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Friedler Magdolna: 

 

MADÁRÉNEK 

 

− Kitől is van ez az idézet? – kérdeztem a magyar füzetem fölé hajolva. 

− A családi szállóigére gondolsz? Gárdonyitól – felelte anyám, majd kivette a 

pogácsákat a sütőből, és a forró tepsit a platnira tette. Sosem értettem, hogy nem 

égeti meg a kezét konyharuha nélkül. 

− Ha meghűlt, egyetek belőle. − Azzal magára terítette gyapjúszvetterét, és 

kiment a kertbe. Tavasztól az első fagyokig mindig ott talált rá az este. 

Akkoriban a fészerben minden szerszám glédában állt, letisztítva 

támaszkodtak a falnak. Most pókhálósan, egymáson átdőlve várja a sok egyforma 

fanyél, hogy valaki végre rendet vágjon köztük. 

Úgy gondoltam, hogy az ő ereje, szívóssága örökké tart. Hogy itt felejtik az 

égiek, és még akkor is kapál, permetez és befőttet tesz el, amikor én már nem 

leszek. Szomorú felismerés volt a valóság. A szanatórium rácsos ágyában rövid 

délelőtti árnyékká zsugorodott anyám. Már nem evett és nem ivott. Csak 

szavainkat falta mohón a kerítés alatt beszabaduló vaddisznó csapatról, a 

paradicsomvészről, a rózsabogarak elszaporodásáról, a gereblye fogain 

himbálózó siklóról és unokái egész völgyet bezengő sikításáról. Sápadt arca 

kipirult az erdő és a kert híreitől. Nővéremmel csak álltunk, és tehetetlenül 

néztük nyolcvanas, elfogyó testét. Az almafa odvába temessetek, hogy 

hamvaimban is hallhassam a madarak énekét! A kórtermet fonák ritmusok 

lengték körbe. A közeli kápolna misére sántikáló harangpárja illetlenül kondult 

bele a rádióból recsegve kiszabaduló Bach-korál ütemeibe. A szabálytalan 
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szívverés sem találta meg az összhangot az infúzió monoton csepegésével. Fals 

szimfónia volt ez. 

Néhány hét múlva újra hallhattuk a harangokat. A ravatal mellett mélyebb, 

sötétebb tónust öltöttek fel. Búcsúzósat. A kántor is kitett magáért, a népének 

bezengte az egész erdőt. A szemközti bércről visszapattanva még egyszer 

hátrakiáltott első sora, mielőtt eltűnt a fenyőrengetegben: Látjátok testvérek, 

ennyi az élet. A kápolnából a fasoron keresztül sétáltunk át a kertünkbe, a 

kedvenc almafához. A telek legvégében állt, annyira közel az erdő fáihoz, hogy 

mikor anyám negyven éve elültette, a meglett korú tölgyes már akkor örökbe 

fogadta a formás csemetét. Bőtermő volt, jóízű gyümölcsöket adott. Egyik nyáron 

megrepedt a kérge, nem tudtuk soha begyógyítani. Azon a helyen alakítottunk ki 

egy parányi fülkét a csupor nagyságú agyag-urnának. A szertartás után gyantával 

ragasztottuk vissza a faháncsot, teljesítve a benne nyugvó akaratát. 

A fa alá kis pad került, amelyen gyakran elidőztem, amikor nővéreméket 

meglátogattuk. Szaladtak az évek. Az almafa újabb generációt látott felnőni, és 

örömében még finomabb jonatánokat érlelt. De minden jónak vége szakad 

egyszer. Napra pontosan húsz év múlva anyám után sógorom is elment. A 

gyerekek már kirepültek, a főváros beszippantotta őket, nővérem pedig egyedül 

nem tudta ellátni a házat és a nagy kertet. Öreg fát kellett átültetni, nem tudtuk, 

hová. Nagy dilemma volt, majd beleszakadt a lelkünk. Hozzánk költözzön, a 

gyöngyösi társasház szobájába? Vagy egy kisebb kertesbe egyedül? A mátrai 

faluban maradjon? Vagy inkább a gyerekei közelében lakjon? Gondok egész sora 

aggasztott, de álmaimban egy kérdés soha nem hagyott nyugodni: mi lesz az 

almafával? Anyánkat nem hagyhatjuk itt, nem bízhatjuk az új tulajdonosra, egy 

vadidegenre. Utolsó kívánság ide vagy oda, az urna velünk jön. Méltó helyre kerül 

majd újra, más madarak énekével egy másik gyümölcsfába. Elszántuk magunkat 

és léptünk. 

Az asztalos mélyebb barázdát keresett, beleillesztette a vésőt, és először 

óvatosan kopogtatta meg kalapácsával. Aztán erőteljesebben, míg végül jól 

nekifeszült. A kéreg végre lepattant. Váratlanul ért bennünket a látvány, 

dermedten álltunk a fa körül. Se kis fülke, se urna, se hamvak. Friss faforgács 

hullott alá a mesterember keze nyomán. Azt mondják, megtörténhet az ilyen. A fa 

felélte lakóját. Anyám végleg eggyé vált kedves almafájával, eleven része lett. 
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Természetes szimbiózisban olvadt bele az évgyűrűk dinamikus örvényébe. 

Valóban sikerült neki, hogy örökre hallhassa a madarak énekét. Évtizedek múlva, 

amikor kiszárad a fa, lassan újra porrá mállva, a szél szárnyán elrepíttetheti 

magát majd bárhová. Porból lett, porrá válik ismét. Ez így van rendjén. 

Könnyeimmel küszködve indultam el a ház felé. 

Időközben egy falubéli ismerős érdeklődött a vétel iránt. Neki szívesen adtuk 

el az erdőszéli házat kertestül, almafástul, anyánk emlékével együtt. Az évek 

során összegyűlt sok felesleges családi kacat selejtezésében segítettem a 

nővéremnek. 

Pakoláskor a padláson egy füzet akad a kezembe. Letörölve a verejtéket 

homlokomról, egy kis pihenőt engedélyezek magamnak. Lábam a kis pad felé 

visz. Tegnapról mára kivirágzott az almafa, rózsaszín szirmai árnyékában ülök le. 

Gyönyörű látvány. Kinyitom a valaha kék papírral bekötött, kifakult vékony 

könyvecskét, a magyar füzetemet. A piros szegélyű vinyettán a nevem alig látszik 

már. Nehezen silabizálom ki az alatta lévő sort: hatodik osztály. A középső lap 

magától kihull. Felveszem a földről, lefújom róla a rámászó hangyákat, és közel 

fél évszázadot zuhanok vissza az időben. Kisgyerekként újra a párásan meleg 

konyhában ülök. Bármily titokban cselekszel is jót, virága évek múlva is fejedre 

hulldogál. A családi szállóige, Gárdonyi Gézától. Ismét érzem anyám közelségét és 

szappanillatát. Mindjárt kiveszi a pogácsákat a sütőből, megsimogatja a fejem, és 

indul ki az almafához. 

