen szíves, kapcsolja a Sindel-tavi erdıkerülıt – szól bele a fekete 
kagylóba. – Csengessen neki jó sokáig. Elképzelhetı, hogy nincs a helyén 
az a sátánfajzat. 

Jaagup, a Sindel-tavi erdıkerülı valóban nincs a házban. De hát kinek 
van érkezése szénagyőjtéskor a telefon mellett ücsörögni? Ám a hosszú 
csöngetés, az hosszú csöngetés. Elhallatszik a mezıre is. 

Laaneste helyettes fıerdész ezúttal okosabb. Egy szóval sem kérdezi, 
hogy vélekednek minderrıl a zsinór túlsó végén. 

– A maga körzetérıl van szó! – harsogja a telefonba. – Félóra múlva 
találkozunk a nagy árok hídjánál. Ez minden. – És leteszi a kagylót. 

A zseblámpáért nyúlni és a vállára kanyarítani a puskát egy perc mőve 
csupán. 

Amikor az ajtó becsapódik a távozó mögött, a díványon kucorgó férfi 
megkönnyebbülten felsóhajt. Felegyenesedik és kinyújtózkodik. 

A levél ott hever az asztalon. A kı, ami köré csavarták, szintúgy. 

Nyaralni Vitjandiba megyünk,  
hogy ketten, csak kettecskén  
legyünk... 

– dudorássza a fiatalember, és szeme végigfut a névtelen küldeményen. 
Mit beszéltek ezek? Hogy a füzesbıl dobták be? Talán az egykori 

vadásztárs tréfájáról van szó? Az asztalon heverı kınek koszos a felülete. 
Ha olyan ember vette volna a kezébe, aki megszokta, hogy 
következtetéseket vonjon le, nyomban rájött volna, hogy a küldemény nem 
tett meg hosszú utat a levegıben. Akkor ugyanis a nagy lendülettel zúgó 
kınek a padlóra estében mélyebb nyomot kellett volna hagynia a papíron, 
de egyetlen mély, átütı benyomódás sem volt a papíron. 

Egy szakember alighanem abban is kételkedett volna, hogy valamelyik 
egykori vadásztárs tréfájáról van szó. Nehezen barátkozott volna meg a 
gondolattal, hogy az egykori vadásztárs olyan sok cukormaradványt hurcol 
a zsebében, hogy még a levélre is futja belılük. 

Ez lett volna a helyzet, ha a helyettes fıerdész szobájában egy 
szakember töpreng. 
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Sajnos azonban csupán egy „szabómester” van itt. Aki a nadrágokhoz 
meg a zakókhoz ért. 

... mert Ámor is mindig ott van, 
és az érdekli ıt ottan, 
hogy hogyan folyik az élet... 

– teszi vissza dudorászva a szabadságra jött vendég a levelet az asztalra, 
majd kiballag az elıszobába, és kilógatja felsıtestét a nyitott ablakon. 

Ó, szabadság, te drága adomány! Milyen jó is néha messze lenni a 
városi tumultustól, a szüntelen idegfeszültségtıl és a telefontól! Milyen jó 
néha kötelezettségek nélkül élni! Azt csinálni, amit éppen abban a 
pillanatban akarsz. 

İsvadon és ıstermészet,  
mikor láthatlak már téged...? 

– vált át egy új melódiára. Hamarabb eljön ennek az ideje, mint ahogy 
gondolod. A fıerdész helyettesének lakásablakai a nagy parknak arra a 
részére nyílnak, ahol az akácbokrokat és a tujasövényt évek óta nem 
nyírták. A városi férfi már a második ember, akinek nincs ez ellen semmi 
kifogása. Ehhez hasonló, kissé elhanyagolt díszkert tartozott ahhoz az 
iskolaépülethez is, ahol felnıtt. Az iskola épülete már nincs meg. És nincs 
meg a díszsövény sem. A háború tüze söpörte le a föld színérıl. Az emléke 
azonban él. Az emlékek tovább élnek, és két kisfiút idéznek fel, akik húsz 
esztendıvel ezelıtt a kerti munka elıl a bokrok közé szöktek. 

Persze mindig az ablakon át. 
Mekkora erejük van az ifjúkor emlékeinek! 
A következı pillanatban két hosszú láb vágódik le a helyettes fıerdész 

ablakán. Azután halk puffanás hallatszik, amit olyasféle csörömpölés követ, 
mintha vasgereblyével konzervdobozokat gereblyéznének. 

A nagy fa alá állított ketrecben megzavarodott róka futkározik. A karmai 
csapnak zajt, melyek a dróthálót rázzák. Meg a fogai, ahogy a fémen 
csattognak. 

A vadállat most megtorpan, és ijedten áll a helyén. 
A férfi bizalmat kérve az ajkához emeli az ujját. 
– Pokoli jó, hogy nem vagy kutya – mondja neki. – Pokoli jó, hogy 

nem tudsz ugatni. 
A sors akaratából ma ı a második ember, akinek a rókával kapcsolatban 

ez a véleménye. 
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Az ifjúkorára emlékezı férfi valami évelıvirág-ágyásra esett, amikor 
kiugrott. 

Most lehajol, hogy elsimítsa a nyomait. Két nagy lábnyomot vesz észre, 
ami az ı lábától ered, és két kicsit, amely már korábban ott volt. 

Két, mélyen a virágágyásba nyomódott apró lábnyom! Ráadásul a bal 
lábé meglehetısen fura, mintha a nagyujja lyukat rágott volna a talpára. 

Ha efféle nyomok vannak az ablak alatt, ahonnan az imént dobtak be a 
szobába egy levelet, az már mondhat valamit. 

Na persze, csupán a pioníroktatóknak vagy esetleg a kriminalistáknak. 
Egy szabómesternek az efféle nyomok semmit sem mondanak. 

İsvadon és ıstermészet,  
mikor láthatlak már téged...? 

– dúdolja Erkki Kitner, majd átgázol a főzfavesszı-ültetvényen, és utána 
átmászik a kerítésen. Csak menjünk, csak menjünk, csak menjünk... éppen 
az a legjobb benne, hogy az ember maga sem tudja, hová. 

„Hahó, hahó, hahó!” – szeretné kiáltozni. Mint pásztorfiú korában. 
De hiába szeretne bizonyos dolgokat az ember, ha egyszer nem teheti 

meg. 

22. EGY FÉRFI AZ ERDİBEN 

Orvvadász csatangol az erdıben. Noha évrıl évre kevesebb van belılük, 
de még így is tucatszám kószálnak a nagy Észtország erdeiben, puskával a 
kezükben, zsákmány utáni vággyal a szívükben. Lesben állnak a csapások 
mentén, amelyeken a nagy tülökszarvú állatok inni járnak a mocsári tóhoz. 
Beosonnak a lucfenyıültetvénybe, ahol az ızek szoktak árnyékot találni. 
Mindenre rálınek, ami mozog és ehetı. És minél többen vannak együtt, 
annál merészebbek és arcátlanabbak. Nem izgatja ıket, hogy a törvény 
ellenük van. Nem izgatja ıket, hogy lebuknak. Puff! – dörren a puska az 
erdı mélyén. És nem sokkal ezután a népbíróság vadászati felügyelısége a 
kártérítés összegérıl tanácskozik, amit az erdıgazdaságnak tartoznak fizetni 
az okozott kárért. 

De azért ne higgyük, hogy az összes orvvadászt leleplezik. Ne higgyük, 
hogy valamennyi a korlátolt, vakmerı, ostoba fajtából való. Van kivétel is. 
Úgy ám, aki mindenképpen kivétel. Van egy férfi, aki egészen más. 

Ez az egy sokra becsüli az óvatosságot. Ez az egy férfi nem társakkal 
vág neki az erdınek. Ez tudja, hogy ha egyikük lebukik, magával rántja a 
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többit is. Ez az óvatos ember csupán önmagában bízik. Önmagában és a 
puskájában. 

A mi orvvadászunk pontosan ez az ember. 
İ tudja, mit jelent a lövés a szőzies erdıben. Riadóztatást. Kihívást. 

Nem többet és nem kevesebbet. Ezért sohasem toporog sokáig a tett helyén. 
Elrejti áldozatát, amilyen gyorsan és amilyen jól csak lehet, utána pedig 
könnyed, halk léptekkel eliramodik, akár egy öreg jávorszarvas. 

A zsákmány hazavitelére alkalmasabb az éji homály. Olyankor nem kell 
félni, hogy véletlenül összetalálkozik egy gombaszedıvel. Az éjszakai 
erdıben nem kószálnak gombaszedık. Az éjszakai erdıben állatok 
kószálnak. 

Ez a férfi ravasz, óvatos ember. Egyáltalán: nem ad rá lehetıséget, hogy 
gyanúba keveredhessék. Olyan puskákat, amelyekkel lövés nélkül is lehet 
lıni, sajnos még nem gyártanak. És noha gyorsan eltőnik a tett színhelyérıl, 
cseppet sem lehetetlen, hogy találkozik valami kíváncsi természető 
emberrel, akiben esetleg gyanú támad, hogy az imént hallott lövést az ı 
puskájából adták le. 

Na, ırá aztán gyanakodhatnak! Az ı puskájában egyetlen kilıtt lövedék 
nyomát sem találják, ha kinyitják a zárját. Szépen be van olajozva, és 
védıtokban hordja. 

Az igazi gyilkos eszköz akkor már a korábban kiszemelt helyen hever. 
Szépen elrejtve, éppúgy, mint a zsákmány, ami kis idıvel ezelıtt még az 
erdıben futkározott. 

Ekként szerzett már évek óta az erdıbıl húst büntetlenül ez az egy, aki 
oly sokra becsülte az óvatosságot. Hisz olyan egyszerő az ilyesmi. Vannak 
helyek, ahol ha lesben áll, minden áldott nap biztos lehet a zsákmányában. 
Ilyen helyek minden erdıségben vannak. Csupán ismerni kell ıket. 

İ pedig ismerte. Neki aztán mindegy, hogy bak sétál a puskája elé, vagy 
anyaállat, amelynek, gidai vannak. Neki valamennyi csupán csak – hús. 
İneki annyit tesz meghúzni a ravaszt, mint a háziasszonynak két kiló 
oldalast kérni a hentesnél. 

Ez a férfi valóban ismeri a csendes vadászhelyeket, és valóban sokat ad 
az óvatosságra is. Ettıl függetlenül sem érzi magát igazán biztonságban. 
Attól fél, hogy véletlenül valaki épp akkor vetıdik arrafelé, amikor a 
gallyak alá rejti áldozatát. A nagy erdıben ennek eléggé kicsi az eshetısége, 
de mégiscsak fennáll. Ezt nála jobban igazán nem tudja senki. Egyszer 
régen már volt része belıle. 

És ez most másodszor is megtörtént. Már tud az erdıgazdaságba 
eljuttatott céduláról. Tudja, mi áll rajta. És azt is tudja, hogy Laaneste, a 
helyettes fıerdész rátalált a megjelölt helyre. És hogy két férfi alaposan 
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szemügyre vette a bokor alját, ahol az ızet ugyan nem találták, de alvadt 
vértócsát igen. 

Sıt még azt is meg tudná mondani, ki volt a másik férfi. 
Jaagup, a Sindel-tavi erdıır valami okból még jobban meglepıdött, 

mint Laaneste, a helyettes fıerdész. 
Emberünk tehát ilyen sokat tud. Mindezt tudja. 
De még több az, amit nem tud. Nem tudja, ki látta ıt. Nem tudja, 

ismerte-e ıt az illetı. Vagy lehet, hogy meg se látta, és nem is ismerte. De 
az is lehet, hogy se ez, se az. Hiszen a feljelentı akaratlanul, merı 
véletlenségbıl belebotolhatott a fenyıgallyak alatt heverı ızbe. 

De ki lehet az? 
Valamennyi kérdésre választ szeretne kapni, és egyre kap is. A moha 

lepte erdı alja nem ırzi meg a lábnyomokat, a Borzdornbon azonban valaki 
friss gödröket ásott. Egészen közel ahhoz a helyhez, ahol ı akkor lesben 
állt. Egészen közel ahhoz az ösvényhez, amelyen az ızek járnak inni a nagy 
árokhoz. 

Ám az ilyen gödrök ásásakor arrébb kell dobálni a homokot. Mégpedig 
elég sokat. Ezt a finom szemcséjő, sárgáspiros homokot, amelyben olyan 
világosan és mélyen benne maradnak a nyomok. 

Vajon látták-e ıt vagy sem? 
Na persze, a kopott kosárlabdacipı nyomaiba nincs beleírva a viselıjük 

címe. Ha lábbelik talpára írnak is valamit, az legfeljebb a nagysága vagy a 
gyár megnevezése. Ám ha kétféle nyom van, egy nagyobb és egy kisebb, 
abból már következtetni lehet. Annál is inkább, mivel ilyen nagy és ilyen 
kicsi nyomokat a férfi korábban már látott egyszer. 

És ez a férfi jól tudja, hogy hol vannak még ilyen nyomok. Néhány 
nappal ezelıtt a neerui mocsár szélén levı árok iszapos partján látott 
szakasztott ilyeneket. Most oda indul. 

Éppen jókor ahhoz, hogy a bokrok rejtekébıl láthassa, amint a távolban 
sötétlı mocsársziget irányában eltőnik az a két valaki, aki ilyen nyomokat 
hagy maga után. 

