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ELŐSZÓ AZ ELEKTRONIKUS
KIADÁSHOZ

 

Amikor 1999 őszén elolvastam a felhívást arra az eldugva meghirdetett
irodalmi pályázatra, már sejtettem, hogy ki fogok maradni belőle. Nem azért,



mert nem tudok időben elkészülni a pályázatommal, nem is azért, mert nem
fogok tudni egy nagyon is összeszedett regényt írni (mindenben fejet hajtva a
pályáztatók  kívánsága  előtt),  hanem  egyszerűen  azért,  mert  más  úton
gondolkozom, mint az átlagos „íródeákok”. És ezt manapság (akkor is és most
is) nem fogadják el.

Korábban már próbálkoztam pályázatokkal és versenyekkel. Csak rossz
tapasztalatom volt, hiszen én egy senki vagyok - apám rendőrtörzszászlós,
anyám  pedig  könyvelő  az  ÁFÉSZ-nál…  ugyan  már,  mit  gondolok?  A
pályázataimat rendszerint nem is méltatták válaszra, a versenyeken, amikre
meghívtak, mindig  a helyi (vagy megyei)(néha országos) párttikár (vagy a
sleppjében  utazó  haverjának)  fia  és/vagy  lánya,  rokona,  baráti  körének
valamelyik tehetségtelen csemetéje nyert.  Sosem az,  aki  valóban odatette
magát, aki valódi értéket tudott az üres lapokra varázsolni.

Ebből természetes már elegem volt. Ettől függetlenül kihívásnak éreztem
a szoros határidőt és azt, hogy vajon hogyan tudok megbirkózni egy valódi
ifjúsági  kalandregénnyel.  Vajon  meg  tudom-e  íni?  Képes  vagyok-e  olyan
történetet alkotni, amelyik belesimul hazám történelmébe?

Nem sok időm volt tehát az előkészületekre, a karakterek kidolgozására, a
történet dramaturgiájának levezénylésére és kisebb-nagyobb módosításaira,
mert  a  leadási  dátum  pár  hónappal  későbbre  szólt.  Emlékszem,  nagy
sebbel-lobbal  vágtam bele  a  bevezető írásába,  igyekeztem már rögtön az
elején elkapni a vezérfonalat - és én lepődtem meg a legjobban, hogy sikerült.

 

Az  adott  három  hónap  alatt  letudtam  a  regényt  a  finomításokkal  és
javításokkal együtt.  Aztán az elkészült pályaművet annak rendje és módja
szerint  benyújtottam  a  döntőbizottság  elé,  azzal  a  kis  letörölhetetlen
mosollyal a szám szélén, ami biztosította: tudom, hogy tudjátok, hogy tudom.
És jól tudtam. A pályázatomat, ezt a regényt, ami most fogsz elolvasni, még
csak válaszra sem méltatták. Még annyira sem vették a fáradtságot, hogy
megtöltsenek pár elutasító, lélektelen sorral egy üres lapot, azt beletegyék
egy borítékba és megcímezzék nekem (akkoriban még nem volt elektronikus
levelezésem)(de azt hiszem, nekik sem).

 

Mindenesetre újra és újra tanultam ezekből a dolgokból. Nem ez volt az
első eset, hogy válasz nélkül hagytak - de ez lett az utolsó. Művem teljesen



megfelelt a kívánalmaknak. Izgalmas és érdekes ifjúsági kalandregény, ami a
magyar történelem egy olyan szakaszában játszódik, amelyről kevés ifjúsági
történetünk van. Igyekeztem olyan szereplőket teremteni, akik hihetően ott
élhettek és tehették, amiket a regényemben aztán meg is tesznek. Kelemes,
jól  ívelt  dramaturgiát  találtam  ki,  melyet  végig  képes  voltam  követni.
Regényemnek pontos, meghatározható kezdése, élesen elkülöníthető tartalmi
mondanivalója  és  tökéletesen  kivitelezett,  felsőbb  tartományba  rohanó
befejezése  lett.