Enyhe szellő fut végig a kerten, néhány szirmot hullat az ölembe. Óvatosan 

rakosgatom be őket a füzetbe, és becsukom. Lepréselve odaadom majd az 

unokáimnak. Épp hatodikosok... 
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Szili István: 
Méhész az erdőn 

 

 
 
 
     Az erdő szegélyén túl, egy régi irtás helyén sűrű akácos illatozott. Távolba 
elhúzódó foltja habosfehér ékként hatolt a tölgyesbe. A fák között kis erecske 
talált utat magának egy ölnyi mély, valaha szekérútként szolgáló árokban, és 
amint kiért a napvilágra, vize egykettőre eltűnt a murvás homokban. Ide, az 
erecske vége elé, egy széltől védett tisztásra telepedett a méhész, hogy a szomjas 
kis rovarok könnyen vízhez jussanak. Megfakult, kiszuperált, lapokból 
összegombolható katonai sátrát egy kíméletből meghagyott öreg molyhostölgy 
legörbülő ágára kötötte fel, csakis a biztonság kedvéért, ha váratlanul rossz idő 
törne rá. Mert különben a szabadban hált egy földre terített sátorponyván. Saját 
maga eszkábálta, dorongokból és ágakból összetákolt asztala régen szerzett 
cserkésztudományról tanúskodott. Az „asztalon” a méhészkedés kellékei 
sorakoztak, füstölője diszkréten pipált, csak a meglebbenő szellő borzolt elő 
belőle nagyobb igyekezetet. Maga a méhész elmélyülten nézegetett, forgatott egy 
lépet, ezért nem vette észre a feléje közeledő alakot. Az viszont óvatos volt a 
méhek miatt, de a foglalatoskodó méhészt sem akarta megijeszteni. Mert, valljuk 
be, eléggé bizarr külsővel rendelkezett: terepszín ruhában, két feltűnő 
fülhallgatóval és expedíciós kalappal a fején, kezében tartott méteres átmérőjű 
zöldre festett parabola antennával akárminek is nézhette volna az ember. 
Oldalán vízhatlan vászonzsákban kis magnója lapult, nem látszott belőle semmi, 
csak az antennához csatlakozó vezetéke sárgállott. Már rég hozzászokott, hogy az 
emberek meglepődnek ezen a látványon. 
     Némi torokköszörülés kíséretében odakiáltott a méhésznek: 

- Jó napot, jó munkát! Hangfelvételeket készítek! Közelebb mehetek? 
A méhész felkapta a fejét és ugyancsak elcsodálkozott. De lehetőleg nem 
mutatta, bár jobb 

félni, mint megijedni… Hiszen volt már dolga rosszindulatú emberrel is. A méhek 
ugyan védték, de nem úgy, mint ahogyan egy kutya tenné. 

- Hát, ha nem fél a méhektű’!… 
Tapasztalatból tudta, hogy legtöbbször az ijedős embert szúrják meg a méhek. 
Ezt még 

gyerekkorában megtanulta, amikor az iskolaigazgató méhészkedésre tanította. 
Azóta csak egyetlen egyszer félt a méhektől, még Törökországban a hegyekben, 
ahol ugyancsak felbőszülve röpködtek, mert egy medve szétrombolta a 
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kaptárukat. De még ott sem szúrták meg, amin a török méhész eléggé 
csodálkozott is. 

- Félni éppenséggel nem félek… hanem hát szeretnék egy kis kaptármuzsikát 
felvenni, ha 

megengedi.  
Azzal odament a méhészhez és bemutatkozott. 
- No hát akkor adjon Isten! Aztán mirű’ lessz a’ jó, az a fővétel? Tán a rádióból 

gyütt? 
- Nem, nem onnan. Én csak a magam kedvtelésére gyűjtöm a hangokat. Ez a 

hobbim. 
     A méhész elgondolkodott, hogy milyen jó egyes embereknek… Még hóbijuk is 
van. Neki ilyesmire sohasem tellett. Csak a munka. Igaz, ez a munka, ami a 
méhészkedéssel járt, nagyon a szíve szerint való. Pedig évtizedekkel ezelőtt 
kételkedve állt hozzá, amikor a háború után nem lehetett cukrot kapni. Egy volt 
katonabarátja tanította meg rá, aki egy darabig náluk lakott, mert elvesztette a 
családját. Ám milyen az élet: az asszony összemelegedett a katonabaráttal… 
sajnálatbul, így mentegette magát. Így aztán elváltak, és magában azt gondolta, 
hogy a méhész-tudománynak egy asszony az ára. Sebaj, mihelyt belejött a 
méhészkedésbe és egyre több mézet termelt, őrá is kedvet kaptak az asszonyok. 
Így aztán egy jóravaló özvegyet feleségül is vett, és a régit lassan elfelejtette. 
     - Érdekes hóbija van, - fordult a vendéghez, de mondja csak, mirű’ jó ez a nagy 
tányér? 
     - Hát ez egy antenna. Ez tereli össze a hangokat a mikrofonhoz, hogy együtt 
legyenek. Ha visszahallgatjuk, sokkal élesebben, tisztában szól, mint a valóságban. 
     Emberünk arra gondolt, hogy a háborúban is jó lett volna egy ilyen szerkezet, 
akkor talán hamarább észre vették volna a rájuk törő ellenséget. Akkor talán 
elkerülhette volna a sebesülést, aminek rossz időben visszatérő sajgását éppen a 
méhek segítségével gyógyítgatta. 
     - Hát jó, de egy darabig tegye csak oda annak a kaptárnak a bejárata elé azt a 
tányért, hadd szokják a bogarak. Addig megkínálom egy kis lépesmézzel. Szereti? 
     Lépesméz! Micsoda csemege! Gyermekkora óta nem ízlelhette, pedig nagyon is 
szerette. A méhész egy kis zománcozott tálkába tett lépesmézzel kínálta meg, kis 
kanalat is adott hozzá, és jó étvágyat kívánt. 

- Tuggya, néha napján kilátogatnak hozzám az unokák. Mind édesszájú, 
hiszen lyányok. 

Azok se akarják kézbevenni a lépet, félnek a méhektő’. Muszáj tányérkát és kanalat 
tartanom, mer’ különben kikapnák az annyuktó’. 

- És amúgy milyen idekint az élet?- kíváncsiskodott a vendég, bár a 
lépesméz-evés miatt 

a megszólalás nehezére esett. 
- Olyan, amilyen. Nyugodt. Csak az időjárás férne jobban a bőribe. Mer’ 

alighanem 
most is készül valami. A bogarak elárújják. No meg a háborús sebesülésem. Sajog, 
de kegyetlenül. Aszt még az is idegesítt, hogy mindenféle baja támad a méheknek. 
Azelőtt ilyesmi nem vót. 

Bár nagyjából tudta, hogy mi a helyzet a „méhfronton”, de azért rákérdezett: 
- Nincs segítség semmi? 
- Segiccség? Az van…van segiccség… csak annyit ér, mint a halottnak a csók. A 



 6 

világnak kéne a segiccség. Hisz vak, aki nem láttya. Vegyük csak sorjába: elősször is 
sok az ember a világba’. Nem nálunk éppenséggel, mert mink kevesen vagyunk. 
Hanem máshol. Sok embernek sok ennyivaló kő. Sok ennyivalót meg csak sok 
francos vegyszerrel lehet termenyi. De az mind visszaüt a világra. Ehun-e, már a víz 
is mérgező. Tavaly a víz miatt hullottak a méheim. Asztán a levegő. A sok repüllő… 
bomba se kő má’, ölég, ha odafő röpkönnek. Meg a sok gép: traktor, autó mittom 
én. Az mind büdösitt. És má senki nem bir nyugton megűnyi a fenekén. Gyünnek-
mennek a népek, talán maguk sem tudják, melyik hova, és miért. Itt az a sok jugó 
menekűtt is. Az a sok szerencsétlen asszony és gyerek! Itt mindenki azt hiszi, 
minket ilyen baj nem érhet. Má’ elfejtették a háborút. Az különben nem vóna baj, de 
csak akkor, ha mindeki más is elfelejette vóna. De hát nem, nem úgy néz ki! Hiszen 
most is ölik egymást a szomszédba’! Szóva’ nem látok kiutat, sem a méheknek, sem 
magunknak, embereknek. 
 
     A méhész váratlanul elhallgatott. Pesszimistán reális világképét más egyszerű 
emberek előadásában is hallotta már, és hirtelenjében nem tudta, hogy mit 
válaszoljon rá. Kell-e egyáltalán válaszolni? Arra gondolt, hogy talán már nincs is 
a világon semmi, ami vigaszt nyújthatna, még inkább utat tudna mutatni az 
embereknek. Élnek csak, egyik napról a másikra, mint ez a méhész is, és bár jól 
látják a világ baját, a lehetséges megoldást egyáltalán nem látják. Mint az 
áradatba zuhant farönkbe kapaszkodó ember, sodródnak csak, amíg bele nem 
fáradnak, alá nem merülnek. 
 

- Jaj, de finom volt ez a lépesméz! – áradozott, hogy a komor hangulatot 
eloszlassa. 