A sötétlı mocsárszigeten, a lápvizeken és a vészjósló mocsári 
buborékokon túl nyárfák nınek, amelyeket eddig legfeljebb a szél döntött 
ki, a fejsze soha. Öreg fatörzsek százainak a temetıje ez és sok ezer új 
hajtás bölcsıje. Egy darabka ıstermészet, közepén egy ifjú sassal, aki a 
barátait várja. 

És azok jönnek is. Már kibékültek egymással, ami ifjú emberkéknél 
éppolyan gyorsan megy, mint az összeveszés. Dehogyis horgásznak ık a 
folyó torkolatánál, és nem is az iskola kertjét ássák, mint ahogy azt az öveik 
gondolják! Itt ugrálnak zsombékról zsombékra, itt egyensúlyoznak, és 
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természetesen a mocsári hamvas szedert is meg-megízlelgetik. 
Egyikıjüknek sincs hatodik érzéke, ami elıre jelezné a veszélyt. Ám ha 

van is, akkor alszik. A süppedékes mocsártól már egyikük sem fél. Hiszen 
olyan gyakran járnak erre. És most már új ösvényük is van. Alaposan 
kipróbált, de még nem kellıképpen kitaposott új ösvényük. Ezt állapítja 
meg róluk a férfi is, aki a fiúkat követve, már mélyen bent jár a mocsárban. 
Az ösvényt még valóban nem taposták ki kellıképpen. De hát miféle 
nyomai is maradhattak annak a néhány útnak a tızegmohán meg ezen az 
imbolygó taplórétegen, amin csupán tızegáfonya lel elegendı táplálékra? 
Csupán apró, kerek lyukacskák, amelyeket bottal szúrtak a talajba. 
Elmosódott lyukacskák. Ugyanolyan könnyő ıket eltüntetni, mint 
beszurkálni. 

A kis Fehértollúnak igazi sasszeme van, idáig azonban nem lát el vele. 
Csupán a lápi vizek fölött repülı kuvik látja, hogy egy fura férfi a rengı 
mocsárfelszínen elsimítja a régi nyomokat, és botjával újakat szurkai 
helyettük. Ha a kuviknak jobban fogna az esze, alighanem istenigazában 
kinyitná a csırét. Nagyon különösen viselkedik az a férfi. 

Vadászkéssel belevagdos a mocsári fenyıkbe, hogy aztán körülöttük 
újból a földbe döfködje a kését. Gyökér nélkül nem nıhet a fenyı. A 
kuviknak azonban nem fog az esze. Most legalábbis nem, amikor a hívatlan 
vendég a fészke környékén ólálkodik. 

– Kivik! – visszhangzik a gyászos kiáltás a vidék fölött, ami bozótos, 
cserjés és süppedékes mocsár szövevényébıl áll. – Kivik! 

Vajon valóban ı idézi elı a szerencsétlenséget? 

23. A SASFIÓKA A SZÁRNYÁT PRÓBÁLGATJA 

A kis Fehértollú a fészkét tisztogatta. A csıre közé fogta a csontot, a 
fészek széléhez kacsázott, és oldalra billentett fejjel figyelte, hogyan hull a 
mélybe a fehér lemezke. Ezt csinálta már jó néhány napja. Olyan volt, mint 
a gyerek, aki új játékot kapott, és most nem gyız betelni vele. Kidobott 
mindent, ami a csıre ügyébe került. 

A sasfióka barna szemében okos figyelem lakozott. Választ keresett 
valamire, amit még nem tudott, de már sejtett. 

Attól fogva, hogy megtette az elsı botorkáló lépéseit, félelmet érzett a 
fészek szélénél. Valamiféle meghatározhatatlan félelmet. Az idegentıl, a 
távolitól és – úgy érezte – az elérhetetlentıl való félelem volt ez. Nem attól 
félt, hogy kiesik. Efféle szerencsétlenség eshetısége föl sem merült benne. 
A le és fel ıneki – éppúgy, mint a testvéreinek, egyazon fogalmak voltak. 
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Az ı félelmét inkább az táplálta, hogy elveszíti a fogódzót a lába alól, hogy 
megszőnik az együvé tartozás érzése azzal a hellyel, amely mindent 
megadott neki eddig, amire szüksége volt. Két világ felé tájékozódott, de 
beérte eggyel. 

Ezekben a napokban a gallyerıdön kívüli világból csupán annyi 
érdekelte, hogy onnan várhatta a foltocska elıtőnését, ami felnagyulva, az 
eleséggel közeledı öreg madarat jelentette. 

Amikor az élelem megérkezett, a mindenség, ahonnan hozták neki, nem 
érdekelte többé. A táplálék érkezésén kívül minden más, amire szüksége 
volt, az ı kis világához tartozott. 

De miként minden élılényben, úgy a sasfiókában is mőködni kezdtek 
azok az erık, amelyek változtatták, formálgatták a szemléletéi. Minél 
nagyobbra nıtt, annál különösebben alakult a helyzet a félelmével. Most is 
éppúgy megvolt benne, mint korábban, de valahogy elveszítette a sasfióka 
fölötti erejét. A kis Fehértollú egyszer csak a másik, a tágabb világ jelzéseit 
kezdte érzékelni. Ezekre tapadt valamennyi idegszálával. Az egész benne 
formálódó élet a nagyvilág megismerésére ösztönözte. És a sasfióka száraz 
ágakat, tollat és egyéb kacatokat dobált ki a fészekbıl, és útjukat addig 
követte, amíg földet nem értek. 

Most már tudta, hogy a fel és le egyáltalán nem jelenti ugyanazt. Erre a 
testvérével történt szerencsétlenség volt az egyik bizonyíték. De számos 
egyéb dolog is ezt tanúsította. A száraz ágak és az eleségmaradványok 
mindig lefelé estek, sohasem fölfelé. Fölfelé csak az anyja emelkedett, 
amikor még itt volt vele. Meg néha, nagyon ritkán, a fészekben heverı 
tollpihék. De ezek is az anyjától eredtek, tehát ugyanazt a tapasztalatot 
erısítették. 

Kevés apró élılény számára teszi lehetıvé a természet, hogy olyan éles 
látómezıvel rendelkezzék, mint a kis Fehértollú. A látóképesség ugyancsak 
a bensıjében élt. Ez a képesség nemzedékrıl nemzedékre finomodott a 
sasoknál. Ennek eredményeképpen a kis Fehértollú most felismerte, hogy 
kétféle élılény van: az egyik képes arra, hogy fölemelkedjék, a másik nem. 
Igen egyszerő osztályozás volt ez, amelybıl eleinte önmagát kihagyta. 

Abban a korban veszítette el a szüleit, amikor szárnytıben gyorsan 
kezdenek erısödni a hatalmas mellizmok, és az ebbıl eredı szüntelen 
fájdalom arra készteti a fiatal sast, hogy hol kinyújtsa, hol behúzza a 
szárnyát. A kis Fehértollú fejlıdési folyamatában ez volt a végsı és 
leglényegesebb szakasz. 

Egész fejlıdése ilyen szakaszokon keresztül ment végbe. Már a tojásból 
kibújva magával hozta a csırét, ami az apró, pihés lényhez képest 
aránytalanul nagy volt. És élete elsı napjaiban még nıtt is. Csıre lehúzta a 
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fejét, nem kis fáradságot okozva neki. 
Még cifrább volt a história a karmaival, amelyek még a csırénél is 

gyorsabban nıttek. Amikor a kilencnapossá lett sasfióka arra érzett vágyat, 
hogy körbetotyogjon a fészekben, felfedezte a lábát, ami sokkal nagyobb 
madárhoz illett volna. Két lába hol összegabalyodott, hol a fészek gallyai  
közé szorult be, és a kis Fehértollú minduntalan fekvı helyzetben találta 
magát.  

Ekkor kezdett kiegyenesedni a nyaka. Ez olyan hirtelen nyúlt meg, 
mintha nem is a híres-nevezetes sasnemzetség leszármazottja volna, hanem 
valamelyik gólyacsaládé. És csak ezután kapott észbe a törzse, hogy 
lemaradását sürgısen pótolnia kell, és gyors növekedésbe kezdett. 

Ezután a szárnyára került sor. Ötvenkét nap telt el azóta, hogy a kis 
Fehértollú kibújt a tojásból, s szárnyának izmai most kezdtek fájni az 
erıteljes növekedéstıl.  

Az ifjú sasok ebben a korban már megpróbálják utánozni szüleik 
mozdulatait. Ezzel – anélkül, hogy tudnának rólaelvégzik az alapfokú 
repülıtanfolyamot. 

A kis Fehértollúnak hiányzott a példa. Nem volt már meg az anyja, aki 
lassú mozdulattal széttárta a szárnyát, s karmai hirtelen lökésével 
rugaszkodott el az ágtól. Hiányzott neki az apja is, aki képes volt órákon át 
mozdulatlanul ülni az ırfán és ugyanilyen fáradhatatlanul lebegni a parti 
nádas fölött. Mindketten hiányoztak a kis Fehértollúnak, de a sasfióka 
vadállatösztöne átörökítette az emlékeket ezekrıl a példákról. 

A. kis Fehértollú végigcsinálta mindazt, amit az ilyen korú sasfiókáknak 
végig kell csinálniuk.  

Most minden áldott nap szökdécselt a fészekben. Bizonyos fokig 
ismerıs volt számára ez a tevékenység. Amikor a fészek alsó ágai között 
lakó barázdabillegetı felment hozzá csipegetni, a sasfióka mindig kedvét 
lelte abban, ha megkergethette. A nagy, nehézkes jószág gyakran 
szökdécselt apró, fürge vendége nyomában, és persze sohasem érte utol.  

Ez a játék megtanította a kis Fehértollút arra, hogy minél erısebben 
támaszkodik a lábára, annál nagyobbra sikerül az ugrás. Mindegyiknek 
újabb lendületet kell adnia a lábával. Ezt egyszer már megtanulta. Most 
azonban felfedezte, hogy a szárnyai is segítségére lehetnek a lendület-
vételnél. Egy jól idızített szárnycsapással sokkal magasabbra sikerült az 
ugrás. Mintha csak a szárnyai megtámaszkodtak volna a levegıben. Az 
áttetszı, színtelen levegı, ami eddig semmiben sem segített, most egyszerre 
csak támasztékul kínálkozott. 

Hála a szárnyának, most már sokkal magasabbra tudott ugrani. Sıt 
néhány pillanatig képes volt a levegıben maradni. Ezt követıen azonban 
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megint csak visszahúzta a fészek felé valami sejtelmes erı, amellyel 
szemben egyelıre tehetetlennek bizonyult. 

A fészek széle most is, akárcsak korábban, azt a határt jelentette, 
amelyen nem volt szabad túlmennie. Ugrálása közben ösztönösen ügyelt 
arra, nehogy túllendüljön a fészek peremén. Mivel azonban a féltı hang 
mellett lakozott benne egy másik is, amelyik az elıbbivel szemben nagyon 
határozottan csengett, és nagyon is lehetségesnek tartotta, hogy képes 
átugrani a fészektıl kissé távolabb esı szomszédos faágra, a kis 
Fehértollúnak elég nehéz volt betartania az ígéretét. 

A fiúk érkezése véget vetett a két egymás melletti hang küzdelmének. 
Noha a sasfióka a szokásosnál késıbb vette észre a két közeledıt, ez nem 
kisebbítette az örömét. Érdes hangot hallatott a jövevények üdvözlésére. 
Örömében felugrott a levegıbe, és a szárnyát is összecsapta. Végül ismét 
felvijjogott. 

Igyekezete a mocsár szélén tetszést váltott ki. 
– Megismer! – örvendezett az a fiú, aki szülei tudomása szerint most 

éppen sügérivadékot fog öccse akváriumába. 

 

– Miért ne ismerne meg? – dünnyögte a társa, akirıl otthon úgy tudták, 
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hogy most ássa fel az iskola kertjében a kísérleti ágyast. – Most mi vagyunk 
neki az apja-anyja. 

Ez a távlat a sügérfogással gyanúsított fiút ismét fellelkesítette. 
Hamarosan talált is egy halott gyökeret, amely jó lesz csır gyanánt. A 
hátralevı távolságot vijjogva tette meg, s karját szárnyként lebegtette hozzá. 

És a két fiú újból fenn kuksol a lucfenyı koronáján, amelyen merészség 
feljebb mászni a szomszédos fa fészekmagasságánál. Kissé félelmetes ott 
fenn, mert a fenyı ingadozik ám a szélben, de félelmüket igyekeznek nem 
kimutatni.. 

A sasfióka, aki néhány méter távolságból néz szembe velük, már 
tollpalástot visel. Már korántsem olyan tehetetlen, pusztulás szélén álló 
nyomorult, amilyen két hete volt, amikor a csıre elé dobták a kígyókat. 
Most a kis Fehértollú minden mozdulatából erı és magabiztosság árad. 
Majdhogynem felnıtt sas lett. A szép, büszke, királyi madár egyszerre 
méltóságteljessé válik. Hiszen a két figyelı tekintet elıtt, amely ugyanazt 
jelenti neki, amit egykor a mocsár szélén megjelenı sötét pontocska, nem 
volna helyénvaló semmiféle magakelletés. Ámulatba ejthetné ıket a 
legmagasabb ugrásával, de erre az ugrásra nem kerül sor. A kis Fehértollú 
csak ül és szemlélıdik, és senki nem tudja, mi megy végbe közben tollas 
fejében. Gyermeki volta csupán akkor kerekedik felül veleszületett 
méltóságán, amikor a vendégei már lefelé ereszkednek. Most bemutatja a 
legmagasabb ugrását, de hát ezt már senki sem veszi észre. Párszor még a 
magasba szökken, azután imbolygó tengerészléptekkel a fészke széléhez 
szalad. De hasztalan az igyekezete. Az a kettı már lenn van. És egyáltalán 
nem úgy festenek, mint akik vissza akarnak mászni a fa tetejére. 