Megfeleltem  a  terjedelmi  követelményeknek  is.  Megfeleltem  azon
elvárásnak, hogy ha lehet, történetem kizárólag az olvasás gyönyörűségére
ösztökélhető fiataloknak szóljon, legyen egy kissé történelmi tabló, miközben
az akkori magyar élet (valóság) egy szeletét is bemutatja. A dolog rám eső
részét  maradéktalanul,  ma  már  kimondhatom,  hogy  száz  százalékosan
teljesítettem.

De  a  regényem  nem  kellett  a  döntőbizottságnak,  nem  kellett
Magyarországnak.

 

Most  először  veheted  a  kezedbe  ezt  a  művet  elektronikus  formában.
Kisebb változásokat eszközöltem az eredeti megjelenéshez képest, de ezek
elenyészőek  és  csak  a  könnyebb  olvashatóságot,  jobb  megértést  és
áttekinthetőbb külalakot érintik, magát a történetet nem. Remélem, kellemes
órákat szerzek majd ezzel a művemmel, könnyed és tanulságos kitérő lesz
számodra - vagy azért, mert ismerted az 1956-os eseményeket és a körülötte
létező valóságot, vagy azért, mert csak a történelemkönyvekből hallottál róla
és szeretnéd jobban „átélni”.

 

Itt a lehetőség.

 

Ezúton  szeretnék  köszönetet  mondani  olyan  személyeknek,  akik  a
segítségemre  voltak,  de  a  regény  írásakor  nem  tettem  kitérőt  becses
személyükre  vonatkozóan.  Megköszönöm  a  szekéren  való  menekülés
fejezetéhez való közreműködését „keresztanyámnak”, aki már évek óta nincs
az élők sorában. Amikor tervezgettem a regényt, sokat beszélgettem vele,
hogy hogyan nézett ki anno ez a szekér, és elmesélte, mi volt az a „hosszú



oldal”, hogyan lehetett a szerkezetet hajtani.

Köszönöm a Magyar Népköztársaság segítségét, amiért tizennyolc éves
koromban katonai behívót küldtek nekem és egy éven keresztül szellemileg
gyötörtek osotbaságokkal, ideológiákkal és emberileg semmitmondó tettekkel.
Katonaéveim alatt  tettem szert  a  fegyverek  működésének  ismeretére,  és
ekkor döbbentem rá, hogy a kemény álarc mögött, amit egy katona mutat
feléd, valójában egy félszeg kisgyermek lapul.

Köszönöm a segítséget  továbbá a  szüleimnek és  nagyszüleimnek,  akik
révén  sok  időt  tölthettem  a  vas  megyei  Jákfa  faluban  és  környékén.
Bebarangolhattam a végtelen kukoricaföldeket, láttam a Rábát koszosan és
félelmetesen,  illetve  csendben  és  szunyókálva  lecsúszni  a  határ  felé.
Terelhettem és őrizhettem állatokat, bszélgethettem olyan falusi emberekkel
(szó szerinti parasztokkal), akik sokszor nem is mentek távolabb, mint esetleg
a szomszédos falu. Örök életükben ott,  azon a helyen éltek és dolgoztak.
Megismerhettem életük és életútjuk egy rövid szakaszát, átérezhettem azt az
életstílust,  amiben  jól  érezték  magukat  -  és  ezt  most  visszaadhatom
valamelyest.

 

Köszönöm.

 

PROLÓGUS
 

Senki sem értette, és talán ma sem értené meg senki. Az ott a mi világunk
volt, egy bájos, erős fénnyel rajzolt gyermeki világ, amelybe úgy tört be az az
ember, mintha ő lenne a Megváltó, a Mindenható, egy Legyőzhetetlen és
Legyűrhetetlen.  Igen,  annak  nézett  ki;  erős  volt,  bátor  volt,  aki  nem fél
semmitől. Az elején legalábbis mindannyian ezt hittük.