- Tudja, nagyon-nagyon régen még nem pörgettek az emberek. Elvették a 
méhektő’  

a lépet, és azonmód megették.  
- És ezzel ártottak a méheknek. De a viaszt talán mégsem ették meg, azt 

hasznosították… 
Na és mit fog tenni, ha az akác elvirágzott? Úgy látom, nem rövid időre 
rendezkedett be… 

- Hát igen. Nemsokára lesz hárs is. Nem messze innét, az erdőben. Ott van egy 
olyan 

mély vőgy, melynek a meredek oldalában csak hársfák vannak. No azt keresse fő’, 
ha elkezdődik a virágzás! Ott aztán főveheti a döngést! 
 
     A hársak említése régi emlékek képzeteit mozgósították benne. Szerepelt 
köztük egy gyermekkori hársfasor is, ahová évről évre ellátogattak a szüleivel 
zümmögést hallgatni, virágillatot lélegezni. Egy másik kép jóval későbbről való: a 
kis hegyi falu melletti szűk völgyben virágzás idején magasra nőtt hársak 
ontották az illatukat. Aki közéjük tévedt, majd megfulladt benne. A hűvös-nyirkos 
völgy túlsó, távolabbi végével nekitámaszkodott egy meredek sziklafalnak, és aki 
felkapaszkodott rajta, ráláthatott a hársakat körülrajzó méhek nyüzsgésére. A 
harmadik „hársas emlékkép” a Délkeleti-Kárpátokhoz kapcsolódott, és egyúttal 
feledhetetlen madárhang emlék is volt. Egy jókora irtásréten egész teliholdas 
éjszakán át hallgathatta az erdei pacsirták hajnalig tartó csilingelő énekét. A 
kaszálót mindenütt magas fák szegélyezték, a meredek lejtőkön pedig vén hársak 
illatoztak. Hajnalban még egy bóklászó farkas is átbaktatott a harmatos füvön… 
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     - Na és, ha a hársak is elvirágoztak? Akkor hogyan tovább? Akkor odébbáll? 
     - Nem a! Hisz láthattya! Ahun az a szotyolafőd. Ott lesz még egy kiadós gyűjtés. 
Aztán már csak a nyári virágok marannak, errefelé van éppen elég. Csak esső 
lögyön legalább egyszer-kétszer. 
     A méhek már nem szaglászták a parabolatányért, ezért próbálkozni kezdett, 
miféle hangok szűrődnek ki a kaptárakból. Meglepődött, hogy milyen sokfélék. 
     - Szellőztetnek. Melegük van, azért, - árulta el a méhész. 
     Meleg is volt, fülledt meleg. Az erdő fölött baljós felhők gyülekeztek. Megállt a 
levegő, levél se rezdült. 
     - No, bevárja-e, vagy időben fedél alá tud kerűni? Mer’, hogy itt csak ez a semmi 
kis sátor van. Nem a legkényelmesebb menedék. 
     Ezt bizony meg kellett fontolni. Nem messze az erdőben tudott egy 
vadetetőről, oda be lehet állni, de akkor visszafelé kellett volna mennie. A másik 
lehetséges fedél még jó órányira volt, az erdő túlsó felén, a felhagyott szőlőben. 
Öreg, romos présház, baglyok tanyája. Az oda vezető utat teljesen benőtte a 
bozót, és, hogy még az eső előtt odaérjen, sietnie kellett volna. Ezért inkább úgy 
döntött, hogy marad. 

- Hát, ha megengedi, inkább maradok. Amúgy nem vagyok kényes, gyakran 
alszom én is 

sátorban… csak ez a fránya dög nehezíti meg a dolgomat.  
Az antennára célzott, ami szeles, zivataros időben veszélyforrássá lépett elő. 
De még nem 

választotta le a magnóról, hátha felbukkan valami jellegzetes hang. A távolból 
halk egybefolyó morajlás hallatszott. A méhész rendezkedni kezdett, ellenőrizte 
a kaptárokat, nehogy az eső beverjen valami résen. Eszközeit is összébb rakta, és 
a sátrat is megvizsgálta, hogy elég tágas-e kettőjüknek, és, hogy jó erősen tart-e 
függesztő kötél. A tölgyfa törzsén sietős jövés-menéssel nagyfejű hangyák 
rohantak föl és alá, de a gyepből kihangzó ciripelés elhallgatott, és mintha a 
méhdöngés is alábbhagyott volna. A következő morajlások egyike-másika már-
már dörgésnek hangzott, és az egymást követő villámok fénye egyre inkább 
bevilágított az erdő sötétjébe. Csúnya idő közeledett. Még felvett néhány 
gurgulázó dörgést, aztán jónak látta az antennát jó messze biztonságba helyezni. 

- No, ez nem hiányzott! Tíz akácvirágzásból legalább hatot megtépáz a vihar, 
és minden 

tizediken elfagynak a virágok. Biztosra tudom, mer’ minden évet főjegyeztem. 
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     A következő villám már nagyon fényesre sikerült, és pillanatok múlva a 
csattanás is hallatszott az erdő felől. Aztán néhány súlyos cseppet követően olyan 
fergeteg csapott rájuk, hogy alig volt idejük behúzódni a sátorba. És akkor ott, a 
sátorban kuporogva, a szüntelen villámlás és dörgés közepette eszébe jutott az 
éjszakai zivatarban megtett út a hargitai menedékházba. Fiatal nőkből, férfiakból 
álló társaság vette be maguk közé, akik egy felfelé haladó traktor pótkocsiján 
ültek. A nekibuzduló jégveréses zápor elől esőkabátjaik, hátizsákjaik fedezéke alá 
bújtak, de egy-egy jégszem így is fájdalmasan célba talált. A villámok hatalmas 
jegenyefenyők sztroboszkópos képeit villantották fel, a bömbölő szél elnyomta 
még a traktor küszködő dübörgését is. És akkor, a viharra fittyet hányva 
váratlanul felcsendült egy női énekhang. Kisvártatva aztán több is, ami közé 
férfias dörmögés vegyült: 
 

Ej nem szeretem az idők járását,  
Megfordítom kalapom állását  
Nem árt annak sem eső, sem dara,  
Ej, még a jég is lepereg róla… 
 

     Ezt fújták, és aztán sok minden mást is nagy lelkesen és optimistán, miközben 
talán még a legbelső gúnyájuk is teljesen átázott. A lelkes dalolászásnak csak a 
megérkezés vetett véget.     
 
     Ez a vihar is félelmetes volt, hangjátékával együtt, különösen, hogy a kavargó 
szélben az öreg tölgy is megreccsent. Ha rájuk talál zuhanni egy ág, azt aligha 
emlegetik meg! Mihelyt egy kicsit csendesedett, a méhész ki is kukkantott, hogy 
mi a helyzet. 
     - Talán megússzuk, hogy nem szakad ránk. De holnap keresnem kell egy új 
sátorhelyet. 
     Még nem lehetett kimenni, esett is, minden de minden lucskosra ázott. 
Legalább jó félórát kellett még várni, hogy tovább mehessen. Hirtelen ötlettől 
vezérelve a méhészhez fordult: 

- Mondja csak, szokott-e zenét hallgatni? 
- Zenét? Miféle zenét? Muzsikát? 
- Hát nem olyasmire gondolok, mint amit a bálokon játszanak, nem is a 

nótákra vagy a 
templomi zenére. 

- Hát hanem mire? 
- Hát olyasmire, amit a rádióban hallhat az ember, amikor zenészek, 

zenekarok 
játszanak, és amit hangversenynek hívnak. 

- Nna, én olyat még soha életemben nem hallottam. Úgy értem, nem 
hallgattam végig. 