Nem tudni, vajon a kis Fehértollú rájött-e, mivel lehetne ıket rávenni, 
hogy fölnézzenek a fészekre, vagy véletlenségbıl tesz így, de a következı 
pillanatban megragad a csırével egy széles, lapos valamit. A túlsó fele be 
van szorulva a fészek ágai közé, és nem akar kijönni. A sasfiókának 
begörbed a háta, megfeszíti magát, és a széles, lapos tárgy máris az övé. 
Egyetlen fejmozdulat, és ugyanazt az utat járja be, amit az utóbbi napokban 
valamennyi fészektörmelék. 

A puffanás visszafordítja az indulásra kész látogatók fejét. 
A következı pillanatban Enn Siitam egy csontdarabot tart a kezében, 

aminek az azonosítása egy szakembernek sem okozna nehézséget. Minden 
szakermber ránézésra megmondaná, hogy egy ız medencecsontjából való. 
Enn Siitam azonban nem szakember. İ csupán egy átlagos, tízesztendıs fiú, 
azért a csont hovatartozásánál sokkal jobban érdekli aza fémdarab, amely 
messzirıl fúródott a csontba. Farmernadrágja számtalan zsebének 
egyikében egy zsebkés lapul, amibe a két pengén kívül egy árat is 
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beépítettek. Kinyitja és a különös fémdarab hamarosan a kezében van. 
– Nézd csak – szaporázza lépteit, hogy utolérje Mardust,a ki már 

elindult. – Nézd csak, mit találtam ababn a csontban! Tudod, mi ez? 
A fiú, akit a természet némi súlyfelesleggel látott el, nagyon is jól tudja, 

mi az. És azt is tudja, hogy került oda, de nem akarja megosztani a tudását. 
– Menjünk gyorsabban – mondja inkább, és megnyújtja lépteit. – Ebéd 

elıtt otthon kell lennem. 
Néha milyen sok múlik a véletlenen! A vidor lapukülai tehenész 

egyetlenegyszer hagyta csak kint a gyufát a konyhaasztalon hároméves 
kisfia keze ügyében, és azóta a tejüzemnek nincs meg az a jó kis csőrje, 
amely olyan nyugodt hely volt a halászhálók szárítására. 

Az is csupán az ostoba véletlenen múlott, hogy az autóellenır éppen 
akkor állt neki a motorját javítani a lapukülai bolt elıtt, amikor Sápi Eedi 
pálinkázni pöfögött oda a kombájnjával. Eedi hajtási engedélyét azóta is a 
járási központban ırzik. 

A véletlen mőve volt az is, hogy éppen a legveszedelmesebb 
mocsárszakaszon, az ingoványtenger kellıs közepén, ahol még a 
kitapogatott és letaposott ösvényen való haladáshoz is merészség kellett, 
hozakodott elı Enn Siitam is az ostoba kérdéseivel: 

– Figyelj csak, Mardus – szólalt meg. – Vajon miért volt ma a kicsinek 
olyan rossz étvágya? Mit vittél neki tegnapelıtt? 

A lapukülai iskola madárszakértıje most akart a legkevésbé erre a 
kérdésre válaszolni. Ha pedig az embernek feltesznek egy kérdést, sıt 
akarják, hogy válaszoljon rá, éberséget és figyelmességet már nem 
kívánhatnak tıle. És azt sem kívánhatják, hogy felfigyeljen a késsel 
bevagdosott erdei fenyı furán megdılt törzsére, meg azt sem, hogy szemet 
szúrjon neki a telelısás zöld szára, amelynek azért mégsem szabadna egy 
megbízható mocsári ösvényen nınie. 

A rengı mocsárfelület olyan hirtelen repedt szét, hogy Mardusnak 
kiabálni sem volt ideje! 

24. KÜZDELEM AZ ÉLETÉRT 

Enn Síitám legalább három könyvben olvasta, hogy nagy veszély esetén 
az emberi agy úgy dolgozik, akár az elektronikus számítógép. Értékelnie, 
mérlegelnie kell minden cselekvési lehetıséget, és azután villámgyorsan 
kiválasztania azt az egyet, amely adott esetben a leginkább célravezetı. 

Most megtudta, hogy mindez az olvasók gyalázatos becsapása. A társa 
egyre mélyebbre süllyed a mocsárban. İ pedig itt áll, és azonkívül, hogy 
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segítségért kiabál, semmi egyebet nem tud tenni. 
De vajon meddig jut el a kiáltozás a mocsárból, ami hatalmas és 

végtelen, akár a sztyepp? Elhal, még mielıtt az erdı széléig érne. 
Kétségtelen, hogy a kiáltozás a legrosszabb valamennyi cselekvési 
lehetıség közül. 

A bugyborékoló, fekete massza már Mardus melléig ér. Mardus széttárja 
a karját, ez fékezi a süllyedést. De a lába alatt most sincs semmi, amire 
támaszkodhatna. És minden abbéli kísérlete, hogy keze segítségével jobban 
kiemelkedjék, oda vezetett, hogy a mocsár kérgébıl leszakított egy darabot, 
s így végül nem maradt semmilyen fogódzója. 

De hol van a madzag, ami elsı Sarló-szigeti útjuk során összekapcsolta 
a fiúkat? 

Enn nagyon is jól tudja, hol van! A kerékpár csomagtartóján! Keresztül-
kasul rátekergetve. A jó, erıs kendermadzag, amire a csomagtartón végképp 
nem volt semmi szükség. 

És hol van a hosszú, könnyő lucfenyı karó, a mocsári vándor másik hő 
társa? 

Enn azt is tudja, hol van. Még most is ott hever a Sarlósziget melletti 
nádasban, ahol egy héttel ezelıtt hagyta. Ám ott, ahol most kétségbeesetten 
támaszkodási pontot keres a kezének, nincs semmiféle karó. Még csak egy 
vacak főzfavesszı sincs. Itt csupán egy félelemtıl elzöldült fiú van, aki tele 
torokból segítségért kiáltozik. 

De egy félelemtıl elzöldült fiú is jobb a semminél. Lehúzhatja a 
zubbonyát, ha megkérik rá. És úgy tehet, mint egykor a pármai kolostor 
tornyának szerencsétlen rabjai, akik lepedıkbıl és pokrócokból csomóztak 
szabadító kötelet. Csak mondani kell neki. 

És Mardus már mondja is. Úgy, ahogy a helyzet diktálja: katonásan, 
kevés szóval. A következı pillanatban Enn zubbonya a földön hever. 
Bicskanyitás, néhány hasító mozdulat, két gyors csomó. Most, hogy már 
Enn tudja, mit kell tennie, hihetetlen gyorsan jár a keze. 

A sárga mintás ormány a biztos felszínbıl nem ér el a süppedek széléig, 
amelyben a lapukülai iskola legjobb madárszakértıje rúgkapál. Nem segít 
semmi, akkor sem ér el odáig, amikor a megmentıje hasra fekszik, és kezét 
a lehetı legtávolabbra nyújtja. 

Valamit még rá kell kötni az ormány végére, ez világos, mint a nap. És 
minthogy a zubbony már fel van hasogatva, csak a nadrág kerülhet sorra. 

Nyissz-nyassz, szeli két zsákocskává a kés a nadrág két szárát. Ez az a 
nadrág, amely a lapukülai gyerekek körében természetes irigységet keltett. 
Ilyet nem lehet találni egyetlen bolt puliján sem. Ennek az édesanyja varrta 
a nyolczsebes farmernadrágot. Nyolc zseb van rajta, és ugyanannyi cipzár. 
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Két hasító kézmozdulat, két villámgyors csomó. 
Ebben a helyzetben alighanem halálcsomót kellene használni, fut át a 

gondolat a csomókötı fején, de elhessegeti. Ugyanis nem emlékszik rá, 
hogyan is kötik a halálcsomót, és jelen pillanatban nincs is rá ideje, hogy 
emlékezetébe idézze. Jelen pillanatban erre egyáltalán nincs ideje. 

Csak még egy percig tartson ki Mardus! 
A süppedek vészjóslóan bugyorog. A sötét masszában titokzatos erık 

mőködnek, boszorkányok, akik sátáni szívóssággal kapaszkodnak 
zsákmányukba. Cibálják, szívják, húzzák, vonszolják. Szegény kis áldozat 
görcsösen szorítja szétterpesztett ujjú tenyerét a csábító füves térségre. Csak 
még egy kicsit tartson ki! 

Végre sikerült a sárga ormányhoz kötni a kéket. A sárgakék mentıkötél 
bıven elér a süppedékig. Most már ott is megfogták. 

Ilyen tarka kötélen még aligha függött emberélet. A támpontot keresı 
fiú egy korcs mocsári fenyıbe kapaszkodik. Hosszú, tartós húzásra készül 
fel. 

De ma valami történt a mocsárral. A korcs fenyı, amelynek az évtizedek 
folyamán szerteágazó gyökérzettel kellett volna behálóznia a talajt, 
egyáltalán nem tartja meg a fiút. A korcs tőlevelő bizony a legcsekélyebb 
támaszt sem nyújtja. 

A fiú elereszti a fa törzsét, ami megdılt a fogásától, és négykézlábra 
ereszkedik, így ni! A csuklójára tekert mentıkötél a válla fölött halad át. 
Két kéz és két láb tapogatja a földfelszínt. Rajta, Mardus! Kezdd el, amíg 
nem késı. 

És Mardus elkezdi. Tisztában van vele, hogy egyetlen erısebb rándítás 
mindent elronthat. Azt, amit a süppedek már elnyelt, csak centirıl centire 
adja vissza. A fiú piszkos vadállatra emlékeztetve, lassan, imbolyogva 
megindul elıre. Most már meg meri tenni ezt is. Van, ami összeköti a 
szilárd felszínnel. 

Milyen metszıen hideg tud lenni ez a bugyorgó iszap! Minél mélyebb, 
annál hidegebb. És milyen undorító a bőze ennek a barnás masszának! 

Az elsı tíz centi! 
Ilyen undorító kotyvalékban bizonyára nem él meg semmi. Talán még 

egy rovar sem. 
Húsz centi! 
Ó, mennyire szeretné megfeszíteni az erejét! Ó, mennyire szeretné 

egyetlen rántással kiszabadítani magát ebbıl a jeges ölbıl, de nem szabad! 
Nem szabad, nem és nem! 

Mardus Maavere zilálva nyújtogatja ujjait a szilárd felszín felé. 
Harminc centi! 
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És megtörténik a csoda: a mohó mocsár lemondhat biztosnak látszó 
áldozatáról. A fiú, aki most ér a társa mellé, betyárul néz ki, de hát mit 
számít most ez! A társát legalábbis nem zavarja. Ráveti magát a fekete 
szoborra, megöleli és dögönyözi, ahol csak éri. Egyáltalán nem zavarja, 
hogy csupasz hasa és szép, zöld úszónadrágja merıben más színt vesz fel. 
Mint ahogy az sem zavarja, hogy ı is bőzleni kezd. Bebújik az iszapos 
szobor hóna alá, megsimogatja, megtapogatja, sıt még el is pityeredik. 

A két tetıtıl talpig mocskos férfiú, akár a darvak, magasra emelt 
lábakkal cihelıdik fel biztos ösvényt keresni. Most nagyon óvatosak. Olyan 
óvatosak, hogy ennél óvatosabbak már nem is lehetnének. Az ocsmány, 
bugyorgó lyuk ott kísért a szemük elıtt. 

– Nem sok híja volt – szalad ki a kisebbik mocsári kakasból. Vacog a 
foga. 

– Hát nem – fújtatja a másik. 
– Még szerencse, hogy... 
– Igen, szerencse... 
Ezt a formulát sok változatban megismétlik. 
A vész sötét árnya lebeg a mocsár fölött. 
De hát meddig lehet hatással ez az árny két fiatalemberre, aki 

megszokta, hogy úgy fogadja az élet eseményeit, mint a sors 
megpróbáltatásait? Hát még amikor kék az ég, forrón süt a nap, és madárdal 
tölti be a mocsár szélét! 

– A kövérségnek is megvan a haszna – vélekedik az a fiú, akinek a 
kotnyelességét már olyan sokszor rossz néven vették. – Könnyebben 
fennmaradsz, ha el akar nyelni a mocsár. 

Valamivel késıbb pedig megkérdezi: 
– Azt tartják, hogy a halál torkában levı ember elıtt végigpereg az 

egész élete. Azt is láttad, hogy csörtettél tegnap az órás gúnárja elıl? 
Ha Mardus Maavere tudta volna, hogy az iskolaépület szekrényében van 

egy cipzáras tartalék nadrág is, ezt nem bocsátotta volna meg olyan 
könnyen a jövendı zenemővésznek, így viszont csak szuszogott, és 
megigazította a süppedékbıl kimentett, vállára vetett, koszos köteléket. 

Csak jó azért júliusban! Beugorhatsz a folyóba nadrágostul, 
zubbonyostul, és tisztára mos a víz. Senki nem csodálkozik azon, ha a falun 
végigkarikázó biciklistának nedvesen tapad a testéhez a ruha. És nem 
csodálkoznak azon sem, hogy az emberek között csaknem teljesen 
ruhátlanul jelenik meg egy fiatalember, akinek minden öltözéke egy 
fürdınadrág. Végtére is nyár van. 