Az égből érkezett, rettentő nagy vászon alatt lógva, és mi egy emberként
figyeltük őt. Biztosak voltunk benne, hogy abból a roppant nagy repülőgépből
ugrott ki, melyet imént a légvédelem sikeresen lelőtt. A gép alig öt perccel



azelőtt hangos, brummogó motorral és lángoló törzzsel tűnt el az erdő fölött.
Igen, ő onnan érkezett. Egy másik világból, amely fölöttünk helyezkedett el.

Néha még ma is beleborzongok. Fel tudom idézni a virágok illatát, a szelet,
amely simogatta a hajamat, és a többiek arcát, ahogy tátott szájjal lesték
annak az embernek a vitorlázását. Ezeket a dolgokat képtelenség elfelejteni.
Egyszerűen  nem  lehet.  Peter  Shepherd,  így  hívták,  akkor  érkezett  meg
hozzánk.

Később rengeteget beszélgettünk ezekről a napokról, és Peter bevallotta
(ahogy  azt  többször  is  megtette  a  hosszúra  nyúlt  évtizedek  alatt),  hogy
nélkülünk talán már az első órában elfogták volna. De nem így alakult, és
ennek története van, ami most megosztok mindenkivel; azzal is, aki nem hisz
benne, és azzal is, aki elhiszi.

Minden gyermek ártatlan. Minden gyermek tiszta.

Mi  azon  a  reggelen  voltunk  utoljára  ártatlanok  és  tiszták.  Mindössze
harminc órára volt hozzá szükségünk, hogy elveszítsük örök ártatlanságunkat,
és bemocskoljuk nevünket, lelkünket. Nem gondolkoztunk el rajta, tettünk
miatt  mi  minden  történhet  a  szüleinkkel  és  szeretteinkkel,  hiszen  ehhez
túlságosan kevés tapasztalat  állt  mögöttünk.  Bár sok-sok esztendő telt  el
azóta, de ma már nem vigasztal, hogy otthon is emelt fővel járhatnék.

Otthon? Az egy másik világ. Most én ülök a repülőben. Most én vagyok
odafönn.

1956  októberében  történt,  három  nappal  azután,  hogy  Rajk  Lászlót
eltemették a fővárosban. Mi, gyerekek akkor még nem tudtuk, hogy vihar
készül az országban. Az igazi, a mindent elsöprő, hatalmas vihar. Számunkra
csak az őszbe fordult erdő és mező, a fák sűrűje, a szabadság felhőtlensége
létezett. Vasárnap lévén még Marikáékat is elengedték velünk, én pedig mind
fogócskában, mind pedig bújócskában kitettem magamért. Élveztük arcunkon
a meleg napfény simogatását. Szerelmes napfény volt, számomra legalábbis
az.

És aztán felbrummogott a repülőgép motorja.

 



ELSŐ FEJEZET
 

- Aki bújt, aki nem, megyek!

Kisdagival  együtt  határoltuk  körbe  azt  a  területet,  amelyen  belül  el
lehetett  bújni.  A nyolcéves Zotya vékony kiáltása megzavart  benne,  hogy
tovább lessem Marika számomra lehengerlően formás hátsóját. Követtem a
bozót belsejébe.

Visszanézett rám: - Hát te?!

Vállat vontam, és mutattam neki,  hogy maradjon csöndben. Zotya már
elfordult a vastag törzsű fától és csípőre tett kezekkel körbenézett. Jól láttam
az arcát, hiszen alig tizenegy méternyire voltunk tőle. Úgy forogtak a szemei,
mint  egy  vérbeli  vadásznak.  Előbb  balra  nézett,  amerre  az  a  hatalmas
bokoregyüttes foglalt helyet, majd jobbra, amerre mi bújtunk meg. Úgy tűnt,
döntött,  és elindult  felénk.  Kikerülte az útjába eső lehullott  levelekből  és
elszáradt  gallyakból  álló  kupacot,  átgázolt  egy  apró  sártengeren,  s  a
következő  pillanatban  megállt.  Hallgatózott.