Nem érek én rá arra! Nem nekem való a’!   
- Ne mondja ezt! A zene mindenkinek való! Tegyünk egy próbát! Most 

mindjárt 
meghallgatunk valamit, és magának meg kell mondani, mi jut eszébe róla! 
     Mindig magánál tartott néhány felvételt, hogy adott alkalommal, akár csak 
pihenésképpen is, belehallgasson. Azzal behelyezett egy kazettát a magnójába, 
előretekerte és elindította a felvételt.  
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- Hallgassa csak!  
     A vihar csituló hangjai sajátos aláfestéssel szolgáltak a felhangzó zenei 
hangokhoz. A vonósok száguldó futamokkal idézték fel a viharos szelet, és éles 
üveghangok cikkanásaival a lecsapó villámokat. A zuhogó esőt a teljes zenekar 
interpretálta, sokféle hangzással, hol felerősödő, hol gyengülő intenzitással. 
Végighallgatták az Alpesi szimfónia viharjelenetét, a távolodó vihar valóságos 
dörgései a zenekari utánzatokkal keveredtek. 
     - Hát ez majnem olyan vót, mint az igazi! 
     - Bizony, nagyon jól sikerült a mű, és a zenekari előadás is… 
     - Kitű’ való ez, mi vót ez? 
     - Egy német zeneszerzőtől… Úgy hívják, hogy Richard Strauss. De nem rokona a 
bécsi Strauss-oknak. Azokról már biztosan hallott. Egy fiatalkori élményét 
fogalmazta meg a zene nyelvén. 
     - Úgy-e? Hát e’ nagyon jól sikerűt! Majhogynem ehíttem, hogy még vadabb idő 
gyün… Másféléje nincs? 
     Kotorászni kezdett a magnó táskájában, és egy másik felvételt is talált. Azt is 
előretekerte. 
     - Szerencsénkre éppen van más is. Hallgassa meg ezt is! De ez egészen másfajta 
muzsika lesz, mint az előbbi… 
     A leheletfinoman játszó zenekar meséhez illő sejtelmes hangulatot varázsolt a 
sátorba. Ebbe kottyantott bele keményen és váratlanul a zongora, méghozzá egy 
szószátyár madár hangján, miközben a háttérben a klarinét futamai távolabbi 
madarak hangját idézték. Egy darabig egymással feleseltek, majd a zsinatolás 
megelevenedett: az erdő minden lakója egyszerre dalolt és énekelt, egyre 
erősödő hangzással. Amikor újra elcsendesedtek, megállította a magnót. 
     - Kíváncsi lennék, mire vélte e rövid részletet! 
     - Hát… érdekes vót, az biztos. Mintha madarak lettek vóna. De nem igazi 
madarak, csak hasonlított rájuk… Nem tom, mi lehetett ez, ilyen madarat az 
erdőbe’ sohase’ hallottam! 
     - Hát persze, hogy nem hallott! Ez a zene csak érzékeltetni kívánta a madarakat, 
meg az erdő hangjait. Valahogy úgy, ahogyan az ember az ilyesmire sok idő múlva 
visszaemlékezik. 
     - Asztán mér’ nem igazi madarak szótak? Nehéz üket utánnoznyi, igaz-e? 
     - Nem erről van szó. Mert éppenséggel lehet utánozni bármelyik madarat, van is 
rá példa, több is. Azon kívül, hogy a madarakat kihallotta a zenéből, mást nem vett 
észre? Hallgassuk meg újra, jó?! 
     Azzal újra visszatekerte a szalagot, majd elindította. Most egy kicsit előbbről, 
és tovább is hallgatták, mint az előbb. 

- Arra lennék kíváncsi, milyen hangulata volt az egésznek. Mire gondolt, amíg 
hallgatta? 

- Hát… leginkább olyan vót, mint a mesefilmbe’… amikor az unokáim a tévébe’ 
mesefilmet néztek, és ahhó szót a zene… vagy valami ilyesmi. 

- Jó a megérzése! Igaz, ez nem mese, de szinte mesebeli. Aki írta, nagyon 
messze elkerült 

a hazájából, és a honvágy miatt szenvedett. Megpróbálta zenével felidézni távoli 
hazája kedves emlékeiet. 

- Na és ki vót az, aki írta? Magyar vót? 
- Magyar. 
- Gondútam. Valahogy magyarossan hangzott…  No, mondja meg, ki vót? 
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- Bartók Béla. Hallott már róla? 
- A nevit hallottam. 
- Ezt a zenéjét Amerikában írta. 
- Hát akkó’ jó messzire ekerűt… 

 
     A távolodó zivatar hangjai végleg elcsöndesedtek, csak a fákról csepegett a víz. 
Ideje volt továbbállni. Kikászálódtak a sátorból, és megszemlélték a fát, hol, 
melyik ág reccsent olyan nagyot. 
     - No, jó lesz vele vigyázni! Amúgy köszönöm a szállást. Most már mennem kell. 
Elég soká érek le a faluba. 
     - Isten áldja! Vigyázzon magára!.. És köszönöm a muzsikát. Esztán jobban 
odafigyelek rá. Nem is gondútam, hogy így kő haagatnyi! 
     - Hát másképpen is lehet, nem csak így. Hisz a zenének is van értelme, akárcsak a 
szónak. De éppen ott kezdődik a zene, ahol a szó véget ér. Azt mondja EL, vagy KI, 
amire a szó már nem képes. 
     - Láttya, erre sohase gondútam. Tuggya mit? Gyüjjön erre máskor is! Biztossan 
lesz fél óránk, hogy egy kicsit haagatózzunk! 
     - Megígérem, úgy lesz! 
 

 
 

     Már augusztust írtak, amikor újra útba ejtette a méhész tanyáját. Izzasztó 
meleg volt, forró szél fújt, enyhet hozó esőnek semmi nyoma. A növények levelei 
fonnyadtan lógtak, a nyár eleji erecske vonalában most egy hangyaút jövő-menő 
forgalma zajlott. Sajnos sem a méhészt, sem a sátrát nem találta. De a kaptárok 
továbbra is ott álltak. Egy nagy fadézsa volt a közelükben, de már az is majdnem 
kiszáradt. Ide vizet felhozni csak messziről lehetett, de úgy tűnt, nincs, aki 
felhozná. „Valami baj érhette az öreget” – villant át a gondolatain. A nevét, címét 
hamar megtudta, hiszen a méhészek mindig kiírják az adataikat a tanyájukra. A 
névtábla mellett egy madzaggal odakötött cetlit talált műanyag zacskóban. 
Gyerekes írással ez állt rajta: „Hanggyűjtő bácsi! Ha erre jár, a papa arra kéri, 
látogassa meg. Kórházban van!” Aztán a kórházi telefonszám. Semmi más. Még 
dátum se. 
 
     Másnap felhívta a kórházat. A méhész még ott volt, de, mint mondták, napok 
múlva hazaengedik. Elővett egy üres kazettát, és annyi zenét másolt rá, amennyi 
csak ráfért. A szerzők nevét és zenemű címét ráírta a kazettaborító papírjára. Az 
egyik zsebben hordozható magnóját is előkészítette, fülhallgatóval. 
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     A kórházban hamar útbaigazították. A méhész a semmibe bámulva ült az ágya 
szélén, betegtársa meg a szomszéd ágyon horkolt. Amint egymásra pillantottak, 
egyszerre mintha a Nap sütött volna be a kórterembe. 
     - Jó napot, jó egészséget! – köszöntötte a méhészt áradozva, de csak halkan, 
nehogy az alvó beteget felébressze. – Hát itt kell találkoznunk? 
     - Jó napot magának is! Ha tudná mennyire vártam. Azt gondútam magamban, 
ha begyün, akkor megmaradok. 
     - No, no, nem kell még arra készülődni! Hisz ha jól tudom, maga egészen fiatal, 
fogadok, hogy még nincs is hetven éves! 
     - Még nem, de mingyárt annyi leszek. A hónap végén tőttöm be. 
     - Na látja! Várják ám a méhek, ott volna a helye! 
     De, hogy mi a baja, tapintatból nem kérdezte. A nővér, meg az osztály is, ahol 
feküdt, már elárulták neki. Olyan baj, amiből legtöbbször csak egyféle út vezet 
kifelé. Még akkor is, ha nemsokára hazaengedik az öreget. 