Enn Siitam halkan osont az iskolaépület eresze alatt, akár egy szellem, 
felmászott a létrára, ahonnan egy rombusz alakú ablakon át a szertárba 
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jutott. Innen meredek lépcsı vezetett átmeneti otthonukba. 
Az utolsó lépcsıfokon megállt hallgatódzni. İ ugyanis ismert két 

embert, akik csodálkoznának a mindössze egy fürdınadrágból álló 
öltözéken. 

Visszatartotta a lélegzetét, és feszült figyelemmel hallgatódzott. A szoba 
melletti konyhában éppen most maradt abba a varrógép kattogása. 

– Na, mondj már valamit! – követelte egy lágy hang, amiben a fiú az 
anyjáét vélte fölfedezni. – Neked hogy tetszik? 

– Nagyon – felelte készségesen apja baritonja. 
– És a dekoltázsa? Meg a hossza? 
– Hm... hm! Azzal sincs baj. 
– Látod, tiszta haszon, ha az asszony meg tudja varrni a ruháját – vonta 

le a tanulságot a kérdezısködı. – Tudod, mit kellett volna ezért a 
varrónınek fizetnem? Legalább tizenöt rubelt. Ennyit megspóroltam. 
Gondolkozz csak, micsoda haszon. Ennyi pénzért egy új ruhára valót lehet 
venni… 

A fiú a szekrényhez lopódzott. 
„Bárcsak nadráganyag lenne!” – töprengett, miközben a tisztát felhúzta 

magára. 
Lábujjhegyen visszalopódzott a lépcsıre, és ennek legfıbb ideje volt. 
– Ha te is úgy gondolod, akkor veszek magamnak egy... blúzanyagot – 

fejezte be Siitam karmester asszony, és kinyitotta a szobaajtót, hogy 
megnézze magát a tükörben. – Mikor adod ide a tizenöt rubelt? 

A fiú nem hallotta újságot olvasó apja válaszát. Ekkor már az eresz alatt 
tornázott. 

25. DÁMAJÁTÉK-FIGURÁK 

– Most pedig, kedves barátom, azt mondd meg nekem, nem érzed-e 
magad feszélyezve idegen társaságban. 

A kérdést Enn Siitam tette fel Peka Lõssiloónak, és nagyon is biztos volt 
benne, hogy milyen választ várhat. Szegény Pekának ugyanis vagy igennel, 
vagy nemmel kellett felelnie. 

Dicsértessenek a folyóiratok, amelyek pszichológiai társasjátékokat 
közölnek a hasábjaikon. Ezekbıl az igazán remek játékokból egy perc alatt 
megtudhatod, pozitív hıs vagy-e, vagy pedig átlagos, lusta, gyenge akaratú 
csirkefogó, esetleg egy elvtelen, de energikus valaki. Na persze ezek azért 
nem annyira jó játékok, mint amilyeneket harmincöt esztendıvel ezelıtt 
talált az egyszerő, de tisztességes olvasó a Jámbor földmőves c. 
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kalendáriumban. Abból még azt is megtudta az ember, hogy jövendı 
felesége feke te lesz-é, avagy szıke. A Diótörı (ez volt most Enn Siitam 
kezében) még nem jutott idáig. Nyilvánvalóan csak a késıbbiekben akart 
elırukkolni ilyesmivel. Ám az emberi természet rejtett titkait ez is feltárta. 
Nem kellett hozzá semmi más, mint feltenni egy sereg kérdést, felírni egy 
sereg számot, és azután már a táblázat megmondta, ami mondandója volt. 

– Van-e kezdeményezıkészséged a munkában? Könnyen változtatsz-e 
az álláspontodon? Kényelmes munkát akarsz-e majd végezni? 

Enn Siitam idınként közbevetett egy-egy kérdést. 
– Megmosod-e minden reggel a nyakad? – tudakolta. Peka Lõssiloo 

elhúzta a száját. Rajtanácselnök-helyettesi mivoltában sértınek tartotta az 
ilyen jellegő kérdéseket. De ha egyszer már nyomtatott tesztlapokat 
állítanak össze az ember jellemzésére, nem szabad kicsinyeskedni. 

– Persze hogy megmosom. Miért ne mosnám? – vágta rá. De 
hamarosan meg is bánta. 

Ellenırizni, szólt oda Enn Siitam Mardusnak. Az ábrázat, amivel 
Mardus Maavere odalépett a lapukülai iskola rajtanácselnökének a 
helyetteséhez, halál komoly volt, és halál komolyan látott hozzá a tisztasági 
próba lefolytatásához is. 

– Pfuj! – közölte az ellenır. 
– Ezzel a következı kérdést is megválaszolta – bólogatott boldogan 

Enn Siitam. – „Nehezedre esik-e a hazudozás?” „Egyáltalán nem esik 
nehezemre.” – Fogott egy ceruzacsonkot, és még egy nagy „nem”-et rajzolt 
a lapra. 

Peka Lõssiloo lemondóan szemlélte ezt a ténykedést. Mennyi „nem”! 
Miféle jellemzés kerekedhet a „nem”-ek eme halmazából? És amikor a 
folyóparton elıtőnt a helyettes fıerdész békatalpat, búvárszemüveget és 
légzıpipát cipelı városi vendége, Peka – élve a kitőnı alkalommal – eltőnt 
a bokrok között. Peka Lõssiloo önszántából mondott le a jellemzésérıl, ami 
fabatkát sem ért volna neki. És noha a forró nyári vasárnapokon ez az 
egyetlen jó fürdıhely van a folyó partján, Peka lemondott errıl is. Elindult, 
hogy kevésbé veszélyes helyet és megértıbb cimborákat keressen. 

Valamikor a vízparti indián törzsek tudták a módját, hogy rejtızzenek el 
ellenségeik elıl. Igen furfangosán csinálták. Nádszálat vettek a szájukba, és 
lebuktak a víz alá. 

A természeti népnek ez a ravaszsága elterjedt a civilizált népek körében 
is. Na persze ezek nem kezdenek nádszállal bajlódni. A civilizált népek 
mindenféle használatitárgy gondját a megfelelı gyárak veszik a nyakukba. 
És mivel a gyárak jól dolgoznak, lassanként minden vízparton 
találkozhatunk békatalppal, búvárszemüveggel és légzıpipával úszó 
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emberekkel. 
A férfi (az erdıgazdaságból) nagyon lusta úszó volt. Párszor átúszta a 

folyót, majd hanyatt dılt a part szélén a folyó fenekén, a hasára tett egy 
követ, és ott hevert. 

Mikor van gondtalan nyári vasárnapja egy tizenhárom esztendıs falusi 
fiúnak? Mikor heverészhet akár estig is a főre terített melegítıjén, hogy 
egyébként is barna hátát süttesse a nappal? 

Akkor, ha levágta a szénát, ha már biztosította az istállóban kérıdzı 
Lehik, Mustik vagy Tõmmik számára a takarmányt.  

Így van ez az esetek többségében. Mardus Maaverét azonban nem 
lehetett az átlagos falusi gyerekek mércéjével mérni, ırá ennél több hárult. 
Neki gondoskodnia kellett egy ifjú sas eleségérıl is, aki a távoli mocsár 
peremén élt, és akit ı csak kis Fehértollúnak nevezett. 

És ezen a szép, hosszú vasárnapon Mardus Maavere aligha ırködik az 
iskola udvarán levı vakondtúrásnál lapáttal a kezében, vagy aligha megy 
szélhajtó küszre a Csalókavízeséshez, ha a bátyja nem írja be egy 
jegyzetfüzetbe, hogy hogyan gondoskodnak az öreg sasok felcseperedett 
fiókájukról. A tapasztalt sasszülık ilyenkor már nem visznek a fészekbe sok 
eleséget a fiókáiknak. Hagyják, hadd szokjanak hozzá utódaik az üres 
gyomorhoz, mert tudják: súlyos testnek nehéz a levegıbe emelkednie. 

A kis Fehértollúnak is volt alkalma a fogyásra. Minden jel erre utalt. 
A férfi (az erdıgazdaságból) az iménti helyzetben hevert a víz alatt. 

Légzıpipája annak rendje-módja szerint kiállt a vízbıl. Mindenesetre 
viselkedésével csalódást okozott Enn Siitamnak, akinek Peka Lõssiloo is 
csalódást okozott. Enn utoljára tartogatta azt a kérdést, hogy szokott-e Peka 
békát enni. De már nem volt rá módja, hogy feltegye. 

Ám amikor forrón süt a nap, langyos a víz, és a férfi is, aki sokáig csak 
feküdt a hasán egy kıvel, kijön a vízbıl, akkor már nem helyénvaló a 
csalódás okait feszegetni. Ilyenkor már jobb összeismerkedni vele, és kis 
idıre elkérni a búvárfelszerelését. Azután meg lehet próbálni ugyanazt a 
trükköt a kıvel, és végig lehet csinálni minden egyebet, amit a 
búvárszemüveg meg a békatalp lehetıvé tesz. 

– Köszönöm szépen – mondta Enn, amikor végül lihegve kiért a partra. 
És mivel hálás akart lenni, még megtoldotta: – A bácsi szokott dámázni? 

A Lapukülát átszelı folyócska minden tavaszi áradáskor elég sok ágat, 
fahasábot, lécet és deszkát sodort a híd elıtti térség homokjára. Az idén egy 
ajtót is magával hozott, amit aztán valaki sakktábla céljaira használt, fel. 
Szó, ami szó, szép kockás mintázat ékesítette. 

A bácsi szívesen belement a dámajátékba. A fekete négyzetekre három 
apró csigaházat, két bojtorjángubót, egy szürke nagrággombot és egy marék 
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fehér kavicsot állított. 
Enn Siitam öt nagy csigaházat, három fenyıtobozt és három vörös 

kavicsot sorakoztatott fel. Az egyik fekete négyzet még üresen állt. Enn a 
zsebében matatott, majd egy apró rézhüvelyt tett oda. 

A városi ember vidám, de semmitmondó tekintettel meredt ez utóbbi 
figurára. Egy pillanatra megvillant a szemében a felismerés szikrája, 
felködlött benne valami emlék, ami abban a pillanatban ki is hunyt. Végtére 
is szabadságon volt. Nem kívánt semmire sem emlékezni. 

Ki kezdi? 
Enn Siitam ismét matatni kezdett a nadrágzsebében. Egy tízéves fiú 

zsebében mindig akad valami, amivel sorsot lehet húzni Valami olyasféle, 
ami ruhaváltáskor egyik zsebbıl a másikba vándorol, ami mindig 
tulajdonosa keze ügyében van. Enn mindkét kezét elrejti a háta mögé. 
Azután elıhúzza, de most már ökölbe szorítva. 

– Ebben van – bök rá a férfi az ujjával. 
A következı pillanatban kinyílik a fiú marka, és egy apró, kerekded 

tárgyat nyújt át a férfinak. 
És a vidám szabómester, aki úgy szerette esténként a szépet tenni a 

lapukülai lányoknak, ebben a pillanatban eltőnik a színrıl. Eltőnik a 
jókedvő ábrázata és szórakozott tekintete. Eltőnik belıle a nyaralók 
gondtalan könnyedsége. Szürke szeme összeszőkül. Egy pillanatra a matt 
rézhüvelyre réved Majd tekintete a most elıremutatott, apró, gömbölyded, 
idomtalan tárgyat fogja be, és méricskélve belehelyezi a hüvely nyílásába. 

Hát persze hogy egymásba valók. Tudta, hogy nem lehet másként. 
Szeme most néhány pillanat alatt többet meglátott, mint elıtte egy félóráig. 
Meglátott egy pár hanyagul félredobott kosárlabdacipıt. Észrevette a talpán 
a lyukat, ami a nagyujjtól keletkezett. És a kopott kosárlabdacipıket 
pillanatok alatt összehasonlította a helyettes fıerdész ablaka alatt levı 
nyomokkal. 

A férfi mély lélegzetet vett. Már korábban is volt dolga gyerekekkel 
Tudta, hogyan kell ıket kezelni. Ha bizalmat várunk tılük, erre elıbb rá 
kell szolgálnunk. 

Odament a ruháihoz 
Amikor visszajött, egy apró, bırtokban levı igazolványt tartott a 

kezében. 
– Nézd csak meg – mondta. – Most pedig beszélgessünk egy kicsit 

komolyan. 
Tíz perc múlva mindent tudott, ami érdekelte. És bizonyára mindez 

lényeges és fontos volt számára. Legalábbis erre utalt, hogy a postára 
siettében teljesen megfeledkezett a békatalpról, a búvárszemüvegrıl meg a 
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görbe légzıpipáról, amivel a víz alatt lélegeznek. Enn Siitam és Mardus 
Maavere most halálra búvárkodhatta volna magát, de sajnos egyiküknek 
sem volt már hozzá kedve. Mindketten a dámajáték tábláját bámulták, amin 
a kavicsok, a tobozok és a csigaházak továbbra is startra készen álltak. 

Az imént mindkettıjüknek olyan dolgokat kellett elmondaniuk, 
amelyeket titokban akartak tartam. 

– Hát némelyik ember igazán részletesen el tudná mesélni, hogy jutnak 
el a névtelen levelek az erdıgazdaságba – dörmögte végül Mardus Maavere. 

– Némelyik meg azt tudná elmesélni, hogy jut el a közösen talált ızike 
a sasfészekbe – egyenlített Enn azon nyomban. 

Mindkettı kissé kínosan érezte magát a másik elıtt. A helyettes fıerdész 
iskolatársa ekkor már a kis postahivatal telefonfülkéjében állt. 