Kisdagi  fönn  csücsült  egy  fa  tetején.  A  reccsenésre  lettem figyelmes,
ahogy megpróbált marokra fogni egy vékony ágat és az letört az ujjai közt.
Felágaskodott. Már nem érdekelte, hogy Zotya észrevette, csak figyelmesen
bámult dél felé. Hangos búgást hozott a szél.

- Valami jön - szólt Marika.

- Én is hallom. - Kibújtam a bozótból, lesöpörtem a ruhámat. Felnéztem az
égre. Aztán elhúztam a tekintetem Kisdagi felé: - Mi az? Repülő? Mit látsz?

Először nem szólt. Azt hittem, nem hallotta a kérdésemet. Az erős napfény
miatt  tenyerével  árnyékolta a szemeit,  nyújtogatta a nyakát,  hogy jobban
lásson, majd lepillantott. Bólintott. Hangja izgatottan csengett: - Repülő! Ég
az egész!

- Hogyan?!

- Kigyulladt, vagy mi a rosseb!

- Erre jön?



Kisdagi  újra  leárnyékolta  a  szemeit.  A  következő  pillanatban  pedig
rettenetes  gyorsasággal  és  közel  ugyanekkora  mérvű  elszántsággal
igyekezett lefelé a fáról. Teljesen elsápadt. Ekkor már tudtam, hogy a lángoló
repülőgép  egyenest  felénk  tart.  Persze,  tévedtem,  ahogy  Kisdagi  is.
Körülbelül  négy  kilométerrel  került  el  bennünket.

Zotya ijedten sietett a nővére felé. Marika szintén kibújt a bozótból, és
anyai gyengédséggel átkarolta a fiút.  Engem kérdeztek a szemei.  Hátunk
mögött recsegtek-ropogtak a karvastagságú ágak és vékonyka gallyak Kisdagi
rohama alatt. Dönteni kellett, s mivel én voltam a legidősebb, mindenki az én
hangomra várt.

Intettem:

- Menjünk a mezőre!

A mező mindössze negyven méternyire volt tőlünk. Rohantunk, ahogy a
lábunk  bírta,  és  még  láthattuk,  amint  a  törzsénél  lángoló  repülőgép
alászánkózik az égről a Bakony farengetegébe, hogy ott egyetlen fület bántó
durranással darabokra vetődjön.

Azt a roppant vásznat elsőként én vettem észre. Talán a sors rendelte úgy,
hogy én pillantsam meg legelőször, hiszen attól kezdve az ernyő, és az alatta
utazó ember a jövőm volt. Felmutattam az égre, szóltam a többieknek is, majd
némán, tanácstalanul figyeltük. Semmit sem értettünk. Az ejtőernyő nagy volt,
olyannak tűnt, mintha egy gonosz sárkány ereszkedne alá az égből, az én
fejemben mégis a Megváltó arca bukkant fel. Egy meg nem nevezhető érzék
talán már akkor megsúgta. Talán már akkor tudtam.

Egészen addig figyeltük, amíg el nem tűnt a szemünk elöl. Az izgatott
csendet Zotya hangja törte meg: - Mi volt ez?

Egymásra néztünk. Kisdagi idegesen toporgott. Bár egyikünk sem szólt, a
szemeink  azonban  beszélgettek.  Gyermeki,  kíváncsi  beszélgetés  volt  ez,
melynek végső döntése úgy vibrált közöttünk, mint egy csendes, fény nélküli
villámcsapás. A szót végül Marika mondta ki. Igazság szerint mindannyian
vártuk:

- Menjünk oda!

Elindultunk. Véget ért a gyerekkor.