- Hoztam ám hallgatnivalót! Többfélét is… 
- A’jjó… de itt nincs mive’ haagatnyi! 
- Arról is gondoskodtam. Hoztam egy kis magnót, meg fülhallgatót. Mindjárt 

megmutatom, hogyan kell használni. 
- Jaj, de ritka rendes ember! Senki se gondúná, hogy van még ilyen! 
- Hagyja már, ne dicsérjen! Ez a normális, nem? 
- Magának meg nekem igen, de aligha mindenkinek… 
Nekiállt a betanításnak.  
- A kazettával nem kell bajlódnia, még megfordítani sem kell. Ha ezt a gombot 

megnyomja, a szalag elindul, és ha a fülhallgatót a fülére teszi, hallani fogja. Ez itt 
a hangerő szabályozó. Leállítani nem kell, mert magától leáll. De, ha ezt a gombot 
megnyomja, akkor azonnal megáll. 

Aztán még egyszer elmagyarázta, és próbaképpen belehallgattak a felvételbe.  
- Különben a nővér biztosan tud segíteni, ha valamiben elakadna. 
- Asztán miko’ adhatom vissza?  
- Ráér. Majd, ha hazament. Vagy amikor megunta a zenét hallgatni. A 

kazettára 
ráírtam a telefonszámom, az unokája majd felhív, és odamegyek. De nem sürgős. 
Az a fontos, hogy meggyógyuljon. Biztos vagyok benne, hogy a zene lesz a legjobb 
orvossága. 

- Hát nagyon szépen köszönöm! Nem is tom, hogyan hálájjam meg! 
- Már megtette! Befogadott a sátrába! 
Azzal mielőbbi gyógyulást kívánt és elköszönt az öregtől. 
- Legközelebb már ne itt találkozzunk! – de az is átfutott a gondolatai közt, 

hogy ne is a 
temetőben. 
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     Amint elment, az öreg nekikészült a zenehallgatásnak. Visszafeküdt az ágyába, 
de a fejét jól felpolcolta, hogy ne aludjon el, és elindította a magnót. Újdonsült 
barátja olyan zenéket másolt fel neki, ami emberi közvetítéssel ugyan, de 
magából a természetből fakadt, ezért könnyen érthető. De csak annak, aki ismeri 
a természetet. Annak csivitelni tud a zongora, dongót vagy méhrajt utánozhat a 
gordonka, kakukkolhat a klarinét, fülemülét szégyeníthet a fuvola, szellőt vagy 
vihart idézhet elő a zenekar. De közülük is a legszebb az emberi hang, akár 
szavak nélkül is, mert az ember hangján bármi megidézhető. Ezért e legelső 
felvétel a „Hegyi éjszakák” volt Kodálytól… 
     A fiatal lányok szirénhangja visszarepítette az eltelt idők legtávolabbi 
szakaszába, a gyerekkorba. Lánytestvéreit, kisiskolás társait idézte meg, amint a 
faluvégi napsütötte dombtetőn teheneket legeltettek, és a lányok karikába ülve 
danásztak. A varázslatos kép átlibbent egy szőlőhegyi éjszakába, a présházuk 
mögötti vad orgonásba, ahol a májusi illatfelhőtől elbódulva Julcsával egymáséi 
lettek, mert megkapta a behívóját, és másnap el kellett válniuk egymástól.  
     Aztán újabb zene következett. Nem tudta, mi ez, ilyesféle zenét még soha 
életében nem hallott. De jól felidézte a grófi pagonyban rejtőzködő kerek tavat: 
vízi madarak hol zsémbes veszekedéstől hangos, hol álmos otthonát, meg az öreg 
fák hűs árnyékát, fürdőző lányok naptól rejtegetett zsenge testét, újra az ifjúkort, 
még a bevonulás előttit. Az „Elvarázsolt tó” pontosan ráillett a régóta fel nem 
idézett emlékre. A következő zene mély erdőbe vezetett. Égigérő fák, sejtelmes 
félhomály, moccanatlan vadak, csendben maradó madarak. Titokzatosság, 
rejtélyek, tétova félelem. Az ő füle legalább is ezt hallotta ki Bartók zenéjéből. Az 
erdő-muzsika után újra éjszakai kép következett, igazi fülemüle hangjával, 
langyos szellő fenyőket suhogtató suttogásával. A klarinét szomorkás dallamot 
ismételgetett makacsul, mintha csak egy hangszergyakorlat lett volna. Respighi 
művét még egy másik is követte, a megidézett őszi erdő színpompás képi 
világával, melankolikus hangulatával. Végül Ravel driádokkal, szatírokkal és 
nimfákkal benépesített mediterrán, ókori világa következett, csodálatos 
napfelkeltével, a végén pedig a szerelmi öröm felszabadult beteljesedésével. 
     Sok volt ez egyszerre, pedig csak a kazetta egyik felét hallgatta meg. 
„Uramisten! – gondolta magában – mit mulasztottam el az életben! Hát ilyen is 
van?! Ilyen ember alkotta szépség? Hogy’ lehet ez? Miért nem tudtam róla?” 
     Tépelődése közben elnyomta az álom. Méhek dünnyögése vette körül, távolról 
odasodródó virágillat, csupa szép és jó emlék álomnyoma. Aludt, aludt tovább, és 
a völgy aljáról a nagy fák egyszer csak döngő léptekkel megindultak felfelé a 
domboldalon. A gránát-szaggatta földből gyökerek meredeztek az égre, 
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széthasogatott fehér sziklák törmeléke borított mindent, de a felfelé lépkedő fák 
nyomában minden újra kivirult. Ő ott állt a hegytetőn, nézte a felfelé kapaszkodó 
fákat, és azt gondolta, őt is benövi, eltakarja az erdő. „Szép élő sírjelem lesz!” Ezt 
gondolta, amikor a repesz eltalálta. „Jaj, de hideg ez a víz!” – zsémbelt magában 
tovább, holott a vére folyt. Azt akarta kiáltani, hogy segítség, de akkor a nővér 
felébresztette. 

- János bácsi, miért kiabál? Valami rosszat álmodott? 
- Alighanem aszt... Megigazittaná eszt itt a fülemen? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deme László: 

 

Kirándulás az erdőbe 

 

„Miután az orrvadászok megtizedelték a már 

egyébként is ritka állatnak az állományát, egy hím 
fehér orrszarvú egyszer csak abban a kényes 
helyzetben találta magát, hogy ő az utolsó hímnemű 

példánya ennek a fajnak. A Szudán névre keresztelt, 40 
éves állatot a kenyai hatóságok 24 órás fegyveres 
őrizet alá helyezték (…) 

Állatportál.hu, 2015. április 27. 
 

 Mrenk Boldizsár lába alatt vidáman recsegett a télről maradt avar, ahogy 

a fiú kiugrándozott az érintetlen vadon tisztását imitáló rétre. Először járt a 

városon kívül, és egyáltalán nem bánta, hogy a tavaszi hervadtra beállított 

levélszőnyeg se nem zizzen, se nem roppan, hanem apró reccsenések formájában 

töredezik szilánkokra a talpa alatt. Csodálatos idekint, gondolta az V. tanulmányi 
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szektor biológiaversenyének győztese. Beszívta a tavasz illatát, amely meglepően 

hasonlított az éves fertőtlenítések után a telepek folyosóin kavargó szagmintára, 

de Boldizsár ezzel sem törődött. Élvezettel taposott a nanocsövek nedvesítette 

földből kikandikáló friss fűszálakra, amelyek nem törtek el, csak meghajoltak, és 

amint lelépett róluk, ruganyosan visszaugrottak a helyükre. Lágy fuvallat kócolta 

a tizenkét éves kisfiú haját, mivel a szélső fákhoz közeledve a  mozgás beindította 

a fatörzsekbe süllyesztett, hangtalan, automata propellereket, és Boldizsár 

legszívesebben csikóként iramodott volna neki a félig szintetikus rengetegnek. 