– Kapcsolja nekem a járási központot – kérte. De nem ez volt az utolsó 
kérése. 

– Tallinnt kérem, sürgısen – mondta a következı pillanatban. Még egy 
pillanat, és már beszélt is. 

26. A MÚLT EMLÉKEZTET 

Ugyan min töprenghet olyan elmélyülten a Lapukülán végigballagó 
férfi? Az az esztendı jár az eszében, amikor dolgozni kezdett. 

Hét évvel ezelıtt a magas, szıke fiatalembert, aki nemrég került ki az 
egyetemrıl, a szolgálati autó egy városszéli kioszkhoz vitte, ahonnan két 
kiskorú egy zsák cukorkát és hat üveg eperlikırt emelt el az ablakon át. 

Ez volt az elsı önálló nyomozása. 
Késıbb rablások, betörések, zsarolási ügyek követték egymást. Néhány 

tucat látszólag különbözı, de a lényegét tekintve azonos eset. Az efféle 
ügyek, ha nem is merülnek néhány év múlva feledésbe, mindenképpen 
összekuszálódnak az emberben. 

Egyszer estefelé azonban Soidlakınnba vitte a rendırségi autó. A mély, 
sőrő erdı, a mocsári bozótos és a fenyves találkozásánál kihőlve, 
megmerevedve, golyóval a testében találtak rá a kirlai körzet öreg 
erdıkerülıjére. 

Tulajdonképpen két találat érte. A bal mellén apró, megperzselıdött 
peremő lyukacska volt, hátul a lapockája alatt pedig csaknem tenyérnyi 
zúzott seb éktelenkedett. A halál az orvos megállapítása szerint körülbelül 
húsz órával korábban állt be. 

Az erdıkerülıtıl kissé távolabb még egy tetem hevert. Egy hosszú lábú 
jávorszarvasünıé, a jobb oldalán apró lyukacskával, a balon jókora 
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zúzódással. Különösebb fegyverszakértıi ismeret nélkül, ránézésre meg 
lehetett állapítani, hogy ugyanaz a puska oltotta ki az ember életét, amellyel 
az állatot leterítették. 

A nyomozói munkában az elsı lépések közé tartozik a gyilkosság 
indítékának a megállapítása. Ez itt nem volt nehéz. A kirlai erdıkerülı 
tetten érte az orvvadászt. Az erdıkerülınek is volt fegyvere, a szokásos 
kétcsövő vadászpuska, de már nem tudta használni. Az orvvadász 
megelızte. A banditának elıbb dörrent a puskája, és így az állat vérén kívül 
emberi vér is hullott a mohaszınyegre. 

Átkutatták a tett színhelyét. Csupán azt a golyót találták meg az 
erdeifenyı kérge alatt, amely a kirlai erdıkerülın hatolt át. A különleges 
nyomozóbrigáddal még az este beállta elıtt a helyszínre érkezett Rex, a 
rendırkutya is, de többre ı sem volt képes. Az elızı éjszakai esı 
megsemmisítette a nyomokat. 

Az a magas, szıke fiatalember, aki hivatása eddigi gyakorlása alatt 
többnyire zsebtolvajokat és betörıket juttatott a bíróság elé, három héten át 
rótta a soidlakõnni utakat és ösvényeket. Emberek százaival beszélt. Sorra 
kérdezte a környéken közlekedı autóbuszok kalauzait. Végiglátogatta a 
járási autógarázs sofırjeit. Hasztalan. Senki nem találkozott puskát viselı 
férfival. Senki nem látott gyanúra okot adó embert a környéken. Nem talált 
egy cérnaszálat sem, ami továbbvezette volna. Nem fedezett fel egyetlen új 
nyomot sem, amin elindulhatott volna. Három hét elteltével tehát 
visszautazott Tallinnba. 

Sajnos még mindig akadnak felderítetlen bőnügyek. Sajnos még mindig 
van olyan gonosztevı, akinek sikerül megbújnia valahol. Eltelik bizonyos 
idı, és a nyomozati anyagot vastag aktákká főzik össze. A tárgyi 
bizonyítékok speciális dobozokba kerülnek, amelyeket megfelelı helyen 
ıriznek. És ráírják a dobozra: „A nyomozás felfüggesztve.” 

Ez a dolog rendje, ám ez korántsem jelenti a nyomozás befejezését. 
Bármilyen óvatos is a gyilkos, valami mindig marad utána, ami elárulja. Ha 
nem tárgyi bizonyíték, akkor a bőntett indítéka vagy a természete. És nem 
kevés az olyan eset, amikor az ilyesmi évek múlva válik végzetessé a 
számára. 

A soidlakõnni aktákhoz csatolták a golyót is, amit az erdeifenyı kérge 
alól vettek ki. 

Ez cseppet sem volt mindennapos golyó. Erkki Kitner nyomozó elsı 
ízben látott ilyet életében. A golyón kúpos csúcsától kezdıdıen sugarasan 
szerteágazó szálacskák voltak. Különleges, erıs szálacskák, amelyeknek a 
végei, ha ellenállásba ütköztek, kicsapódtak az ólomburokból, és iszonyú 
ütést mértek a célpontra. Ez a golyó vontcsövő fegyverbe való, amit 
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valószínőleg nagy állatok elejtésére gyártottak, méghozzá a 
fegyverszakértıi vélemény szerint semmiképpen sem a mi országunkban. 

A megfelelı helyen ırzött speciális dobozban tehát egy apró, 
hornyokkal teli ólomdarabka hevert arra várva, mikor lesz rá szükség. Mert 
noha ez a gonosztevı az óvatosabb fajtához tartozott, a fiatal nyomozó 
mégis bízott abban, hogy lassanként alábbhagy az óvatossága. Lassanként 
valamennyi felderítetlen bőnügy elkövetıje megnyugszik. És mivel az 
ember nehezen vetkezi le a régi szokásait, egyáltalán nem lehetetlen, hogy 
egyszer találnak még olyan jávorszarvasünıt, sıt bikát is, amelyiket 
ugyanolyan ólomdarab terített le, amelynek a kúpos csúcsa sugárként 
szerteágazó fémszálacskákat rejt magában. 

Ez most bekövetkezett. Erkki Kitner hét esztendeje várta, hátha hall 
valami hírt a sajátos golyóról. És most ı maga talált rá. 

Amikor este Laaneste, a helyettes fıerdész hazatért Haapsaluból, barátja 
és iskolatársa éppen ekkor fejezte be a második telefonbeszélgetését 
Tallinn-nal. Az asztalon heverı notesz felsı lapja sőrőn tele volt írva 
nevekkel és évszámokkal. 

– Ide figyelj, öregfiú! – szólalt meg Erkki Kitner. – Ha netalán már 
elfecsegted néhány embernek, hogy én szabómester vagyok, akkor holnap 
szíveskedj közölni velük, hogy tréfáltál. Mondd, hogy gızöm sincs a 
varráshoz. És hogy az egészet te találtad ki. 

Laaneste helyettes fıerdész meghökkenten nézett a barátjára. Egy 
mukkot sem értett az egészbıl. 

– És most mit mondhatok, minek tiszteljék uraságodat?  
Erkki Kitner kifelé nézett az ablakon. Szürke szeme ismét összeszőkült. 
– Hát azt hiszem, a legegyszerőbb, ha megmondod az igazat: hogy 

ügyészségi nyomozó vagyok. 

27. AZ ELSİ REPÜLÉS 

A kis Fehértollú mindjárt napkelte után ébredt. A mocsár fölött még 
mindig tejszínő köd lebegett. Az este esett az esı. A mogyoróbokrok érdes 
levelein még most is áttetszı vízcseppek himbálództak. 

Az üres gyomor követelızött. A kis Fehértollú meglebbentette a szárnya 
végét, és a fészek széléhez kacsázott. 

Hát igen. İ is így gondolta. Az a sárga nyakú egér megint ott volt. A 
mogyoróbokor száraz tövei körül futkározott egy csillogó, fekete valamivel 
a fogai között. 

A sasfióka a fürge lény láttán még éhesebb lett. Szívesen megette volna 
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az egeret. Hajaj! Egyenesen élvezte volna, ha eltakaríthatja. Igaz, az ilyen 
apró állatkák eddig mindig mozdulatlanok voltak, amikor a fészkébe 
kerültek, de a sasfióka tudta, hogy mozgó állapotukban is alkalmasak 
éhsége csillapítására. Pedig ezt senki nem mondta neki. Ezt is magától 
tudta. 

Az ifjú sas rengeteget változott az utóbbi napokban. A teste, amelyet 
most szép, sőrő tollazat takart, váratlan gyorsasággal veszítette el lágy, 
elmosódott vonalait. Szárnyának izomkötegei megduzzadtak, s ettıl más 
formát kapott a háta; jóval szélesebb lett. Na és a tollai – a szárnytollai, a 
háttollai, a faroktollai – mind megnyúltak, megsőrősödtek, és sötét 
csillogással pompáztak. 

Hát még a szárnya! Ez már szárny volt a javából, amit most kiterjesztett! 
Semmiben sem maradt el apja erıteljes szárnya mögött. És ha figyelembe 
vesszük, hogy az ifjú sas, miután már tud repülni, még növekszik is, akkor 
számolni kell vele, hogy a kis Fehértollú nagyságban hamarosan 
túlszárnyalja majd a szüleit. 

A sasfészek ifjú gazdája oldalra hajtott fejjel nézett lefelé. 
Az egér abbahagyta a futkározást. Most egy tavalyi mogyorót rágcsált. 

A mogyoró nem akart megmaradni a helyén. Az egér két elsı lábával egy 
kéregdarabhoz szorította. 

A sárga nyakú egér háta mögötti egérlyuk szájánál kilenc apró sárga 
nyakú száguldozott. Abban a korban voltak, amikor már lassacskán 
elhagyják a szülıi házat. Némelyikük már most neki mer vágni egy-egy 
nagyobb útnak, hogy ismerkedjék a nagyvilággal. Ezek a merész séták 
méternyi távolságig terjedtek, és rendszerint az egérmama fenyegetı 
pisszegése vetett véget nekik. 

A lyuk, amelyikben az egércsalád élt, nevetségesen kicsi és lapos volt. 
Egy ilyen lyuk normális körülmények között az egérmama lustaságáról 
tanúskodott volna, de hol voltak ott normális körülmények? Sehol, s ezt az 
egérmama nagyon jól tudta, ezért nemhogy lustának, hanem ravasz kópénak 
tartotta magát. A sasfészek alatt nem kellett félni az egerek mindennapi 
ellenségeitıl, mert azok messze elkerülték ezt a környéket. Ami pedig a 
sasokat illeti, ha bıvében voltak az eleségnek, akkor bizony nagyon sovány 
falat lett volna számukra az efféle pici, hosszú farkú teremtmény. A 
zsákmányban szegény hetekben pedig a ravasz, sárga nyakú egér elrejtızött 
elılük. 

Az apró, fürge állatkáknak más haszna is volt a sasfészekbıl. Senki sem 
tudta nála jobban, micsoda pazarlás folyik az eleséggel odafenn. Se szeri, se 
száma a mócsingoknak meg a finom velıs csontoknak, amelyeket csak úgy 
egyszerően kidobnak. 
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Az ısi fészkelıfa alatt gyakran volt terített asztal, a barázdabillegetı 
nem kis bánatára, különösen amikor ı is szívesen csipegetett volna valamit. 
A sárga nyakú egér ereje ugyanis meghaladta az ilyen apró madarakét. Ez 
már bebizonyosodott egy alkalommal. 

A kis ravasz, fehér hasú kópé most is teljes biztonságban tudta magát. 
Más egerek alighanem vakmerıségnek tartották volna, hogy ilyen 
világosban császkáljanak. İk nappal aludtak, és éjjel mentek zsákmány 
után. Tisztességes egerekhez illıen viselkedtek. A vidám, sárga nyakú egér 
agyát azonban eltompította a védettség tudata. Csupán egy ilyen felelıtlen 
bajuszkirály elıtt maradhatott észrevétlen, hogy fent a gallyerdıben egy 
szempár már két-három napja éberen figyeli minden mozdulatát. Csak egy 
végtelenül könnyelmő erdılakó feledkezhet meg arról, hogy egyszer 
elérkezik a pillanat, amikor a nyolchetes sasfiókából végképp kivesz 
minden félelem, ami eddig a mélység láttán elfogta. 

A sárga nyakú egér éppen akkor végzett a lyuk kirágásával a 
mogyoróhéjon, amikor megjelent fölötte az óriás madár sötét árnya. Ha a 
kis Fehértollú behúzott szárnyakkal a zsákmányra tudta volna magát ejteni, 
akkor ez lett volna a könnyelmő, sárga nyakú egér utolsó visítása. De a kis 
Fehértollú még fiatal és izgatott volt. Noha nemzedékek sorának 
tapasztalata irányította a lecsapását, ugyanakkor az ismeretlentıl való 
félelme fékezte is. Mire markolásra kész állapotba meresztette karmait, az 
apró állatka már eltőnt. A páni félelem a kéregdarab alá őzte, és közben 
teljesen megfeledkezett a lapos szájú egérlyukról és kilenc fiáról. 

De nem így a kis Fehértollú. Túl sokáig figyelte gallytrónusáról a lyuk 
száját meg az onnan elımerészkedı apróságokat, hogy megfeledkezzék 
róluk. Bedugta a csırét a lyukba, és máris elıhúzta az elsı hosszú farkút. És 
addig nem látott hozzá az evéshez, amíg mind a kilenc ott nem hevert a 
tisztáson. 