 



MÁSODIK FEJEZET
 

Az ejtőernyősnek alig öt percre volt csak szüksége a földet éréshez, nekem
ez az idő mégis hosszú óráknak tűnt. Félszeg gyorsasággal meneteltünk át a
tisztáson,  hogy  aztán  újra  betérjünk  a  fák  közé.  Talpunk  alatt  hangos
merevséggel recsegett a talaj,  jóságos tanárnak tűnve, aki  figyelmeztetni,
óvni szeretne bennünket. Én haladtam elöl. Forogtak a gondolataim.

Emlékeztem, olyan tíz-tizenegy éves lehettem, amikor rendőrök és katonák
lepték el a környéket. Nagyapám, aki sokat látott és sokat tapasztalt már
életében (tekintve, hogy mindkét háborút végigharcolta), behívott a konyhába,
hogy  megmondja:  egy  darabig  nem  mehetek  ki  a  házból.  Először  nem
értettem. Apámra pillantottam, aki a kredencnél állt. Puska volt a kezében.

- Mondd meg a barátaidnak - intett nagypapi az udvaron játszó Kisdagira
és az azóta már messze költözött Léner Ferire -, hogy ők is menjenek haza és
zárkózzanak be! Nem adok neki sok időt, és kitör a vihar!

Meg szerettem volna kérdezni, hogy miféle vihar. Az ablakon át láttam az
eget, a tiszta, nyárvégi kék eget, de aztán nagyapám mogorva tekintetébe
meredtem, és visszazökkentem a valóságba. Nem, vele nem vitatkozhattam.
Kiballagtam, mint egy megvert kutya, és hazaküldtem Kisdagit meg a Léner
Ferit. Jól tettem. Aznap este tényleg kitört a vihar.

A  rendőrök  és  a  katonák  szökött  fegyenceket  kerestek.  Géppisztolyok
ugattak fel a fák között, emberi ordításokat repített szerteszét a csillagos
égbolt.  Még a kutyák is visszahúzódtak óljaikba, még a falu annak előtte
keménynek és bátornak tetsző legényei is behúzták nyakukat a puha takarók
alatt.  Csak apám és  nagyapám őrködött.  Ágyamból  kiláttam a  konyhába,
hiába, hogy úgy tettem, mint aki a fal felé fordulva, békésen alszik. Ott álltak
a konyhában, egyikük a tűzhely elött, másikuk az ajtó közelében, és puskáikat
készenlétben tartották.

Ránk vigyáztak. Anyámra és rám.

Szükség volt erre, mert kitört a vihar, amely olyan fajta, hogy nem nyuszik,
amíg vért nem kap. Akkor tapasztaltam meg először ezt a fajta vihart, és most
biztos voltam benne, hogy emiatt a lezuhant repülőgép és emiatt a csendesen
vitorlázó ejtőernyős miatt  újra  ki  fog törni.  Csak azt  nem lehetett  tudni,



mennyi idő múlva.

Szemem sarkából Marikát figyeltem. Aztán az öccsét. Vajon miért nem
mondtam el nekik? Talán ez lett volna a leghelyesebb. Megállni, elmondani
nekik a dolgot (tudva-tudván, hogy ők még nagyon kicsik voltak, amikor az a
vihar kitört), aztán felajánlani, hogy forduljunk vissza. Miért nem tettem meg?

És Kisdagi? Neki is sejtenie kellett, mi fog következni. Ő miért nem beszélt?

Ekkor  már  úgy  tűnt,  mindegy  lesz.  Ahogy  kikerültem  egy  magasra
burjánzó, szúrós bokrot, megpillantottam a vásznat. Lenn hevert a földön,
félig összetekerve. Megálltam és megvártam, míg a többiek felsorakoznak
mellém.

- Hol az ember? - suttogta Kisdagi.

- Itt lesz - feleltem.

Marika szorosan magához ölelte az öccsét. Körbe-körbe forgatta a fejét,
miközben a kisfiú vállán nyugodtak a kezei. Egy pillanatra összefonódott a
tekintetünk, s mintha tükröződő félelmet láttam volna a szemeiben. Bíztatni
akartam, elmondani neki, hogy nem lesz semmi baj, de erre már nem volt
időm.