 ‒ Jönnek! - élénkült meg a fiú nyomában feltűnő csapat, s a terepmintás 

kezeslábasba bújtatott vadőrök megmarkolták a fegyvereiket. Boldizsár 

visszaugrált közéjük és ernyőt formált a kezéből, úgy fürkészte a füves területtel 

szembeni erdősávot, amerre a Parancsnok is kémlelt. A bokrok megrezzentek, s a 

fiú lélegzetét visszafojtva képzelte maga elé, milyen lesz, ahogy piros bóbitáját 

kecsesen felszegve előrepül a Dryocopus Martius. Ám meglepetésére egy vadőr 

bukott ki a lombok közül, és vadul ordítva rohant feléjük: 

 ‒ Helikopteeeer! 

 Három további vadőr ugrott elő hamuszürke arccal. Botladozva 

küszködtek a karjukra csavarodott lánccal, amelynek végéről apró, szürkésfekete 

madár próbált volna sűrű szárnycsapásokkal szabadulni, sikertelenül. 

 ‒ Kíméééld!!! - hördült fel a Parancsnok, és gépfegyverét lóbálva nyargalt 

volna a madaras csapat felé, de a fák fölött előlibbenő idegen helikopter láttán 

visszanyerte higgadtságát.  ‒ Fegyvert! Váll-hoz! - vezényelte, majd a 

bámészkodó Boldizsárra bökve a legközelebbi vadőrre kiáltott ‒ Gyereket vissza 

a bázisra! 

 Boldizsár ezt már nem hallotta, mert fülére nyomva mindkét kezét 

rutinosan a földre huppant, ahogy testnevelés órán gyakorolták, csak érezte, 

hogy felkapják, és rohannak vele. Arcát megcsapta cipelőjének lihegése, ahogy 

méltatlankodva kérdezi:  

 ‒ Hol a csodába kujtorog ilyenkor a kísérőtanárod? 

 

 A biológiatanár a jóval biztonságosabbnak ítélt büfében múlatta az időt, 

és kellemesen betintázva fogadta az erdei kiruccanásról visszatérő tanítványát. 
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 ‒ Jobb lesz, ha idekint hozzászoksz a készenléthez – oktatta Boldizsárt, 

miközben ügyesen lesegítette róla a gyerek méretű golyóálló mellénykét. – 

Terepen bármi lehetséges. Tulajdonképpen az a legbiztonságosabb, ha nem is 

mozdulunk ki a bázisról. Úgyis csak idebent tudjuk tanulmányozni Martint. 

 ‒ De tanár úr, pár óra annyira kevés, és én még sohasem voltam az 

erdőben – nyafogott a fiú, hiszen legszívesebben az egész délutánt a szabadban 

töltötte volna. –Azt hiszem, láttam gólyahírt is – lelkendezett. 

 ‒ Hogy mit? 

 ‒ Caltha palustris, a Ranunculaceae-k családjából. Még elsőben tanultuk. 

Tudja, az az élénksárga, apró szirmú... 

 ‒ Caltha palustris, hát persze. Érezted az illatát is? 

 ‒ Valamit éreztem – bizonytalanodott el a fiú. – Mintha az iskola melletti 

cseresznyefákhoz hasonlítana.  

 ‒ Sajnos – sóhajtott a tanár. – Ha igazi Caltha lett volna, mézszagot éreztél 

volna, mert bár a mézfejtő szirmai hiányoztak, de a magház olyan bőséges 

nektárt választott ki, hogy a méhek egyik kedvence volt. Valaha. A méheket, 

darazsakat ugyebár tanultuk? - tanácstalanodott el egy pillanatra  a tanár, s a fiú 

bólintására lemondóan folytatta – Amit viszont most láttál, csak ügyes 

mérnökmunka sztenderd illatanyaggal feltöltve – és a fiatal professzor jót húzott 

a kezében szorongatott Etil Ászok márkájú üvegből. 

 Keller Ákos nem lehetett több harminchat évesnél, de a legjobb úton volt 

afelé, hogy negyvenéves korára aggastyánná igya magát. Szeretője csak hébe-

hóba akadt, barátai is alig, a tanításból pedig gyorsan kiábrándult. Mit is 

taníthatna egy biológiatanár abban a világban, ahol alig maradt élőlény az 

emberen kívül? Legfeljebb szorgalmas tanulókat kísérgethet állatnézőbe - 

micsoda karrier! Legalább felfedezne valami túlélő fajt, morfondírozott, és 

irigyen felidézte magában azt a múlt heti világsajtót bejáró brit gimnáziumi 

tanárt, aki atomvillanást átvészelő patkányokat fedezett fel London 

csatornahálózatában egy iskolai kirándulás alkalmával. 

 ‒ Na és ez, tanár úr? - emelt a vizenyősen merengő szemek elé Boldizsár 

egy szálkás lábakkal, hosszú csápokkal kalimpáló, sötét bogarat. 

 ‒ Mutasd! - kapott utána Keller mohón. - Kocsányos tölgyön találtad? 

 ‒ Cerambyx Cerdo, igaz, tanár úr? 
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 ‒ Ááá! - dobta neki vissza a tanár. - Simogasd csak meg a hasát. 

 Boldizsár izgatottan érintette meg a bogár hasán lévő apró dudort, mire 

azonnal abbamaradt a tekergő kalimpálás. 

 ‒ Robot? - kérdezte csalódottan. 

 ‒ Ha lenne nálam csavarhúzó, szétszedhetnénk az utolsó fogaskerékig – 

bólintott Keller, és hirtelen megsajnálta kis tanítványát, ahogy csüggedten 

szorongatja előtte a darabka műanyagot, amit hőscincérnek vélt. Eszébe jutott 

saját régi emléke, mikor életében először volt a Balatonon, és ahogy 

védőruhában hancúroztak az iszapos vízben, elúszott mellette egy teknős. Persze 

kiderült, hogy csak algagyűjtő prototípus, de ő akkor döntötte el, hogy 

maradványfajokkal akar foglalkozni egész életében. Ehelyett állathologramokat 

és XXI. századi, archív természetfilmeket magyaráz a diákoknak.  

 Halk szisszenéssel feltárult a néptelen büféterem ajtaja. 

 ‒ Jöhetnek! - vetette oda nekik kurtán a belépő Parancsnok.  

 Hosszú folyosókon át követték végig a bázis labirintusában, míg végre 

elérkeztek a tetőtéren berendezett, védett terembe.  

 Az ovális alakú helyiség steril, fehér falai mentén vadőrök strázsáltak 

gépkarabéllyal a kezükben. A mennyezetet alkotó tízhüvelykes páncélozott 

üvegen át látni lehetett a rakétaelhárító tornyot is, ahonnan marcona arcú, 

sisakos férfi integetett le az álmélkodó Boldizsárnak. 

  ‒ Bizony, komoly védelemre van szükség az orvvadászok miatt – sietett a 

gyerekhez egy fehér köpenyes, középkorú asszony, aki göndör, vörös fürtjeit 

szigorú kontyba kényszerítette. - Szervusz, Boldizsár. Gratulálok a biológia 

versenyen elért első helyezésedhez, és szeretettel köszöntelek nálunk. Dr. Hont 

Annabella vagyok, én vezetem a Nemzeti Harkály Központot. És íme, a mi 

büszkeségünk. 

 A nő kézen fogta a gyereket, és a terem közepét elfoglaló üvegharanghoz 

vezette, ami alatt egy kopott tollú fekete harkály árválkodott az ülővason.  

 ‒ Íme, Martin, fajának utolsó képviselője Európában – jelentette ki az 

asszony ünnepélyesen. - Csak óvatosan, ne stresszeld  – tette hozzá, mikor 

Boldizsár a haranghoz nyomta az orrát -, Martint kissé megviselik a 

mindennapos behatolási kísérletek.  
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 A harkály apró volt. Sokkal kisebb, mint amilyennek Boldizsár képzelte, 

mégis a megjelenése, az élő részletek gazdagsága lenyűgözte a fiút. Csodálattal 

mérte végig rendezett, mégsem mérnöki precizitással eligazított fakó tollazatát, 

megkopott piros bóbitáját, és elsatnyult karmocskáit, vagy a félig lehorzsolódott 

szarudarabkákat a lábán. Martin csőrének végét lyukacsos védőtok borította, 

nehogy kárt tegyen magában, s bár a sétáláskor használatos lánc ezúttal nem volt 

rajta, mégis úgy viselkedett, mint egy rab, aki fásultan üldögél tömlöcében, és 

hajdanvolt szabadságán mereng. 

 Boldizsár számtalan felvételt látott már nemzeti madárkincsükről, hiszen 

minden nagyobb ünnepen az ország és Európa utolsó harkályáról harsogott a 

tévé. De a bejátszásokban Martin mindig virgonc, ruganyos fejmozdulatokkal 

kopogtatta a fák kérgét, most pedig csak unottan meredt maga elé sárgásfehér, 

öreg szemével, s csak néha túrt csőrével megszürkült tollai alá, vagy totyogott 

pár lépést oldalra. Talán ez is csak hamisítvány, futott át a fiú fejében, egy ügyes 

gép standby üzemmódban. 

 ‒ Gyönyörű, igaz? ‒ simogatta meg Hont doktornő a fiú fejét, és mintha 

olvasna a gondolataiban hozzátette – Mindjárt magad is meggyőződhetsz róla, 

milyen izgalmas élőlény a fekete harkály. Mint biológia fakultációs, bizonyára 

tudod, hogy miért hívták-hívjuk fakopáncsnak, igaz? Nos, hamarosan, ahogyan 

minden este, lekerül Martin csőréről a védőtok, hogy ha teljes mértékben 

kielégíteni nem is, de legalább ösztönszinten továbbra is fenntartsuk fajának 

különleges képességét. 

 Amíg az igazgató asszony beszélt, vékony robotkarok nyúltak be az 

üvegharangba és szelíden lehúzták a harkály csőréről a védőborítást. A fehér 

padló egy alulsó kis nyílásán pedig csenevész fatörzs emelkedett fel a madárhoz. 

 ‒ Igazi higroszkópos, sejtes szerkezetű, szerves fásszárú maradvány – 

büszkélkedett a nő, míg a harkály egy elegáns szárnymozdulattal ráröppent az 

ismerős, szétlyuggatott fadarabra, s egészen megélénkült. ‒ Ilyenkor kinyitjuk a 

tetőt is, hogy még élethűbbé tegyük az aktust. Tudniillik, bevonjuk a szertartásba 

a megkonstruált természeti környezetet is ‒ azzal Dr. Hont Annabella jelt adott a 

Parancsnoknak, akinek az intésére felemelkedett az üvegharang.  

 Mintha egy lejátszót kapcsoltak volna be, a termet megtöltötte az erdő 

beáramló iteratív döngése, zsizsegése, amit a závárok fémes kattanása kísért, 



 18 

ahogy a vadőrök kibiztosították fegyvereiket. Odafent a toronyban is 

feszültebben kémlelt körbe a szikár arc, hiszen a bázisig húzódó műanyag-

rengetegből bárhonnan érkezhetett támadás, hogy elorozzák a felbecsülhetetlen 

értékű, élő madarat.  

 De Boldizsár mindebből semmit sem vett észre, csak a harkályt figyelte. 

Egy pillanatra úgy tűnt neki, mintha mosolyogni látná, ahogy csőrét szinte 

kacéran végighúzza az ismerős fadarabon. Martin széttárta a szárnyait, és kivárt, 

akár egy lecsapni készülő dzsesszdobos, aki a beszűrődő hangok között egy 

dallamfoszlányt keres, hogy ahhoz csatlakozva kezdjen bele aznap esti 

ritmusfantáziájába. 

 Tak-tak-tak, koppantak az első taktusok a fatörzsön, akár egy hangszeren. 

Tik-tik-tik, gyorsított a harkály, csak úgy, saját kedvére, majd hirtelen megállt. 

Hallgatott egy sort. Aztán tik-tik, kezdett rá újra, és Boldizsárnak önkéntelenül is 

mosolyognia kellett. Tetszett neki, ahogy a harkály friss, üde színt visz a géperdő 

bogárszerkentyűinek monoton hangfoszlányai közé. Tak-tak-tak és tik-tik-tik, 

saját logikát követő, érzékeny ritmusváltások, és hosszabb-rövidebb szünetek 

következtek, amelyek alatt – Boldizsár most már meg mert volna esküdni rá – az 

aprócska madár feszült figyelemmel várta a választ, mintha arra sóvárogna, hogy 

valaki vagy valami odakintről egészítse ki ritmikus palackpostáját.  

 Tak-tak-tak, de semmi. Tik-tik-tik, de ismét csak a lélektelen dünnyögés, 

zümmögés a válasz. Sehol egy hangmasszából kiváló, élő töredék, egy üzenet, egy 

segélykiáltás, amely eggyé válhatna a harkály lélegző ritmusával, ha egy ezer 

apró élettel koncertező erdő hatalmas szimfóniájában csendülne fel. 

 ‒ Jól van, elég. Elég! ‒ tapsolt türelmetlenül Dr. Hont Annabella, és 

zavartan felkacagott – Még elkopik ez a csodálatos darab fa, aztán bajban leszünk 

augusztus 20-án – magyarázta Boldizsárnak, aki értetlenül bámult rá, mintha 

álomból ébredne, hiszen akár órákig is elhallgatta volna a harkály andalító 

ritmusdalát. 

 De Martin már újra az ülővasán gubbasztott. A fürge robotkezek 

visszahúzták csőrére a védőtokot, s az aprócska madár szemében egy pillantás 

alatt kihunyt a korábbi fény. Apatikusan bámult megviselt fatörzse után, amely 

nesztelenül siklott vissza az alsó üregbe. 



 19 

 ‒ Ideje indulnunk, késő este lesz mire visszaérünk a városba, és holnap 

iskola – lépett csendesen Keller tanár a fiúhoz, és a fejére tette a kezét, szelíden 

jelezve, hogy eddig tartott az erdei kaland, aztán megindult az ajtó felé. A kisfiú 

nagyot sóhajtva követte. Eszébe jutott, hogy holnap történelem is lesz, és neki 

még házi dolgozatot kell írnia két bekezdésben arról az utolsó fehér 

orrszarvúról, amiről még anyu is hallott a dédnagypapa meséiben, és amit 

állítólag valahol Afrikában lőttek ki sok-sok évvel ezelőtt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Győri Orsolya: 

Az üvegfestő titka 

 

Málészájú Jankó régóta inaskodott egy üveges mesternél. Az előrejutás reménye 

évről évre kisebbedett számára, még a fiatalabb legények is sorra megelőzték. 

Jankó ugyanis hiába tudott megfesteni mindent, amit a szájába rágtak, s hiába 

törte ügyesen, csiszolta pontosan H-sínekbe az üvegcserepeket, ha semmiféle 

komolyabb munkát nem lehetett rábízni, mert semmit sem tudott elképzelni. 

Még a templomablak növényeit is minták után rajzolta a színes táblákra. Mestere 

csóválta is a fejét épp eleget, míg végül megkönyörült rajta, s kiadta útját: 

szorgalmával talán máshol előbbre juthat, az üvegfestőknél azonban a képzelet 

nélkülözhetetlen. 

S Jankó útjára indult. A sors különös vargabetűket rótt elébe, ő pedig 

alázattal végigjárta a kitérőket. Segédkezett ácsmesternél, vargánál és 

kereskedőnél is, de néhány hónap után elküldték innen is, onnan is, mert ötletek 

nélkül sehol sem lehet boldogulni. Jankó meg szótlanul továbbállt. Ment, 

mendegélt, míg egy sűrű, sötét erdő közelébe nem ért. Még nem esteledett. 

Mégis, amikor Jankó továbbindult volna, a helyiek tartóztatni kezdték: ne lépjen 
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a rengetegbe, mert ott éli különös mindennapjait Lobogány. E név Jankó 

elevenébe hasított, s ismeretlen érzés rohanta meg. 

− Lobogány? − kérdezte, s a szeme felcsillant. S akkor a falusiak egymás 

szavába vágva mesélni kezdtek: hogy emberszem időtlen idők óta alig látta, 

Lobogány mégis ott garázdálkodik a sötétben. A kocsmáros szerint az első tüzek 

egyik elcsatangolt szikrácskája ő, s természetfeletti erővel bír, még az emberi 

elmét is képes lángba borítani. Mások ellenben arra esküdtek, hogy Lobogány a 

régen kihalt tűzmadarak egyike, de volt olyan is, aki az öregek visszaemlékezései 

alapján fiatal, fáról fára ugrándozó, vörös hajú, tüzes természetű lánykaként írta 

le őt. A fiú próbálta elképzelni ezt az egyszerre tűz és madár alakú lányt, de a 

fantáziája cserbenhagyta. Hallgatta a meséket a kocsmában, s egyre 

tanácstalanabb lett. A sötét erdő környékén még akkor is azt mondták, hogy erre 

járt Lobogány, ha nyugtalanítóan szép gyermek született. 

Jankó át nem láthatta, miért félnek egy tűzről pattant lánytól a helyiek, s a 

fantáziátlanok bátorságával vágott neki az erdőnek. S talán igaza volt. Ha a 

falusiak találkoztak volna Lobogánnyal, fel sem ismerik. Igaz, éjnek évadján 

kevesen járják a sűrűt. Jankó is csak azért ment tovább, mert nem tudott 

elképzelni semmi félelmetest.  

Már egy ideje kóborolt a rengetegben, amikor egyszer csak pattogó hangra 

lett figyelmes Jankó. A szokatlan ropogás irama percről percre egyre gyorsult. 

Végül szemét erőltetve meglátott valamit. Végre! Kis híján múlt, hogy el nem 

vétette. Pedig a legjobbkor érkezett. Ekkor, éjidőn tündököl teljes pompájában, s 

repdes énekelve Lobogány. Dala, mint májusban a fenyőtobozok pattogása, telve 

a természet rejtelmes burjánzásával. Csak épp sokkal hangosabb az egész, 

mintha teljes hegyoldalak lángolnának. S e ropogás egészen addig erősödött, 

amíg Lobogány csőréből szerte nem robbantak a fénymagok. Az inas befogta 

szemét, bele ne vakuljon villódzásukba. Ha valaki más is képes lett volna ezt úgy 

érzékelni, mint Lobogány, s közelről figyelte volna e kipattogzást, tudta volna, 

hogy minden egyes hanggal új álmok és elképzelések születnek e világra, s 

kezdik meg emberi szem számára láthatatlan életüket. Pedig most csak 

visszafogottan táncolt Lobogány. Rég volt az, hogy pörgésével felgyújtott erdőt-

mezőt, s olyan gondolatokat bocsátott útjukra, melyek egész országrészek 

gondolkodásában okoztak tűzvészeket. 
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Jankó, ahogy tenyere mögül kilesett, nem tudta eldönteni, hogy hihet-e a 

szemének. Mintha a legfinomabb üvegcsipkéből horgolták volna a törékeny 

testet, amelynek középpontjából drágakőszerű ragyogás áradt, miközben az alak 

folyamatosan változott. S ahogy a csipkéken keresztül a vöröses fény rávetült a 

környező fákra s virágokra, a táncoló mozdulat újrarendezte a világot. A 

szürkületben összeolvadó körvonalak hirtelen megint kirajzolódtak, és a jól 

ismert növények eddig sosem látott, életerős színekben lobogtak fel. S Lobogány 

egyre csak táncolt. Nem volt sem parázs, sem madár, sem leány, de e három 

egyszerre. Vagy inkább egymás után, állandóan más formába alakulva. Amikor 

pedig túlmelegedett, a patakpartra ült, s egy lapulevéllel legyezte magát. Ebben a 

pillanatra egyszerű, vörös szoknyát viselő lánynak tűnt. Kortalan volt és ártatlan. 

Kicsit talán fáradt. Jankó nem gondolta, hogy a különös lény nem alhat a saját 

fényétől, s épp azon töpreng, hogyan csillapíthatná le magát. Nem ismerte a fiú 

azt az állapotot, amikor gondolatok vagy képzetek sorjáznak valaki agyában, s 

messzire űzik az álmokat. Ő bármikor el tudott szunnyadni, igaz, ez most eszébe 

sem jutott. Ehelyett emlékezetébe véste a látványt, hogy később megfesthesse. A 

memóriája sosem hibázott. 

Lobogány pedig, hogy lehűtse magát, beleereszkedett a patakba, s ott 

folytatta pörgő táncát, egyre lassulva, de még mindig nagy odaadással. A hideg 

víz beborította s átformálta testét. Alakja előbb bordó, majd kékeslila színű 

madáréra emlékeztetett. Tüze szívverésének ütemére pislákolt, s láthatóan 

csillapodott. Egyedül, de biztonságban érezte magát. Nem vette észre a leselkedő 

fiút, mert nem érzékelt maga körül emberi gondolatot vagy álmot. Majd kisétált a 

vízből, gondtalanul leheveredett egy közeli bokor tövébe, s maga alá húzva 

szárnyait elaludt. Alakja nemsokára megint emberszerű lett, s szemhéja szemére 

simult. Reggel majd barlangjába rejtőzik, hogy véletlenül se versengjen a 

napfénnyel, s ne keltse fel senki emberfia figyelmét. Soha nem hozott jót 

azoknak, akik ketrecbe zárták, éneklésre bírták, vagy királyi udvarokban 

mutogatták.  

Mindezt természetesen Jankó nem tudta. Ő csak azt látta, hogy az idő 

múlásával Lobogány egyre jobban összetöpörödik, mintha percenként 

évszázadokat öregedne, s végül épp olyan kiszolgáltatottnak tűnik, mint bárki 

emberfia, aki egyedül alszik az erdőn. S Jankó egészen addig leste a különös 
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lényt, amíg az bele nem veszett a homályba, eggyé nem vált az aljnövényzettel. A 

fiú tudta, hogy most könnyedén befoghatná őt, de gyorsan elhessegette e 

gondolatot. Mintha érezte volna, hogy a madár szabadsága az emberekének is 

záloga. Hagyta hát, hadd pihenjen. Amúgy is biztosra vette, hogy memóriájában 

kitörölhetetlenül rögzítette az alakját. Az emlékét magával viszi mindenképp, 

azon melegében! Elmosolyodott, s hátat fordított neki.  

Nem érzékelte Jankó, hogy ahogy távolodik a szunnyadó fénytől, Lobogány 

álmai beborítják a hátát és fejét, mégis, amire az erdő szélére ért, legnagyobb 

csodálatára megfogalmazódott benne élete első önálló elképzelése: visszatér 

üveges mesteréhez, s egy sosem látott sorozatot fog készíteni. Benne lesz 

minden: a lángoló madár, a táncoló nő és a világot megtisztító tűz is. Szinte maga 

előtt látta az egészet, s olyan élesen, hogy akár tapintani tudta volna. Hihetetlen! 

Ez hát a képzelet?! Az összes alak és forma ott volt benne készen, mindaz, amit 

hosszú élete alatt megfest és összecsiszol majd. 

S hamarosan bele is kezdett álma megvalósításába Jankó, pedig mestere 

nem egykönnyen adott üveget az elbocsátott inas kezébe. Az elkészült ablakokat 

mégis a magáénak követelte. Jankó pedig nem ragaszkodott a névleges 

dicsőséghez. Tudta, hogy a látomásai úgyis követni fogják, mert most már örökké 

benne él Lobogány tánca. Ekkor persze az üvegfestők már csak a Messzelátóként 

emlegették őt. Senki sem emlékezett a régi nevére, vagy ha mégis, nem 

merészelte többé Málészájúnak hívni. Lobogány tüzének visszfénye pedig ott 

táncolt Jankó üvegtábláin. S aki csak látta a lemenő nap sugaraitól megfestett 

ablakokat, esküdött rá, hogy ismeretlen álmok részese lett. 

 
 
 
 
 
 