Na persze, kilenc apró, sárga nyakú egérke még csak valamennyire sem 
tölti meg egy majdhogynem felnıtt ragadozó madár gyomrát. De az éhség 
okozta gyötrelmet azért mégis csillapította. A kis Fehértollú most evett 
elıször maga ejtette zsákmányt. Meglehetısen ízlett neki. Órákig érezte a 
friss vér illatát. És alighanem igazán boldog lett volna, ha egy szokatlan 
körülmény nem nyugtalanítja. Nevezetesen az, hogy a földön tartózkodott. 
Olyan helyen, ahonnét nem lát távolabbra a tisztást övezı fáknál. Ahol 
bárki kézre kerítheti. 

Az összezsugorodott látóhatár félelmet sugallt. Noha a Sarló-szigeten 
már régóta nem kószált olyan állat, amelyik egy majdnem felnıtt sasra 
nézve veszélyes lehetett volna, a kis Fehértollú távoli ısei még ismertek 
ilyen állatokat, és az öröklıdés törvényei folytán az idevágó tilalmak és 
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utasítások ehhez az ifjú sashoz is eljutottak. 
Nem szabad a földön maradnia. 
A kis Fehértollú megpróbált visszarepülni a fészkébe. Többször 

nekirugaszkodott, felemelkedni azonban sokkal nehezebb volt, mint 
alászállni. Úgy érezte, mintha valami láthatatlan erı nehezedne a hátára, 
ami a talajhoz szorítja. Néhány próbálkozás után felhagyott a hiábavaló 
erılködéssel. 

A fészek az ı számára elérhetetlenül magasan van. 
Ám ha egy cél elérhetetlen, ki lehet tőzni egy közbülsı célt is. 
Ki lehet szemelni egy olyan fát, amelyiknek vannak egészen alacsonyan 

levı ágai meg valamivel magasabban levık is, sıt amelyen néhány olyan is 
akad, amelyiken már biztonságban érezheti magát. 

Van is egy ilyen fa a közelben. A kis Fehértollú alaposan megmustrált 
egy félig kiszáradt fát, amelyiknek csupán a bal oldalán zöldellt néhány 
levél. Az elsı ugrással följutott az alsó ágra. A következıvel a fölötte 
levıre, és néhány pillanat múlva a sasfióka elégedetten ringatódzott a fa 
koronáján. 

Karmai abroncsként fogták az erıs ágcsonkot. 
A szokatlan élmények kifárasztották a kis Fehértollút. Az volt a 

szándéka, hogy itt marad, és megbarátkozik a mai nap hozta újdonságokkal. 
Valóban ez volt a szándéka, de sajnos a könnyelmő, sárga nyakú egér épp 
most követte el a második hibát. Ugyanis kimerészkedett a kéregdarab alól. 
Képtelen volt lemondani a kirágott héjú mogyoróról. 

A kis Fehértollú ezúttal célba talált. Az egérmama követte fiait. És 
minthogy érezhetıen nagyobb volt náluk, még jobban ízlett a sasfiókának. 

A kis Fehértollú most már közbülsı állomások nélkül repült vissza a 
pihenıágára. 

28. A CSAPDA 

Erkki Kitner nyomozó Laaneste helyettes fıerdész nappalijában ül, és 
önmagával vitatkozik. 

A vita igen heves. Erkki Kitner az ügy érdekében kettéválik. Két embert 
csinál magából. Elképzel magának egy másik felet, akinek kötelessége 
hitetlenkedve fogadni Erkki Kitner valamennyi állítását, így a hitetlenkedı 
fele igen fontos megbízást kap. Neki kell feltárnia a társa gondolatmenetébe 
becsúszó hibákat. 

– Hol is tartottunk? – kérdezi Erkki Kitner. – Ja igen, hogy mi a 
teendı. Néhány, már ismertetett ok miatt meg kell találnunk azt az 
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ovvadászt, aki a 238-os körzetben lelıtt egy ızet. 
– Ez kétségtelen. Valóban ezt kell tenni. 
– Minthogy az ovvadász zsákmányát a gallyak alá rejtette, 

nyilvánvaló, hogy késıbb szándékában állt visszamenni érte. 
– De cselekedhet-e ekként egy olyan valaki, aki nagyon messzirıl jön 

ide vadászni? Semmiképpen nem. Az orvvadásznak Lapukülában vagy a 
környéken kell laknia. Tehát valószínő, hogy egy helybeli férfi az illetı... 

– Hacsak nem helybeli nı. 
Erkki Kitner ezt a megjegyzést figyelmen kívül hagyja. Sohasem hallott 

még olyan nırıl, aki puskával a vállán az erdei ösvényeket rótta volna. 
– Tehát két lehetıségünk van a továbbhaladásra. Ellenırizzük, hogy a 

környékbeli férfiak közül hányan tudják bizonyítani, hol tartózkodtak az ız 
lelövésének napján két óra tájban, vagy pedig... 

– Vagy pedig 
– ... kinyomozzuk, hogy hét évvel ezelıtt volt-e valamelyik itteni 

férfinak köze Soidlakõnn környékéhez. 
Egyébként ez utóbbi mellett döntött! Lapukülában akad olyan férfi, aki 

hét éve még Soidlakõnnban dolgozott. 
Erkki Kitner rövid szünetet tart. Itt az ideje, hogy a hitetlenkedı fele 

kérdezzen valamit. 
De mit kérdezhetne? 
– És a tisztelt nyomozó úr mit szándékozik tenni ezzel a férfival? – 

szólalt meg a hitetlenkedı fél. 
– Rács mögé dugom – mondja Erkki Kitner.  
Hitetlenkedı fele nyomban felderül. És hagyja, hadd bugyogjon elı 

undok kacarászása. – Vajon mikor volt utoljára tisztelt nyomozó úr kezében 
a büntetı törvénykönyv? – akarja kérdezni. – És mit szól a bíróság egy 
ember megvádolásához tényleges bizonyítékok híján? 

A nyomozónak a kérdés után összeráncolódik az arca. Jól tudja, mit szól 
a bíróság egy bizonyítékok nélküli vádhoz. De ha egyszer a gonosztevı nem 
hagyott maga után nyomot, akkor tétlenül kell várakozni, csípıre tett 
kézzel? 

Egy fiatal embernek nehezére esik az ilyesmi. Olyannyira a nehezére 
esik, hogy képtelen tovább ülni a puha karosszékben. 

Néhányszor végigsétál a szobán, majd megállapodik az ablaknál. Egy új 
ötlet hozza mozgásba az agytekervényeit. Az új ötlet olyannyira jó, és oly 
hirtelen támadt, hogy magának a nyomozónak is meglepetést okoz. Még 
néhány pillanat, és határozott formát ölt. Még néhány pillanat, és akár el is 
mondhatja. 

– Mi lenne, ha végeznénk egy kísérletet? – suttogja Erkki Kitner az 
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ablakból ránézı tükörképének. – Egy egyszerő kis kísérletecskét, ami, ha 
hozzászámítjuk a váratlanságát meg a tettes szellemi szintjét, igen jó 
eredménnyel kecsegtet. És néhány helybeli közremőködı segítségével 
keresztülvihetı. 

A tükörkép nyugodt tekintettel néz vissza a nyomozóra. Néma. Nem 
nyílik szóra a szája. Úgyhogy megint csak a hivatásos hitetlenkedı lehet az, 
aki tudni akarja, hogy mit ért a másik a tettes szellemi színvonalán. 

– Mondjuk azt, hogy legalább egy krimit biztos olvasott életében – 
feleli Erkki Kitner, és elnyúlik a díványon. 

Amikor kis idı múlva Laaneste helyettes fıerdész bejön valamiért a 
szobába, iskolatársa a díványon hever, és egy dalt dudorászik. 

A szorgalmas emberek mindig rosszallóan tekintenek heverészı 
embertársaikra. 

Nem hiszik el, hogy néha fekvı helyzetben is születnek fontos 
elhatározások. 

– Szegény rugók! – sóhajt fel Laaneste, a helyettes fıerdész. – 
Szegény díványrugók! Titeket is ver az Isten. Már fényes nappal is 
fekszenek rajtatok. 

Az iskolatársa ügyet sem vet rá. 
– Mintha azt mondtad volna, hogy ma hozzák ki a fizetéseket – szólalt 

meg Erkki Kitner. 
Laaneste bólint. 
– És eljön érte mindenki, aki az erdıgazdaságban dolgozik? 
– Hacsak valakinek annyi pénze nincs, hogy lehúzza a zsebét. 
– Akkor mondok én neked valamit – fogja halkabbra a szót Erkki 

Kitner. – Azt kellene csinálni, hogy... – És minthogy most már suttogásra 
vált át, a továbbiakat csak a helyettes fıerdész hallja. 

A fizetés napja mindig szép nap. Kinek jutna eszébe szokásos 
munkanapon a darabos erdei emberek közül, hogy a bérelszámoló Emma 
asztali vázájába jázminágat vagy szellırózsát dugjon? Legfeljebb az öreg 
Moskának, akinek örökösen ott kullog a nyomában erıs lábú vadászkutyája, 
de neki is csak akkor, ha elıtte felhörpintett valamit a boltban. Bezzeg 
fizetésnapokon! Ilyenkor idejekorán beállítanak az erdıgazdaság 
legnagyobb szobájába egy sereg pótibriket. Csak úgy illatozik bennük a sok 
puha szárú lisztes kankalin, amit Tidriku Liisu csak ólomszőznek nevez, a 
nısziromról meg a mügérıl már nem is szólva. 

Mintha csak a férfiak elıre összebeszéltek volna, hogy a pénzkifizetıt a 
lehetı legszokatlanabb csokrétákkal lepjék meg. így aztán az 
erdıgazdaságba csöppent városi ember nem gyızi csodálni az 
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ördögharaptafüvet és a füzikék halványrózsaszín bimbóit. 
Meg az egészen ritka északi szarkalábot, amit Kärmas, a felmérı hozott 

a bokros, zuzmós Homokhátról, mivel éppen arra akadt dolga. 
Fizetésnapon nem sietnek túlzottan az erdei emberek. Ezért akiknek 

sietıs a dolguk, könnyen szemet szúrnak, így jár az a magas, szıke nyaraló 
is, akirıl a helyettes fıerdész azt mondta, hogy szabó. Jó vicc, hahaha! Az a 
hír járja róla, hogy nyomozó, és alighanem valóban az. Különben miért 
figyelmeztetné Emmát, hogy ha a rendırparancsnokságról telefonálnak, 
azonnal kiabáljon érte az udvarra. A fizetésért jövık cserélıdnek. 

– Figyelj már rám, Emma! – kezdi a nagy szobában Moska erdıkerülı. 
– Ha hozzám jönnél, szépen meglennénk mi ott kettecskén az erdıben, hogy 
na. Te csak számolnád a pénzt, én meg, ugye... hehehe... 

A javíthatatlan agglegény, aki évente két alkalommal egy kocsiderék 
üres üveggel zötyög a bolt elé, ezt minden fizetésnapon elismétli, és 
ugyanazt a választ kapja: 

– Hozzád megyek én – szokta mondani Emma. – Csak elıbb te gyere a 
győrőkkel meg a lánykéréshez dukáló édes borral. 

Ezúttal azonban nem jutnak el a győrőhistóriáig. Éles csöngetésekkel 
megszólal a telefon. Tallinn hívja Lapukülát. Tallinn hívja Erkki Kitner 
nyomozót. 

Az erdıgazdaság irodáinak telefonjai párhuzamos kapcsolásúak. Emma, 
a bérelszámoló addig tartja a kezében a kagylót, míg a fiatalember be nem 
ér a szomszéd szobába. Emma szívesen a füléhez emelné a kagylót, de 
sajnos túl sokan ülnek a szobájában. És az örökifjú Emma tisztában van 
vele, hogy mit szabad, és mit nem. Tanúk elıtt más telefonját lehallgatni 
bizony nem szabad. 

Szerencsére a szomszéd szoba ajtaja abból a fajtából való, amelyik nem 
torlaszolja el a hanghullámok útját. Hát még ha a hívott félnek a rossz vonal 
miatt néhány szót szinte üvöltenie kell! Emma a kezébe hajtja arcát, és 
közelebb húzza a virágvázát. Ó, hogy illatoznak ezek a virágok! Számít is 
az, hogy a tallinni hangot nem hallja! Ki lehet azt következtetni. 

– Tehát az analízis azt mutatja, hogy a golyó ugyanolyan, mint 
amilyen a soidlakõnni volt – üvölti Kitner, és hozzáfőzi: – Persze erre 
számíthattunk. Hisz ilyen különleges golyóval aligha rendelkezhet sok 
ember. – Kitner ezután elmondja, hogy jó híre van. Sikerült megtalálni a 
töltényhüvelyt. Ott hevert a földön, a lelıtt ız közelében. Most Tallinn 
kérdez valamit. 

– Igen! – erısíti meg a hang a helyettes fıerdész dolgozószobájában. – 
Igen! – vágja rá még egyszer. Majd folytatja: – Nem, ahhoz nem férhet 
semmi kétség. A töltényhüvely itt van az asztalon. Csináltam róla egy 
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primitív „színképfelnagyítást”. Már ebbıl kiderült, hogy a hüvelyen halvány 
vonalkák vannak, amelyek csak ujjlenyomatok lehetnek. Szerintem az 
infravörös sugarak teljes bizonyossággal ki fogják mutatni. 