Az erdő megmozdult mellettünk. Vad lett és könyörtelen, egy másodpercre
elhitette velünk, hogy elérkezett a világvége. Pedig csak az ejtőernyős volt az,
bár  eléggé  villámgyorsan  és  meglepetésszerűen  ahhoz,  hogy  rémületet
okozzon. Egy vastag törzsű tölgy mögül ugrott elő, pisztolyát egyenest rám
szegezte,  és  ahogy  megérkezett  mellénk,  fél  térdre  ereszkedett.  Baljával
elkapta  a  ruhámat,  közelebb  rántott,  csillogó  fegyverét  pedig  erősen  a
gyomromba vágta.

Pokoli  dermedtség  lett  úrrá  rajtam.  Megroggyantak  a  térdeim  és
valószínűleg össze is omlottam volna, ha a férfi nem tart meg. Éreztem az
illatát. Kiéreztem pillanatnyi félelmét. Hol jobbra, hol balra nézett, miközben
egyre szorosabbra zárta markában a ruhámat. Miután megállapította, hogy
egyelőre csendes, nyugodt az erdő, rám nézett:

- Hányan vagytok?!

Csak  ekkor  vettem  észre,  hogy  elfelejtettem  levegőt  venni.  Gyorsan
kiürítettem a tüdőmet,  de felelni  még nem tudtam. Gombócot  éreztem a
torkomban.



Megrázott: - Hol vannak a katonák?!

Kisdagi vékony hangon megkérdezte: - Miféle katonák?

A férfi  feléje  nézett.  Annyi  gyűlölet  volt  a  tekintetében,  hogy  Kisdagi
jobbnak látta, ha szép lassan felemeli a karjait.  Előzékenyen, de már-már
lekonyuló szájszéllel elvigyorodott. Gyorsan nyeltem egyet, hátha eltünik a
gombóc a torkomból, és megszólaltam.

- Uram… - Visszakapta a fejét. Folytattam: - Mi… csak erre játszottunk,
és… Láttuk, ahogy a repülőgép lezuhan. Nem tudunk semmiféle katonákról.

Annyi  biztos,  hogy  rosszul  lett  időzítve  ez  a  mondat.  Fura  búgást
hallottunk az égből.

A férfi  felkapta a fejét,  azután elhúzta gyomromtól a pisztolyt,  hogy a
többiek is  jól  láthassák.  A következő pillanatban hanyatt  vetődött,  engem
pedig  magával  rántott.  Megrettenve  a  hirtelen  mozdulattól  röviden
felsikoltottam és magam elé kaptam a kezeimet. Ellökte őket a pisztollyal és
felmordult, de nem értettem, mit mond.

Kettő vadászgép röpült el a fejünk felett.

- Tedd le a kezed! - ordította a férfi Kisdagi felé. Barátom lopva felénk
nézett, rögtön levágta a karjait, és vigyázzállásba merevedett.

A  vadászgépek  északnak  fordultak,  amerre  a  lezuhant  repülő  roncsai
lángoltak. Már látni lehetett a vékony füstcsíkot a horizonton. Érdekes volt,
hogy a nehéz, szinte dobhártyát szaggató zaj nem szűnt meg, csak erősödött,
holott a gépek gyors ütemben zsugorodtak a fák csúcsai fölött. Volt valami a
levegőben, valami feszélyezett, óvatosságra intő.

Aztán már látni is lehetett. Egészen lassan, jól áttekintve a környéket, egy
helikopter közeledett.

Azt hiszem, abban a másodpercben mind az öten meglepődtünk, bár ezt
leginkább a férfi arcán lehetett látni. Töretlen sebességgel robbant belém
nyugtalanságának szikraesője, és ettől a pillanattól fogva valamiért már nem
féltem tőle. Akkor még én sem tudtam volna megmondani, miért.