Kész szerencse, hogy a helyettes fıerdész, aki idıközben bejött a nagy 
szobába Moskáért, az öreggel együtt kimegy az udvarra, így legalább nem 
kell szégyenkeznie az erdıgazdaság ócska telefonjai miatt. Ezt a 
nyomorúságot! Vacak készülékek! Foszladozó vezetékek! És nem most 
történik meg elsı ízben, hogy az erdıgazdaság telefonjából normális 
beszédhang helyett csupán fülsértı recsegés hallatszik. 

– Halló! Halló! Halló! – üvöltözi a nyomozó, akit eleinte 
szabómesternek tartottak. 

– Halló! Halló! Halló! – üvöltözi valaki valószínőleg a 
rendırparancsnokságon is. 

De a telefon mindkét hallózásra recsegéssel válaszol. 
Szerencsére a központos kisasszony helyzete magaslatán áll. Gondosan 

végighallgatja a beszélgetést. És tudja, mit kell tennie. Megígéri, hogy 
átkapcsolja a beszélgetést a másik vonalra, a fıerdész lakástelefonjára. Már 
meg is beszélte a fıerdész feleségével. Oda tudna menni az elvtárs? 

Az elvtárs természetesen oda tud menni. Az elvtárs, akár egy szélroham, 
beviharzik a nagy szobába, odavet néhány magyarázkodó szót Emmának, és 
kiszalad az udvarra. A fıerdész az egykori jószágigazgató házában lakik, 
ami talán száz méterre lehet innen. 

A nagy szobában egy felháborodott nı és egy felháborodott férfi marad. 
Ez a férfi éppen olyan figyelmesen hallgatta, hogy mirıl beszélnek a másik 
szobában, mint Emma, a bérelszámoló. Az ablaknál állt, és csupa fül volt. 

– Ó, ezek a virágok! – sóhajt fel a felháborodott nı, és visszahúzza a 
vázát eredeti helyére. Igazán érdekes beszélgetés volt, kár, hogy vége 
szakadt. 

– Az emberiség átka és keresztje ez a mai technika – vélekedik a 
felháborodott férfi, és kihúz egy fiókot, amiben a közös használatú 
szerszámokat tartják. – Na, megnézzük, mi a baja. Lehet, hogy a vezeték 
csatlakozójánál van a hiba? Vagy a kagyló zsinórja szakadt ki? Mert néha 
az is elıfordul. 

Ha Emma figyelmesebb lett volna, észreveszi, hogy egyáltalán nem 
cseng természetesen a felháborodott férfi hangja. De Emma, a bérelszámoló 
cseppet sem figyelmes. A felháborodott férfiról mindenki tudja az 
erdıgazdaságban, hogy ért a lakatosmunkákhoz, ezért Emma egyáltalán 
nem csodálkozik, amikor az a csavarhúzóval és a csípıfogóival eltőnik a 
helyettes fıerdész irodájában. Mi csodálkoznivaló volna ezen? Hiszen 
Emma nem látja, ahogy a férfi az ablakhoz siet, kiles az udvarra, és aztán 
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valami oknál fogva lábujjhegyen az asztalhoz lopakodik. 
Az asztalon a vattával kibélelt dobozkában egy matt fényő töltényhüvely 

hever, meg egy fura csı, amelyben piros üveg van. A városi férfi olyan 
lóhalálában rohant egyik telefontól a másikhoz, hogy ott felejtette ıket. 

„Tehát ez a szerkentyő mutatta ki az ujjlenyomatot – morfondírozik a 
telefonszerelı a piros üvegő csıre meredve. – És miért is ne mutatta volna 
ki, ha egyszer minden óvatosságot mellızve töltötték meg azt a puskát? 
Kesztyőt kellett volna használni, de hát ki visel nyáron kesztyőt? 

Óvatosan kiemeli a hüvelyt a dobozkából. 
Az áruló! Az ocsmány, sátáni árulója! Ki gondolta volna, hogy...? És ı 

meg egyszerően otthagyja. 
Nem vesztegeti az idejét azzal, hogy közelebbrıl szemügyre vegye. Az 

ujjlenyomatát bámulhatja otthon is a kávéskannán. Nála senki sem tudja 
jobban, mennyire drága minden másodperc. 

Egyetlen lehetısége van, hogy mentse a bırét – és ı él ezzel a 
lehetıséggel. 

Az áruló hüvelyt a végénél fogva ujjai közé veszi, és jó erısen megtörli 
a kabátbélésével. Nem tudja, mi fán terem az a „színképfelnagyítás” vagy 
mi az ördög... Nem ismeri az infravörös sugarakat sem. De azt tudja, hogy 
ha egy rézhüvelyt alaposan megdörzsölnek, akkor azon többé semmiféle 
készülékkel nem lehet ujjlenyomatot kimutatni. 

Na persze késıbb, amikor kiderül majd, hogy egyáltalán nincs 
ujjlenyomat ezen az átkozott lövedéken, az okot adhat némi 
gyanúsítgatásra. De jobb a gyanúsítgatás, mint az egyértelmő vád. 

Most már legfıbb ideje, hogy valamit csináljon a telefonnal is. Egy 
kicsit zörögni, egy kicsit csörögni. Ennyit mindenképpen kell csinálnia. 
Mielıtt azonban hozzálátna, vissza akarja tenni azt az átkozott rézhüvelyt. 
Mégpedig úgy, nehogy újabb, frissebb, és még árulkodóbb nyomot hagyjon. 
Semmiképpen sem szabad nyomnak maradnia. 

A férfi elıkotor a zsebébıl egy ceruzát, beledugja a hüvely nyílásába, és 
hozzálát a végsı tisztogatáshoz. A ceruzára húzva akarja visszatenni az 
áruló tárgyat a vatta közé, de félúton megáll a keze. 

Valaki elköhinti magát. Mégpedig ott, a közvetlen közelében, és ettıl a 
diszkrét figyelmeztetéstıl úgy megretten, mintha puskát sütöttek volna el a 
füle mellett. 

Az ajtóban egy fiatal, magas, szıke férfi áll. Ugyanaz a férfi, akinek 
most a másik telefonon kellene beszélnie. És mégis olyan képet vág, mintha 
legalább egy perce ott állna. 

– Pontosan így képzeltem – szólal meg halkan Erkki Kitner. – 
Gondoltam, hogy ezt fogja tenni, és nem kellett csaódnom. Vagy talán azt 
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akarja mondani, kínos rendzseretete vette rá, hogy azt az apró tárgyat 
letörölgesse? 

Hogy ı mit akart mondani? Hát mit akarhat, amikor a keze remeg, a 
szemhéja vibrál, a homlkoak pedig vörös a hirtelen fejébe szökött vértıl? 
De valamit mégiscsak kell mondania. 

– I–Igen a rendszeretetem, hát persze… – hebegi, és a ceruzája végén 
még mindig ott van a mattul csillogó hüvely. – Hát persze, a rend kedvéért 
… meg akartam tisztítani 

És régi szokásához híven, bizonyítékok gyanánt hozzáteszi: 
– Ez napnál világosabb. 

29. MARDUS BÁTYJA HAZATÉR 

Az öreg, ütött-kopott Pobeda a köves parti országúton gurul. Az út 
borókabokros legelı fölött kanyarog, majd befordul a szántóföldek közé. A 
vezetı mellett ülı férfi olyan elérzékenyült ábrázattal szemléli a zöldellı 
mezıket, a tenger kékjét és a moha lepte pusztaságok lágy pasztellszíneit, 
mintha mindezt a keblére akarná ölelni. 

Valter Maaverét kiengedték a kórházból. 
Valter Maavere hazafelé tart. 
Guruljatok gyorsabban, kerekek! A férfi, aki hosszú idıre messze került 

a szénaillattól és a madárcsiripeléstıl, mielıbb szeretne visszatérni 
hozzájuk. 

Két és fél hónapi távollét után! Mások azalatt látták a tavaszt és a nyarat, 
és izgalmas pillanatokat éltek át. 

–... Amikor tövirıl hegyire átkutatták a Sindel-tavat és környékét, és 
mégsem találták meg a puskát, azt mondta a nyomozó, hogy körül kéne 
nézni azon a helyen is, ahol az ızet lelıtte. Mi kalauzoltuk ıket, s Mardus 
egyszer csak észrevette, hogy a repülı mókus éppen bújik befelé a fa 
odvába. Kíváncsi volt, milyen a tanyája, és képzelje el, ott volt a puska egy 
vízhatlan zsákban! Tisztára olyan, mint egy vadászpuska, csak az egyik 
csöve hornyolt. Német gyártmány, biztos még a megszállás idejébıl... 

Magától értetıdı, hogy Enn Siitam és a kórházból hazafelé igyekvı férfi 
öccse, Mardus tart éppen élménybeszámolót. A fiúk egyáltalán nem 
tévedtek, amikor úgy vélekedtek, hogy a Sindel-tavi Jaagup 
próbálkozásainak, melyekkel tisztára akarta mosni magát, végképp 
befellegzett. Valóban ez volt a helyzet. Az, hogy megtalálták a puskát, 
végképp megtörte Jaagupot. Már el is vitték Lapukülából. Autóval jöttek 
érte. Vele ment a helyettes fıerdész iskolatársa is. 
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– Hát van az ilyennek lelkiismerete? – szólal meg a volánnál ülı 
Laaneste, amikor a fiúk egy pillanatra elhallgatnak. – Abban tesz kárt, 
aminek a megóvását éppen ırá bízták... – És bosszankodva elhallgat. İ még 
nem tudja és a kocsi többi utasa sem, hogy Jaaguppal kapcsolatban cseppet 
sem helyénvaló a lelkiismeret szót emlegetni. Azt sem tudják még, hogy ott, 
ahol most tartózkodik, más néven ismerik ıt. Jaagup aktáin egy egész más 
név is szerepel. Egy olyan név, amelyet a német megszállás idején vér 
szennyezett be, és amelyet a viselıje a felelısségre vonástól való 
félelmében változtatott meg. 

– Hogy micsoda emberek vannak! – mondja a helyettes fıerdész 
inkább magának, mint a többieknek, s a fejében kavargó gondolatok cseppet 
sem vidámak. 

Az autó megy tovább. 
Az út szalagja alámerül a tölgyesbe, hogy nemsokára megint kibújjék a 

nap alá, és ismét arrafelé haladjon, ahol a nádas suhog. 
Tavasszal itt minden csak úgy nyüzsög az elevenségtıl. Rikácsoló 

madárraj suhant a part szélén a varjú nyomában, a csendes lagúnaszéleken 
tıkés réce és vadkacsa turkált csırével az iszapban. A piroslábú cankók 
pedig kecsesen sétáltak a sekély pocsolyákban, és flótára emlékeztetı dal 
kísérte vonulásukat. Tyüliö, tyüliö! 

A nádas most is nyüzsög az élettıl, csak most leplezettebb módon. A 
fészkek már üresek. A fiókák most teszik meg elsı önálló lépéseiket, most 
ismerkednek a nagyvilággal, és ilyenkor óvatosabbnak kell lenni. 

– Ne hajts olyan gyorsan – kéri Valter Maavere, aki különös vágyat érez 
arra, hogy mindezt a szépséget újból és újból szemügyre vegye. 

A mészkı talapzatra állított telefonpózna tetején egy fehér foltos mellő 
egerészölyv üldögél. Büszkén, mozdulatlanul, szemben a szélnek. Mindent 
észrevesz, éppúgy, mint a... 

– Mi lett a sassal, amire Moska erdıkerülı kutyája talált rá? – kérdezi 
Valter Maavere. 

A helyettes fıerdész éppen a dudát nyomja. Beletelik egy kis idı, mire 
válaszol: 

– Bevitettük a központba. Kitömték. 
– És mi lett a hímmel? 
– A viidunai parton vetette ki a víz. Nem sok maradt meg belıle. A 

csıre meg egy marék toll. 
– Ezek szerint... itt is kiveszett – mondja Valter inkább magának, mint 

a többieknek. – Itt is. 
– Így esett... mit lehet tenni? Senki se akarta. 
Mindkét férfi el van foglalva – az egyik a volánnál, a másik a 
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gondolataival. Ezért nem veszik észre, hogy a hátsó ülésen a két fiú között 
dulakodás folyik. A nagyobbik a kisebbik szájára szorítja a tenyerét, és 
valami okból öklét mutatja neki. 

És máris itt van az uradalmi idıkbıl maradt mészkı híd, a tejüzem 
füstölgı kéménye, a hajlott hátú Tidriku Liisu és végül a kis sárga házikó. 

A csőrbıl idıs, kérges kező asszony szalad kifelé, az arcán szélesedı 
mosoly lépésrıl lépésre kisimítja a fáradtság és a szél vájta barázdákat. 

Sok megnéznivalója van ám az olyan embernek, akinek hosszú ideig a 
nikkelgombos ágy és a kórház bokros kertje korlátozta lépteit. Különösen az 
otthonában, ahol az udvar minden zuga ismerıs neki. A megmetszett 
almafán már új, világoszöld hajtások virítanak, valaki pirosra festette a 
kútkávát, és az ereszalján két fecske helyett már egy egész család csicsereg. 
Jó sok idı beletelik, mire Valter Maavere bejut a kis házikó apró szobájába. 

De most már ott van, leül az asztalhoz, és a képeket nézi, melyeket 
valamikor öccsével versengve raktak ki a falra. 

Ezek szerint kivesztek a halászsasok. Most már Észtországból is. 
Felnyúl a polcra a könyvek mögé. Ott volt a kék fedelő jegyzetfüzet, 

amikor ıt elvitték innen. 
Most is ott van. 
Nem elıször kényszerül ilyen lakonikus bejegyzések írására. Egyáltalán 

nem elıször. De még sohasem tette ilyen szorongató érzéssel. 
Vajon látnak-e még valaha is a Homokháti Rengeteg fölött ilyen 

hatalmas madarat a magasban lebegni? Vajon leül-e még megpihenni 
valaha is a viidunai saskıre a hely ısi gazdája? Susog a lapok sarka Valter 
ujja alatt. 

És ekkor nagyot dobban Valter Maavere szíve. Ott, ahová be akarta írni 
a szomorú hírt, már volt bejegyzés. Méghozzá elég sok. Pontos dátumokkal. 
És volt ott néhány fénykép is. Valter, amint megpillantja ıket, felugrik. 

Két lépéssel az elıszobában terem, ahol Mardus, az öccse, sokáig olyan 
képet vág, mint aki éppen a futószınyeget igazgatja. 

– Te akasztófavirág! Hát nem tudtad a kocsiban kinyitni a szádat?! – 
kiabálja Valter nevetve, és Mardusnak fel kell húznia a nyúlcipıt, hogy el 
tudjon menekülni. 

A kalocsni, amit száradni tettek a kemencepadkára, vidáman elsüvít a 
menekülı füle mellett. 

A meglepetések nagymestere beleveti magát az udvaron álló 
szénaboglyába, és zilál, mint egy eszeveszett. 

– Ó, ó, ó! Nem bírom tovább! – A meglepetések nagymestere álmodni 
sem mert ilyen hatásról. Ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. 
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Mardus még magának sem akarja bevallani, hogy valójában nem is 
ennek örül annyira, hanem valami egészen másnak. 

Hiszen az olyan ember, aki felemelt kézzel, nagy lendülettel képes 
utánavágni egy kalocsnit – teljesen egészséges. 

Mardus, miután kissé összeszedte magát, visszalopódzik a szobába. A 
fejét leszegi, akár a lapukülai kántor, és ekként jelenik meg bátyja elıtt, 
bőnbánóan toporogva. 

– Ma megyünk ki utoljára megnézni a sasfiókát, és gondoltam, hacsak 
nem fárasztott ki annyira az autóút... 

Ezúttal a kalocsni eltalálja a hátát, amitıl végképp megnyugszik. 

30. BÚCSÚ 

Amikor a Sarló-szigetig már csak néhány száz méter volt hátra, az 
útikalauz visszanézett. 

Három alak lépdelt a nyomában, mindegyikük botot szorongatott a hóna 
alatt. Csaknem szótlanul közeledtek, és ha idınként nem hallja a száraz 
hangafő zizegését vagy a besüppedı felszín mélyrıl jövı sóhajait, azt 
gondolhatta volna, hogy árnyak lépdelnek a végtelen mocsár fölött. 

– Itt tarthatnánk egy kis pihenıt – szólalt meg Mardus, az útikalauz. 
Innen már látni lehet a fészkelıfát. 

Letérdeltek a hamisciprus közé. 
A messzelátóban világosan kirajzolódtak a fészek vázát alkotó gallyak. 

Elıtőntek még a peremét borító barnás erdeifenyıágak is. 
A kis Fehértollú nem volt a fészekben. 
A mocsári vándorok között most volt valaki, aki ismerte a sasok 

szokásait. Messzelátóját lassan fölfelé irányította, a sziget fáinak lombozata 
fölé. Azt a fát kereste, amelyrıl be lehetett látni a többit. Ez csak egy 
ezüstös lombú fa lehetett, a tetején néhány száraz ággal, amelyekbe a sas 
alaposan bele tudja mélyeszteni a körmét. 

– Nézzétek, ott van! – szólalt meg egyszerre csak Valter Maavere. – A 
magas lucfenyık csúcsától kissé balra. És nehogy azt higgyétek, hogy nem 
lát bennünket! 

A kis Fehértollú valóban látta ıket. Apja egykori ırfáján üldögélt, azona 
z ágon, amely számos ısének viselte a karma nyomát. Három nappal ezelıtt 
tette meg az elsı útját a levegıben. Három nappal ezelıtt repült elıször 
életében, s ez kilenc sárga nyakú kisegér életébe került. Azóta már többször 
is repült. A zsákmány nem mindig volt olyan gazdag, de minden útnak 
megvolt a maga tanulsága. 
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Most apja ırfáján ült, mozdulatlanul, akár egy kıszobor, és a fészekhez 
közeledı embereket figyelte. Többen voltak, mint amennyit a fehértollú 
valaha is látott. Nem tudta ıket megszámolni, és azt sem tudta, hányan 
lehetnek, de mindenképpen többen voltak, mint ahányat eddig látott. 

Valter Maavere a fészkelıfa alatt mindenkit ellátott útravalóval: 
– Ti, fiúk a mocsár szélén mentek. Együtt úgy, ahogy eddig 

megszokhatta. ÉN megpróbőálok egyenesen aközelébe lopódzni, te pedig 
azzal a puskával csinálsz egy kört, és a háta mögé kerülsz. 

Elindultak. 
A mocsár most adta ki magából a hıséget, amit a hosszú nap folyamán 

elnyelt. A forró levegı vibrálva emelkedett a magasba, és az ifjú sas, akinek 
érzékeny nyaktollai ezt azon nyomban érzékelték, vágyat érzett rá, hogy 
csatlakozzék ehhez a légáramlathoz. 

Mintha csak kitalálta volna, hogy az ilyen vihar elıtti, forró nyári 
napokon szülei a felhık alatt keringve kerestek felüdülést. Mintha csak 
valaki a fülébe súgta volna. 

De – miként minden madár, amelyik nem régen tanult meg repülni – a 
kis Fehértollú is hihetetlenül büszke volt a tudományára. És noha 
veleszületett szerénysége küzdött ez ellen, a kis Fehértollú szíve mélyén 
arra vágyott, végre figyeljen fel rá valaki. Arra vágyott, hogy bemutathassa 
a tudományát. És most ez a vágy tartotta vissza szétnyílni készülı szárnyát. 
A mocsár szélénél két ismerıs alak közeledett. 

A repülés ifjú virtuóza elhatározta, hogy megvárja, amíg közelebb 
érnek. 

És noha a kis Fehértollú figyelme fıként oda irányult, ahol a nádas senki 
földjeként övezte a mocsárszigetet, azt is látta, mi történik másutt. 
Észrevette, hogy az erdıszéli bokrok között szökdécselı ökörszem egyszer 
csak röpdösni kezd. „Csrrr, csrrr!" – adta le az ökörszem a vészjelzéseit, és 
billegtette hozzá a testét. A fiatal sas azt is észrevette, hogy az erdei pityer 
szorosan a fenyıgallyhoz lapult, hogy elrejtızzék, és csaknem ugyanabban 
a pillanatban látta meg a botot is, amely pörögve repült az ırfa felé. 

Az ösztöne sok szükséges dolgot elıre jelzett a kis Fehértollúnak. Az 
ösztöne súgta neki, hogy az a bot nem jut el az ágig, amin ül. De az ösztöne 
mást is mondott. Utasította, hogy haladéktalanul menjen el innen, és a 
Homokháti Rengeteg légterének királyi sarja azon nyomban széttárta a 
szárnyát. 

De a kis Fehértollúnak még egyáltalán nem akaródzott elrepülni. 
Elıször csupán az ırfa fölött körözött. Alig lebegett magasabban a fák 
koronájánál, spirálisra emlékeztetı íveket rajzolt a levegıbe, miközben az 
emberi lényeket fürkészte, akik botjaikkal a fák törzsét ütögették, 
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tobozokkal dobálództak, és olyan zajt csaptak, amilyet a fiatal sas még 
sohasem hallott. 

A kis Fehértollút a vére hangja már akkor óvta hívatlan látogatóitól, 
amikor azok a fészek melletti lucfenyırıl az elsı húsdarabot dobták a 
fészkébe. Késıbb ez az óvatosságra intı hang elcsitult benne. Az a bizalom 
fosztotta meg a csengésétıl és a hatóerejétıl, ami a kis Fehértollúban szinte 
akarata ellenére támadt. De az intı hang igazából sohasem halt el. Megvolt 
benne. 

Várta, mikor jön el az ı ideje. 
És most eljött. 

 
 

A Fehértollú nem értette, mit kiáltoznak az emberek. Nem fogta fel 
mozdulataik értelmét sem. Mégis mindezt ellenséges megnyilvánulásnak 
érezte. Képtelen volt másnak felfogni. A kiáltozás, a taps, a levegıben 
süvítı botok – ez mind-mind ıellene irányult. Mihelyt errıl végleg 
meggyızıdött, feljebb emelkedett. 

A két, fej nélküli kígyó csupán csak ámítás volt. Az egerek, a patkányok 
úgyszintén. A sikamlós farkú csuka nemkülönben. A két házinyúl pedig a 
legeslegnagyobb ámítás volt. A bizalom leple foszlányaira szakadt. A kis 
Fehértollú apját, az öreg Fehértollút látta maga elıtt, aki a magasból hallatta 
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hívó hangját. Ugyanott látta az anyját, a Laposkarmút is. És ott volt fent az 
égi magasságokban valamennyi bölcs halászsas, aki csak az elmúlt 
nyolcvan esztendıben a Homokháti Rengeteg háborítatlan zugaiban építette 
meg a gallyerıdjét, és valamennyien fölfelé hívták ıt, magukhoz. És ı, az 
utolsó Fehértollú nem tehetett mást, hallgatnia kellett erre a hívásra. 

– Elmegy – szólalt meg a mocsár szélén egy fiú. – Most azt gondolja, 
hogy mi... – És szép, lányosán hosszú szempillái gyanúsan remegni 
kezdtek. 

Valter Maavere átölelte Enn sovány vállát. 
– Ne gondolj vele. Ezért kár bánkódnod. Hisz az a jó, ha valóban azt 

gondolja. – És erısebben magához szorította a fiút. 
Kissé távolabb pedig a másik fiú továbbra is fölfelé hajigálta mogyorófa 

botját, és egy férfi az ég felé emelte puskája csövét. Nem állt módjukban, 
hogy elmeséljék a kis Fehértollúnak a kék fedelő jegyzetfüzet 
legtragikusabb históriáját. Hogy is mesélhettek volna neki arról az árva 
sasfiókáról, amelyiket a puhtalaini természetvédelmi állomáson neveltek 
fel? Hogy mondták volna el neki, hogy a sasfiókát, aki hozzászokott ahhoz, 
hogy bízzék az emberekben, a szomszéd falubeli pásztorfiú egyszerően 
fejbe kólintotta a botjával? Az egyetlen, amit tehetnek a kis Fehértollúért, 
hogy félelmet ébresztenek benne minden ember iránt. És ezt meg is tették. 

A kis Fehértollú egyre emelkedett. Csaknem mozdulatlan szárnnyal. 
Éppúgy, mint egy vitorlázórepülı, amely a magasságból merít erıt, 
könnyedén hol erre, hol arra billentgette magát. Rátalált az emelkedı 
légáramlatra, és most már nem szalasztottá el az alkalmat. 

A mélybıl négy ember nézte. Az a négy, aki az imént még lármázott. 
Mozdulatlanul álltak a helyükön. 

Valter Maavere egy nemrégiben olvasott könyv szavaira gondolt. 
„A lelkünk mélyén valószínőleg valamennyiünkben él a kalandvágy, a 

vadon szava, s ez kitőnik minden cselekedetünkbıl. És jó, ha ez a hang 
korán szólal meg bennünk.” 

Laaneste gondolatai nem voltak ennyire emelkedettek. 
„Különös fiúk ezek – gondolta. – Mondhatni, furák. Jó, jó. A madár 

most elrepül, de ez az egész história... na persze, nem könnyen válik meg 
tılük. De miért nem jöttek be az erdıgazdaságba, és miért nem mondtak el 
mindent?” 

És valami oknál fogva a helyettes fıerdésznek most az a róka jutott az 
eszébe, amelyik az erdıgazdaságban a vasketrecben a fogát csikorgatja. 
Összerándult baloldalt a szája sarka. Na igen... hát van ez így néha. 

A fiú, aki még mindig egy fenyıgyökeret szorongatott a kezében, kissé 
félrehúzódott a többiektıl. Fájt a szeme, azért. 
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„Menj csak, menj – gondolta. – Menj, és légy óvatos! Tudom, hogy 
visszatérsz, biztosan visszatérsz egyszer. Mert nem történhet másként. Nem 
szabad másként történnie.” 

A legfiatalabb fiúnak zenei hangokkal volt tele a feje. Már régen 
rendelkezett ezzel a képességgel, de ennyire világosan még sohasem érezte. 
Körülötte minden, de minden, ı maga, sıt még a gondolatai is egyetlen 
hangszıttessé álltak össze, és ı mindezt fájdalmasan, tisztán hallotta. 

Hallotta a végtelen mocsár nyomasztó szomorúságát, hallotta a felhık 
vonulását, hallotta a nap hevét. Amit hallott, abban benne volt az 
esıcseppek kopogása, benne a felperzselt tızegmoha sercegése és az életre 
kelı fő susogása. És benne volt a távolodó sas büszke szárnysuhogása, és 
természetesen benne volt a búcsú meg a reménybeli viszontlátás is. 

És benne volt egy elhatározás, egy szilárd elhatározás, hogy egyszer ı 
mindezt – így, ahogy érezte – kottákba foglalja. 

A kis Fehértollú, a nagyra nıtt kis Fehértollú pedig mindig följebb és 
följebb emelkedett. Lassanként vékony vonallá zsugorodott. 

Azután a vonalból pont lett, végül az is eltőnt.  
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