Közelebb tolta az arcát: - Búvóhely? Van valami búvóhelyetek?!

Természetesen volt.



- Nincsen - mondtam.

Káromkodott, amit megint nem értettem. Szemügyre vette a helikoptert,
amely már a közeli  kicsiny tisztás fölött  lebegett,  közel  ötven méternyire
tőlünk, aztán gyorsan ledobott magáról és felállt. Csak most láttam, milyen
magas. Űzött vad volt, ideges mozdulatai akkor is elárulták volna ezt, ha nem
tudjuk róla. Űzött vad egy olyan erdőben, amelyet nálunknál jobban senki
sem ismer.

A helikopter közelebb úszott.

Lopva Kisdagira néztem. A szíve irányába mutatott, majd fejével a férfi
felé bökött. Nem értettem, mit akar, ezért gyorsan Marikáékra szegeztem a
tekintetem. A lány és reszkető öccse meg sem mertek moccanni. Fejüket az
égre emelték, várták a dübörgő vasmadarat, észre sem vették, hogy figyelem
őket.

Aztán megértettem, mit mutogat Kisdagi.

A férfi katona volt. Terepszínű zubbony feszült rajta, viszonylag friss, még
nem gyűrött, és a zubbony bal felső zsebe alatt egy kicsiny amerikai zászlót
vettem észre.  A  zászlóhoz  tartozott  egy  fekete  betűkből  készített  felirat:
Shepherd, Peter J. Valami megmozdult bennem. Ez a férfi egy idegen. Nem
magyar, hiába, hogy első szavai után erre gondoltam. Egy bátor ember, egy
idegen ember, aki elvesztette repülőgépét, kiugrott abban az elképzelhetetlen
magasságban, épségben megérkezett és most bajban van.

Messze a hazája.

Ugyan már, tökös! Amerikai katonák nem ugrálnak ki a Bakony fölött!
Hacsak nem ellenségesek a  szándékaik,  amit  ennél  a  faragatlan  fickónál
teljes bizonyossággal még nem zárhatunk ki.

Magamban csak legyintettem a hangra.

Pedig érdemes megfontolnod,  fiam! Vajon mit  keresett  itt?  Miért  nem
maradt inkább otthon? Hidd el, ez az ember egy kém. Ellenséges ügynök.
Talán gyilkos. Talán titeket is meg fog ölni.

Lomha  vállrándítással  elhessegettem  fejemből  az  egyre  hangosabban
beszélő  kisördögöt,  és  újra  végignéztem  a  férfin.  Ingerültek  voltak  a
mozdulatai.  Elindult  tőlünk  jobbra,  amerre  félig  összetekert  ejtőernyője
hevert, majd megtorpanva visszakapta ránk a fejét.  Azután a helikopterre



figyelt. Végül döntött.

Csak  akkor  vettem  észre,  amikor  hosszú,  egyenes  léptekkel  távozni
kezdett. Vérzett a bokája. Az elszáradt levelekre pillantottam, melyeken az
imént  hevertünk,  és  láttam  az  apró  vértócsát.  Nem  is  kellett  volna
nyomozónak  lennem  ahhoz,  hogy  követni  tudjam  a  férfi  útját.  Egy-egy
lepottyant vércsepp jelezte, merről jött és merre tart.

- Kisdagi! - mondtam.

A fiú rám nézett.

- Merre van a rókalyuk? - kérdeztem. - Emlékszel még?

- Mit akarsz?!

Dübörgött a helikopter, már kiabálnunk kellett.

- Ez vérzik - mutattam a férfi után.

- És?!

Közelebb léptem hozzá.

- Megsebesült. Merre van a rókalyuk?

- Arra - bökött északnak. - De nem érünk oda.

-  Dehogynem.  Marcsi,  Zotya,  ti  rohanjatok  délnek,  hátha a  helikopter
felfigyel rátok! Addig mi segítünk ennek a… ennek a katonának. Rendben van,
srácok?

Egyikük sem szólt.

Ideges lettem: - Később megbeszéljük. Rendben?!

Úgy  történt,  ahogy  sejtettem.  Marika  megragadta  az  öccse  karját  és
rohanni kezdtek az egyre közelebb lebegő helikopter elöl. Ügyesen csinálták.
Kikerülték a  levélhalmokat,  száraz  gallyakat  és  a  fatörzseket,  egyenest  a
mezőre tartottak.  Nem lehetett  nem észrevenni őket,  hiszen egy darabon
felszabadult az erdő, megritkultak a fák. Boldogan pillantottam a lány után,
még egy kis szerelmes mosolyra is futotta, mielőtt intettem volna Kisdaginak.

Követtük a férfit, aki már teljesen összetekerte a vásznat, és éppen azzal
foglalatoskodott,  hogy  elrejtse  egy  bokorban.  Meglepődött,  amikor



odaléptünk mellé. Kisdagi felragadott a földről egy vastagabb ágat és ezt
mondta:

- Le kell szúrni. Akkor nem viszi el a szél.

- Mit kerestek itt?!

- Maga vérzik. Van a közelben egy hely, ahol megbújhat - mondtam. - Mi
rókalyuknak hívjuk.

Határozottabb lett  a helikopter dübörgése.  Mindhárman hátrakaptuk a
fejünket, mozdulatlanul vártuk, mi fog történni. A propellerek által gerjesztett
szelet már-már az arcunkban éreztük. Kavarogtak az ősz elhullajtott kellékei,
gondos tervezéssel hajoltak meg a néhol teljesen csupasz fák.

A  helikopter  hirtelen  abbahagyta  lebegését,  irányt  váltott,  amikor
észrevette  Marikáékat.  Elült  a  szél,  lecsillapodott  az  erdő.  Mintha baráti
nyugalom költözött volna közénk.

- Le kell szúrni - ismételte meg Kisdagi, miközben újabb ágat emelt fel a
földről. - Aztán meg köveket kell rá rakni. Akkor nem fogják meglátni.

A férfi szemügyre vett minket. Nem szólt.

- Igyekeznünk kell - mondtam. - A katonák bármikor itt lehetnek.

- Ti szóltatok nekik?

- Nem.

Elhitte. Nem firtatta tovább.

Miközben elrejtettük az ernyőt, jobban megnéztem magamnak. Fiatal volt,
akár a bátyánk is lehetett volna. Haját szinte teljesen levágatta, így előtűnt
magas,  csillogó  homloka,  melyen  a  gyors,  lázas  munkától  tucatnyi  apró
verejtékcsepp  gördült  alá.  Ahogy  figyeltem,  észrevettem,  hogy  szeme
sarkából ő pedig minket tanulmányoz. Nem bántam. Igyekeztem megnyerő
arcot vágni, és reméltem, nem viszem túlzásba a dolgot.

A távoli mező fölött újra lebegni kezdett a helikopter. Dübörgése csillapult
valamelyest.  Ekkorra  már  befejeztük  a  vászon  letakarását  és  Kisdagi
útmutatásával nekivágtunk megkeresni a rókalyukat. Az idő rohant, rohant,
de úgy mint még sohase. A lezuhant repülőgép kígyózó füstje megvastagodott,
hogy  bőségesen  eltakarja  a  napot,  és  jelzésként  szolgáljon  egy  új  vihar



eljöveteléhez.

 

HARMADIK FEJEZET
 

Király Gyuri bácsi már akkor elhatározta, hogy erdész lesz, amikor még
annyi idős sem volt, mint mi. Mindig is kedvelte a természetet, a friss levegőt
és a szabadságot, így aztán tizennyolc évesen jelentkezett az akkori mogorva
erdészeti vezetőnél, aki megvetően végigmérte, és ezt mondta neki:


