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1. 

.. .Élt egyszer a földön egy magányos kölyöksólyom. És nem ismerte senki, mert még 
nagyon fiatal volt. 

Az anyasólyom csak nemrég lökte ki a fészekből a fiókáját, hogy végrehajtsa első 
repülését, ám az út, amit a sólymocska megtett, szinte a semmivel volt egyenlő, csupán a 
legközelebbi fenyő ágáig repült, ahonnan már úgy nézett szét meg fölfelé, mint egy idegen. 
Az anyasólyom aztán a másik fiókáját kezdte erőnek erejével kituszkolni a fészekből, ám az 
makacsul vonakodott elhagyni a fészket. Apja felborzolt tollakkal ült egy vesszőkosár szélén, 
szigorúan és közömbösen, a kölyöksólyom pedig nézte és hallgatta anyja és testvére 
huzakodását. Szeretett volna visszatérni a családi fészekbe, de erőt vett magán, és ő is 
felborzolta tollát. Az anyasólyom úgysem hagyta volna, hogy közelebb menjen, kirepült volna 
elébe, hogy minél messzebbre kergesse. 

Az ő szamára is idegenné vált a fiókája. 
A kölyöksólyom így üldögélt egy fél napig a fenyőn. És egész idő alatt azt figyelte, 

milyen értelmetlenül huzakodik az anyja, aki már idegen volt a számára, meg az öccse, aki 
szintén idegennek tűnt. Apjuk végül szemmel láthatóan ráunt a hercehurcára: egy hirtelen 
szárnycsapással felröppent, úgyhogy beleremegett az egész fészek, aztán egy pillanatra szinte 
megállt a levegőben a fenyőágon ülő kölyöksólyom felett. Merőn, hívogatóan lenézett rá. A 
kölyöksólymot ámulatba ejtette apja röptének könnyedsége, a fürgeség, a gyorsaság — az 
imént még itt volt a közelében, most meg már amott van, a fenyő koronája fölött, most pedig, 
nini, eltűnt a fák mögött. És ő is szeretett volna ugyanúgy, olyan könnyedén felröppenni és 
elrepülni. Megfeszült, akár a rugó, egészen kicsire összehúzta magát, ahogy anyja szokta 
felszállás előtt, de a helyén maradt, az ágba csimpaszkodva, merthogy ezúttal senki sem 
taszította meg. önmaga számára is váratlanul, hirtelen szétnyitotta karmos ujjait, s amikor a 
mélybe zuhant, szárnyai maguktól szétnyíltak, és evezőtollai a levegőben meglelték a 
szükséges támaszt. 

Repül, repül! 
Hamar megérezte azt is, milyen kellemetlen a kormányozatlan repülés: teste hirtelen 

elnehezült. A sebesen közeledő föld látványától megriadva újból a fenyő felé igyekezett. Igen, 
oda le lehet szállni. De hogyan? Fel kell emelnie valamennyi szárnytollát — az evezőtollakat 
is, a fedőtollakat is kifeszíteni a teste mentén, összehúzódzkodni - így szokta mindig az 
anyasólyom is, amikor hazatért fiókáihoz a zsákmánnyal, és leszállt a vesszőkből rakott 
fészek szélére, így tett most a fia is. Könnyű és egyszerű volt az egész. Lábát az ágra tette, 
szétterpesztette ujjait, és ujjai párnácskáival már érezte is a fenyőtűk hidegét. 

Jaj, hirtelen valahogy lefelé billent minden. A sólyom meg-meglen- dítette a szárnyát, és 
rájött, hogy az ág túl vékony neki. Még senki se tanította meg rá, hogyan válassza ki a 
megfelelő ágat, és most valami azt súgta neki, hogy minden madárnak meg kell találnia a 
maga ágát. 

A kölyöksólyom elengedte a megbízhatatlan támaszt, és egy letört száraz ágra lendült, 
amely egyenesen a fa törzséből állt ki. Ujjpárnács- kái a még puha karmocskák alatt érezték 
az ág egyenletes keménységét. Akárcsak a vesszők a családi - nem, most már idegenné vált - 
fészekben. 

Az ág kibírta a teste súlyát, és a sólyom megnyugodott. 
Apja után kellene repülnie, de ki fogja megtaszítani? Nem tudta, mitévő legyen, hát 

késlekedett, noha szemében már türelmetlenség izzott. 
Szerette volna látni apját a levegőben, szeretett volna szárny szárny mellett a közelében 

repülni. De hol van már az apja, csak egy távoli pont látszik belőle! Talán bizony utol lehet 
érni, ha nem ismeri a repülés minden csínját-bínját? Itt van például az elrugaszkodás, ami 
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egyáltalán nem gyerekjáték... Szégyenében és kétségbeesésében már-már elkezdett lefelé 
csúszni, ám szárnyai szinte önmaguktól szétnyíltak. 

Repül, repül! Úgy látszik, egyszerű az egész: zuhanj a mélybe és röppenj föl, zuhanj a 
mélybe és röppenj föl, emelkedj a levegőbe! 

És még sokszor fog zuhanni, hogy egyszer felröppenhessen... 
Apját persze nem érte utol, az anyjához meg nem volt kedve visszamenni. 
Önállóságának első napján minden rövid repülés után többórás, hosszú pihenés 

következett. Minden újabb fa ágáról körülnézett a sólyom, erőt gyűjtött. Nem kellett félnie 
senkitől, meg aztán nem is tudta, mi a félelem. Egyelőre enni se kívánt: még reggel, a nap első 
sugarainál az anyjuk egy egész nyulat megetetett fiókáival. A tapsifüles elkeseredetten 
vinnyogott, kapálózott, de nem tudott meglógni: az anya nem engedte ki az izgága nyulat a 
karmai közül, a csőrét azonban egyelőre nem használta - a fiókáknak saját maguknak kellett 
végezniük a nyuszival. És mint mindig, most is ő támadt elsőnek, ő, aki aztán a fészket is 
elsőnek hagyta el. Öccse összevissza csapkodott, ész nélkül ugrándozott a fészek alján, 
karmocskáival a vesszőkbe kapaszkodott, ő azonban tüstént a szőrös húsba vájta karmait, 
érezte, hogy valami melegbe kerültek; a csőre szétnyílt, mozdulatlanná dermedt, és látni 
engedte eke formájú nyelvét - ohó, milyen ízletes volt ez a hús, a szőrrel együtt rögtön be 
lehetett kapni! Ám a sólyomtörvény szerint mégis meg kellett várni, míg anyja elengedi a 
vadat - már alig volt bentíe élet, de elengedte. Végre az öccse is a nyuszi közvetlen közelébe 
került. 

Anyjuk fontosnak tartotta, hogy lehetőséget adjon fiókáinak, hogy megtapasztalják az élő 
vadat, hogy felébressze bennük a vadászszenvedélyt. A sólymok tudják: velük, az égbolt és a 
hegyek uraival szemben a földön sürgölődő valamennyi élőlény gyámoltalan és védtelen. 
Tudják meg a sólyomfiak is: csak nekik van erejük és hatalmuk, csak nekik... 

Első önállóan leélt napján a kölyöksólyom egy ízben leszállt egy tüskés borókabokor 
tetejére. Nagyon kényelmetlen és szokatlan volt: az ágak hegye szúrta a farkát és a hasát, 
bárhogy iparkodott is elkerülni, hogy hozzáérjen a bokorhoz. A sólyomtörvény szerint 
semmiféle idegen anyag nem érhet hozzád. De mit tegyen? Megesik, hogy el kell tűrni. 

A kölyöksólyom kiegyensúlyozta magát az ágon, és a hasát érő könnyed szúrásokra oda 
se figyelve, felemelte a fejét. És akkor újból észrevette a magasban röpülő apját. Egy madarat 
tartott a karmai közt, és a fészek irányába repült. A kölyöksólyom tudta, ki miatt igyekszik az 
apja - a miatt az ostoba testvére miatt. 

Váratlanul friss húsra támadt nagy gusztusa. Olyannyira, hogy átvillant rajta a gondolat: 
rátámad apjára, és elveszi tőle a madarat. Egész hosszában kiegyenesedett, ahogy igyekezett 
összeszedni a bátorságát. Ám az apja nagyon messze volt. És akkor a kölyöksólyom, önmaga 
számára is váratlanul, mérgesen és szenvedélyesen felrikoltott: „Tcok! Tcok!" -, hogy magára 
vonja a figyelmet. Apja természetesen látta a borókabokron ülő fiát, látta - ám közömbösen 
folytatta útját. Fel kellene repülnie az apja után, oda az égbe, megmutatni neki, hogy róla nem 
lehet olyan hamar megfeledkezni, nem lehet, hiszen az a madár jog szerint őt illeti. 

Előre! Előre! Lefelé! Egy szárnycsapás, csúszik lefelé, de felröppenni nem tud. Szárnyai 
szétterültek a borókaágakon, esése lefékeződött. 

Bárhonnan nem lehet felröppenni! Már-már újból nekilendült, még egyszer és még 
egyszer, végül összecsukta szárnyait, felborzolta tollát, és ülve maradt az előbbi helyén. 

Apja már nem látszott az égbolton... 
Attól az időtől, attól a naptól kezdve él a kölyöksólyom egyedül. Ahová leszáll, ott a 

háza. Kiválaszt egy megfelelő fát, odarepül, a sűrű lombsátor alatt olyan ágra ül, ami elbírja 
teste súlyát, és olyan távolságban a fa törzsétől, hogy felröppenéskor semmi se zavarja - aztán 
ott is éjszakázik. Amikor meg elrepül onnan, rögtön el is felejti azt a helyet. 

A sólyomtörvény szerint csak az létezik, ami a látómeződben van, csak azok a madarak, 
vadak, fák... 
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Pirkadatkor felébredt a kölyöksólyom, fölborzolta tollát - hagyta, hogy a levegő lemossa a 
testét. Ez a teendő a reggeli repülés előtt. 

Hűvösebb nap volt, mint máskor. A sólyom megborzongott a hajnali levegőtől, zajt ütve 
összerázkódott. Egymás után szedte rendbe tollait, és közelebb szorította őket a testéhez. 
Ügyesen felemelte farkabojtját (hogy be ne piszkítsa), és kifreccsentette az éjszaka folyamán 
összegyülemlett sűrű ürüléket. És rögtön maró éhséget érzett: üres volt a gyomra. 

Repülni, repülni! 
A kölyöksólyom most már bármelyik pillanatban fel tudott röppenni, még akkor is, ha az 

éj közepén riasztották föl. Egyébként könnyebb volt neki a levegőben tartózkodni, mint a 
földön, ahol teljes súllyal húzta a teste, és csüdjei mintha a fűhöz tapadtak volna, így hát 
órákig repült. És minél messzebb kellett repülnie, annál jobban tetszett neki a dolog. 

íme most is: alighogy eszébe jutott a repülés édes szabadsága, a kölyöksólyom egyetlen 
szárnycsapással máris elrugaszkodott a göcsörtös ágról, amelyen mostanában éjszakázott, és 
belefúrta magát a reggeli légbe. Felszabadultság érzése töltötte el a fiatal madarat, szinte ott 
dalolt a torkában, éles karmú lábai önmaguktól simultak a hasához - repülés közben pihennek 
az inak, a testsúly meg a melltájékra tevődik át. Válltollainak izmai megfeszültek, mint a húr, 
mindkét oldalról egy pontban futottak össze a hátán, és egy igazi sólyomnak ez is pihenés. 

A kölyöksólyom repülés közben már el tudta ernyeszteni egyik vagy másik testrészét: 
pihent a teste, mikor a szárnyai dolgoztak, a földön pedig a lábainak kellett fáradozniuk. 

A sólymocska egy szemvillanás alatt a hatalmas sötét topolya fölé röppent, melynek 
lombsátra alatt az éjszakát töltötte, mikor tegnap alkonyatkor megérkezett. Vidáman 
rikoltozott: „Tcok! Tcok! Tcok!" És valahonnan alulról és oldalról, a fa mögül hasonló 
rikoltást hallott. Nagy kört írt le egypár fa koronája fölött, aztán jobb szárnya felső tollait egy 
kicsit előretolta, mire röptének vonala tüstént megváltozott, meredeken jobbra lefelé hajlott. 

A kölyöksólyom semmit se evett tegnap óta. Gyomra háborgott, friss húst követelt, 
legalább egy karomnyit, ennyi elég. Akkor több napig is kibírja táplálék nélkül, ma azonban 
meg akarta kapni a maga részét - ha csak egy karomnyit is - az élő, friss húsból. Az erdőben 
nem könnyű valamit fognia a sólyomnak. Hogy úgy zuhanjon le, mint a kő, és biztosra 
menjen, ahhoz tér kell, mozgásszabadság, és ugyan miféle tér van a fák lombsátra alatt, a 
sűrűn nőtt fűben? Az erdő segíti a benne lakó élőlényeket, hogy elmeneküljenek - erre hamar 
rájött. De oda, ahol az erdő mögött a hegyek lankái kezdődnek, ahol a mélyedésekben 
alacsony a fű, és ezért nem zavarja az ijedős szakállas foglyokat, a halmokon túl pedig, a sík 
helyeken ugyan sűrűbben nő a fű, de mégsem annyira, hogy elrejtse a fürge fürjeket, nos, oda 
már többször elrepült a kölyöksólyom, amikor éhsége kibírhatatlanná vált. Ott mindig el 
lehetett kapni valamit. 

És a kölyöksólyom ezúttal is bízott a sikerben. 
Nem sok idő telt el azóca, hogy önállóan, magányosan élt, éles karmait és horgas csőrét 

azonban már majdnem minden kis vadon és madáron kipróbálta, amelyeket nemrég még 
anyja és apja hurcolt haza a fíókáknak a vesszőfészekbe. Élvezte a vadkacsa vagy a fácán friss 
sötét húsát, a sztyeppi galamb, a gerle vagy a vad hegyi pulyka kékesszürke testét; ínyére 
voltak a hájas mormoták meg a sovány, puha nyúlhús is, amelyből nem csöpögött a vér. 
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A magasból a térség úgy nézett ki, mint egy óriási meghajlított fészek, melynek szélei a 
szemhez közelednek. A sólyom érzékelte a zöld erdők széles - neki sötétnek látszó - foltjait is, 
és - különálló, színtelen rajzként - minden fűszálat és apró bogarat is. Világos sávval övezett 
éles, éber szemével nem tudta megkülönböztetni a színárnyalatokat, ám egyidejűleg látta a 
korai lepkéket is, alig valamivel a föld felszíne felett, meg - náluk magasabban - az apró 
madarakat is, sőt még a muslicákat is, amelyek reggel óta rajzanak a lankákon szétszórt 
bozótosok felett... Megfelelő táplálékot kellett keresnie, hogy egyszerre lakjon jól egész 
napra. Minél ehetőbbet, minél ízletesebbet és olyant, ami pontosan kiszámított távolságban 
volt - erre a villámgyors, hibátlanul pontos támadás miatt volt szükség. Szemmértéke nem 
csapta be. Csak olyan élőlényeket választott, amelyeket biztosan el tudott kapni. Tévedett-e? 
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Eddig még nem. Akár azt érezte, hogy a zsákmány a karmai közé kerül, akár azt, hogy 
kisiklik közülük, a kölyöksólyom nem kockáztatott, és nem tett felesleges erőfeszítéseket. 
Elsuhant a zsákmány mellett, mintha nem is akarta volna megszerezni. Ám amikor tudatosult 
benne a vele született belső érzék, hogy az élő célpontot egy halálos csapással meg lehet 
sebezni és össze lehet morzsolni, egy pillanatig se késlekedett: teljesen összehúzódzkodott, 
összerántotta szárnytöveit, úgy rendezte el tollazatát, hogy leghosz- szabb szárnytollainak 
vége a kissé szétterített farkfedőkhöz és a kormányul szolgáló kinyújtott farkához simuljon, és 
villámgyorsan, feltartóztathatatlanul lecsapott a vadra. A zuhanás sebességétől különösen 
ijesztően suhogtak a szárnyai, valamennyi farktolla vidáman zengő hangot adott, akár a 
trombita... 

Mihelyt az első napsugarak előbújtak a hegyek mögül, a sólyom átrepült az erdő felett. 
Azok a hegyoldalak, amelyeken nem volt erdő, reggelente mindig fehérnek látszottak. És a 
lejtők fölött tisztán látszott minden, akárcsak télen a hóban. A kölyöksólyom még nem 
ismerte a havat, ám a fehér nap leckéit gyorsan megtanulta. 

Az első, amit észrevett, egy vadgalambraj volt. Árnyéka felülről ráesett az egyik galambra 
- a madár elsötétedett. A sólyom úgy szabályozta röptét, hogy árnyéka állandóan erre a sötét 
galambra essék. Különben mikor felmérte a távolságot, rájött, hogy nincs értelme a rajra 
támadni: amíg a sebességet fokozva rárohanna az egyik madárra, addig a raj átrendeződik és 
előrehúz, ő meg elhibázná. A galamb nyugodtan nezett a kölyöksólyomra, az is érezte, hogy 
biztonságban van. A sólyom nagyon szerette volna összemorzsolni ezt a gőgös galambot, ám 
a távolság ezt nem tette lehetővé. Bosszantó! 

A galambok hirtelen lefelé indultak, nyilván táplálékot pillantottak meg valahol odalent 
— és olyan sebesen hullottak alá a mélybe, hogy hanghullám tört fel a levegőbe, amit 
szárnyaik összehangolt mozgása váltott ki. A kölyöksólyom sötét árnyéka a fűtakaró sima 
felületén siklott tovább. 

Bal felől minden élőlény gazdája, a forró, fehér nap melengette a nyakát, hátát, felső 
szárnyát. A kölyöksólyom, hálásan a tőle jövő melegért, soha nem vesztette szem elől a napot. 
Már tudta: a nap melegíti, de nem perzseli meg. 

A fény balról egyenesen a szemébe vágott: a fényes sugár üldözte, nem hagyta, hogy 
teljes erejéből figyeljen. A jobb szemére kellett hagyatkoznia. Azzal is sok mindent észrevesz; 
a repülési irányát nem akarta megváltoztatni. 

Az egyenetlen tisztáson, jobbra, hirtelen egy magányos madarat pillantott meg. 
Összevissza ugrándozott. Fácántyúkra hasonlít, de aligha fácántyúk. Miféle madár lehet? A 
sólyom nem tudta. Összevissza ugrándozik. Egyes-egyedül. Valamiféle szürke magokat 
csipeget. Pontosan a tisztás közepén toporog, ha lecsapna rá, a madár nem tudna elmenekülni 
a tisztás szélén lévő sűrű cserjésbe, még felröppenni se volna érkezése. 

Különös! Hiszen minden élőlény úgy táplálkozik a szabadban, hogy veszély esetén 
elfuthasson vagy elmászhasson vagy elszelelhessen a közeli védett helyekre. Ennek a 
gondatlan fácántyúknak talán törvénye sincs?... A kölyöksólyom első pillantásra felmérte a 
fácántyúkhoz hasonló szárnyas mulasztásait. Ezt el lehet kapni. Minden további nélkül. 
Biztosan. 

Ilyen fácántyúkhoz hasonló szárnyassal még egyszer sem találkozott. .. A farka valahogy 
szokatlanul rövid. 

A sólyom emelgetni kezdte a lábait, igazgatni a szárnytollait, és mikor hegyes végük a 
farkára simult, és egész teste megfeszült, mintha megnövekedett volna a súlya, hirtelen, egyre 
fokozódó süví- téssel hanyatt-homlok lecsapott az ismeretlen ostoba madárra. Lankadatlan 
figyelemmel kísérte minden mozdulatát: próbált volna csak meg elinalni, a támadónak lett 
volna ideje megváltoztatni a roham irányát. A sólyomnak maga a támadás szenvedélye is 
örömet szerzett; röptében kinyitotta horgas csőrét, kissé kinyújtotta eke formájú nyelvét, és 
sajátosan, sólyom módra sziszegni kezdett. 
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És hogy megy végbe maga a támadás? A kellő pillanatban a sólyom kiterjeszti 
szárnyvégeit, szétteríti őket, mint a legyezőt, hogy egy pillanatra mozdulatlanná dermedjen a 
levegőben, ami ahhoz kell, hogy egyetlen határozott ütéssel fejbe csapja az áldozatot, az egyik 
lába hátsó karmát a torkába vájja, karmos ujjaival pedig megragadja, és — most már a 
zsákmánnyal együtt - újból a magasba emelkedjen. 

A kölyöksólyom felkészült rá, hogy mindent úgy csináljon, ahogy az egy igazi sólyomhoz 
illik. 

És akkor hirtelen, már repülés közben, amikor éles szögben a föld felé közeledett, a 
napsugarakban megcsillanó vékony zsinegeket pillantott meg néhány botoszlopocska között, 
amelyek négyzet alakban fogták körül a fácántyúkhoz hasonló madarat. A kölyöksólyom még 
egyszer sem találkozott ilyen akadállyal. Minek ez a vékony zsinegháló? Ahhoz túlságosan 
gyengének látszott, hogy a sólyom kikerülje - át lehet siklani a hálón, vagy el lehet szakítani a 
zsineget. És csak amiKor rárepük, akkor erezte meg a mellével, hogy a háló puha is, meg erős 
is egyszerre - mintha erős szembeszél legyintette volna meg. A lomha észjárású tyúk 
kotkodácsolni és verdesni kezdett, mert érezte, hogy felülről csapás fogja érni, menekülni 
akart, ám a szürke magok alól előbukkant egy vörös fonál (egyik vége szorosan rá volt 
tekerve az áldozat lábára, a másik meg oda volt kötve egy seprűhöz - a takonyfű szárához), 
olyan erősen megfeszült, hogy a szárak csaknem kiszakadtak a földből. A tyúk gyámoltalanul 
verdesett a szárnyával, egészen elnyúlt a földön, és hánykolódni kezdett. Ekkor érte utol a 
kölyöksólyom, bal lábának mind a négy karma egyszerre hatolt a húsába, jobb lábának hátsó 
karma pedig már egy ívet írt le a levegőben, hogy az áldozat torkába mélyedjen, ám... nem 
sikerült. 

Mintha ez a hátsó karom beakadt volna valamfbe, valamilyen akadályba. Általában 
könnyedén szakította szét az élő szövetet, halálos, mély sebet ütve. Most másként történt. 
Ilyesmi még nem esett meg a sólyommal. De nem ijedt meg. Nem, felkészült, hogy tüstént 
elrepüljön - minél messzebb ettől a különös helytől... odafent biztonságban lesz, onnan majd 
körülnézhet.  

 A kölyöksólyom nekirugaszkodott, de valami zavarta a felröppenés- ben, valami lefogta 
a szárnyait. Ráadásul ez a fácántyúkra emlékeztető, ismeretlen madár, abbeli igyekezetében, 
hogy kiszabaduljon, hosszában kinyúlva egy csöppet előretaszította, és ekkor hirtelen mindkét 
oldalon eldőlt a két botoszlopocska, és a két madárra sűrű, puha háló borult. 

Milyen kár, hogy hátsó karmával nem tudta megcsapni ezt az ostoba nőstényt. Elengedni 
azonban mégsem szándékozott. Addig fogja tartani az egyik lábával, amíg agyon nem veri... 
Ám amikor mindkettőjüket körülfonta a háló, a sólyom - mint veszély esetén mindig - 
elnémult, és mozdulatlanságba dermedt. Mi ez? Hogy történhet ilyen? Megesett-e valaha 
sólymokkal olyasmi, hogy a szárnyuk fölött az egész testükhöz mintha odatapadt volna 
valami - és ráadásul még olyan nagy - idegen dolog? 

Összeszedte magát, már-már felröppent, de a hálóba gabalyodott szárnyai nem 
engedelmeskedtek neki, mozdulatlanságba dermedtek. A kölyöksólyom egy kissé 
elrugaszkodott a földtől - ez az erejét tanúsította de vele együtt egy csomó kis szál is a 
magasba emelkedett, sőt még egy nagy, száraz bot is. Ez a teher már meghaladta a sólyom 
erejét. A vadász, néhány apróbb tollát elhullatva, a földre zuhant. 

Hogy lehet ez? Mi történik vele? 
Újból nekirugaszkodott, hogy felrepüljön. Ám karmai közt a tyúk váratlanul oldalra 

vetődött, és megint maga után vonszolta a füvön. A kölyöksólyomnak úgy rémlett, hogy 
mindennek ez a fácántyúkra emlékeztető, ismeretlen, ostoba szárnyas az oka. Ha elengedi, 
vajon ő maga kiszabadul? 

Erőszakot téve magán már-már lazítani akart bal lába karmainak szorításán, de legyőzte 
önmagát. A sólyomtörvény szerint még akkor sem szabad elereszteni a megszerzett 
zsákmányt, ha a csüdöddel együtt kiszakítják a karmaid közül. A sólyomnak egy törvénye van 
- győzni. Vagy meghalni. 
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A vereségbe csak az ostoba, nem igazi sólymok törődhetnek bele. 
Bal lábával tehát továbbra is szorongatta a zsákmányt, noha az ismeretlen madár 

szakadatlanul vergődött, ide-oda dobálta magát, éles hangon rikácsolt, míg csak el nem hagyta 
utolsó ereje. Ám a kölyöksólyom is, noha ezután megnyugodott egy cseppet, hiába 
küszködött: a puha háló gúzsba kötötte szárnyait, amelyek úgy terültek szét, mint amikor a 
könnyű szélben szárítgatja őket fürdőzés után. Se összecsukni, se meglendíteni nem tudta 
őket. De elegendő volt meghúznia az egyik vékony zsineget - amely a jobb lába középső 
karmába akadt —, és a puha szálak hosszú, éles pálcákká változtak, amelyek olyan erősen 
nyomták a hátát, hogy az éles fájdalomtól tüstént kénytelen volt lazítani karmai szorításán, a 
fonalat meg visszaengedni az előbbi helyére. 

Pedig fentről szemre ezek a fonalak és zsinegek olyan gyengének tűntek, mint a pókháló! 
Az egyik szál pontosan a csőrén húzódott keresztben. A sólyom kinyitotta a csőrét, és 

megpróbálta elharapni a zsineget. 
Kellemetlen volt, még csak ki se tudta köpni a fehér selyemfonalat, ami ott maradt a 

csőrében, s most csiklandozza a nyelve hegyét. Ugyanilyen szál húzódott a bal szeme fölött 
is; erősen hunyorogni kezdett, és egyszerre csak azt érezte, hogy a szál a pislogóhártyájához 
ért, és éles fájdalmat okozott. 

Újból és újból megpróbált kiszabadulni, amíg aztán teljesen elerőtlenedve, immár minden 
iránt közönyösen, mozdulatlanul el nem terült a földön... 
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2. 

Koncsoj erdész leugrott a nyeregből, a gyeplő végét hanyagul a kerítéslécre hajította. A ló 
úgyse megy el sehová, ismeri a házát. A kerítésajtóból vadászkutya szaladt a gazda elé. 
Koncsoj egy köny- nyed rúgással szelíden elzavarta a kutyát, mindent szelíden csinált, aztán 
szokás szerint kifújta az orrát, és kabátja ujjával komótosan megtörölte az arcát. 

Szólni kell az öregasszonynak, hogy etesse meg a kutyát. Ő meg pihen egy kicsit, amíg 
alábbhagy a forróság. Majd estefelé kimegy a hálóhoz. 

Igen, Koncsoj már egy hete vadászik egy fiatal sólyomra, már egy hete hurkokat feszít ki 
- ma itt, holnap ott — a kis erdő tisztásain. Most csütörtökön, miután lábát a madzagok közül 
kiszabadította, elszökött az erdőbe Koncsoj egyetlen meglévő csalétke - egy fürj. Nem talált 
rögtön tisztességes pótlékot, hát - még viccnek is rossz! - ezt a kendermagos tyúkot kötötte ki. 
Az öregasszony tanácsolta így: a tyúk rákapott, hogy a szomszéd kertben tojjon, meg aztán 
olyan rút is, hogy ránézni se jó. Ettől a csütörtöktől kezdve Koncsoj szemmel tartotta a 
kendermagost a hurokban - rendben van, ott kapálózik annak rendje-módja szerint. 

Szelíden, csendesen ballag Koncsoj nyomában a hű kutya. Ám a gazda nem fordul felé, 
bemegy a házba. És a kutya ennek is örül, megáll a küszöbnél. Nem hívja a gazda, tehát állj. 
A legfontosabb a házban, a legfontosabb a vadászkutya életében a gazda. Hát nem az ő 
parancsára etetik a kutyát? És ki viszi a kopót vadászni? És ha sikerül elkapnia a gazda 
tekintetét, úgy ver a kutya szíve, mint a veréb a szárnyaival. Ó, akkor érdemes a kutyának 
meghallania a neki szánt parancsot!... Vagy ha megörül valaminek a gazda, felkacag, akkor a 
kutya, akár jó, akár rossz hangulatban volt addig, fürgén előreiramodik, és ő maga is 
örvendezni kezd. És a hasa alá húzott farka tüstént felpattan, mint egy hetyke kampó. 
Vidámabban járj a vidám gazdával! 

Persze kár, hogy a gazda csak ritkán szokott ilyen vidám lenni, a kutya sokat adott volna 
azért, hogy meghosszabbítsa a Koncsoj számára kellemes perceket... Mert különben ma is — 
a gazda szemmel láthatóan ma sincs jókedvében. Akárhányszor is csóválta neki a farkát, 
egyszer se nézett rá... Nos jó, tehát a hű kutya visszamehet a helyére. Kellemes a napsütötte 
helyen: lent, a hasa alatt hűvös a föld, csak a szőre melegítette föl egy kicsit. Nyilvánvaló, 
hogy nem mennek vadászni. Na, rendben van, pihenni mindig kellemes.  

Minden élőlény gazdája, a fényes, fehér nap jobbról is, balról is egyforma déli erővel 
ragyogta be a föld felszínét. A mérhetetlenül nagy naptest mélyéből, tömör meleg- és 
fényfolyamot alkotva, renge- teg sugár özönlött a nagy és apró állatokra, a csúszó-mászó 
kétéltűek- re és a felegyenesedve járókra, a futókra, a röpdösőkre, az úszókra. 

A nap Koncsojnak is sütött, mikor kijött a házból, meg a sárga pej lovának is, amelyik 
egy tapodtat se mozdult el a léckerítéstől, ahová Koncsoj még reggel a gyeplőt dobta. 

Sütött a nap a kölyöksólyomnak is, aki kissé elerőtlenedve még mindig a zsinegek 
pókhálójában vergődött. A napsugarak játszadoztak az elterült madár sötétszürke hátán, a hasa 
felé keresztirányban futó világos csíkokon, visszaverődtek kemény, barna csőréről, amelyet 
oly módon tartott nyitva, hogy kilátszott tűzpiros nyelve: eltűnt, majd megjelent, eltűnt, majd 
megint megjelent - tehát a madár lélegzett. Hanem a döglött tyúk tarka teteme iránt a nap 
teljesen közömbös volt. A halott nem melegszik fel, a halott az halott - kibelezett, formáját 
vesztett test, rendetlen tollhalmaz, a melle már kimeredő, hústól megfosztott rózsaszínű csont. 

A fényes nap mindent beragyogott, mindegy volt neki, kit és mit melenget. A legyet? A 
bíborhasú legyet is, amelyik kényelmes helyet talált magának a döglött kendermagos tyúkon: 
a sólyom ütötte seben gyorsan szaporodnak a lárvák, szürke húsevő kukacok bújnak elő 
belőlük. A tyúk teteméből úgy két nap múlva, majd meglátod, csak csontokat és tollakat 
hagynak. 

A kölyöksólyom jobb fülével hallotta a légy zümmögését, jobb szemével követte 
szeszélyes mozgását. 
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A fűhöz simulva feküdt, természetellenes pózban. Teste kimerült, szárnyai 
mozdulatlanságba dermedtek. Meddig tart még ez az egész? A fácántyúkra emlékeztető 
ostoba, buta madár... A darab hús, amit a sólyom kiszakított a melléből, ízre, úgy emlékezett, 
édesebb volt a fácánhúsnál, és nem volt annyira zsíros. Nem kellett volna lenyelnie azt a 
darabot! 

A bendőjét sikerült megtömnie, ám azt nem tudja, hogy most miként szabaduljon ki; 
homályosan sejtette, hogy csak valami külső segítség szabadíthatja ki. De miféle? A sólyom 
nem tudta, más oka pedig nem volt a nyugtalanságra. Úgy jóllakott, hogy rá se tud nézni a 
friss húsra, ami a csőre közvetlen közelében hever. Most három teljes napig kibírja élelem 
nélkül. Nem fél senkitől és semmitől. A kölyöksólyom nem tudja, hogy mi a halál. De hogy 
mi az, hogy várni, azt megértette. Hát most várni fog tovább. Nem érdemes a kiszabadulással 
próbálkoznia; e kísérletektől hol a nyakán, hol a szeme fölött, hol meg a szeme alatt lett 
élesebb a fájdalom, vagy a farka végét nyomta le valamilyen idegen erő, vagy a szárnytövét 
kínozta égető viszketés. Nem kell csapkodni, mozogni, és akkor titokzatos módon megszűnik 
a fájdalom. 

A sólyom hirtelen döngő hangokat hallott. Ilyen zajt még egyetlenegyszer sem észlelt. 
Súlyos és jól kivehető döngések: tup, tup, tup. Aztán élénkebben: tup-tup, tup-tup, tup-tup. 
Egyre kitartóbban és egyre közelebbről. Valami rossznak az előérzete öntötte el hullámként a 
kölyöksólyom testét. Megdermedt. Jobb szemén egészen felhúzta a pislogóhártyát, teljes 
erejéből figyelt. A súlyos dübörgés egyre közeledett. Aztán fuvallatszerűen könnyű lépéseket 
is hallott. Olyanok, mint a nyúlé, amit futás közben talán csak a száraz szalmaszálak, 
rőzseágak zörgése árul el. Ám a közeledő lény meglehetősen súlyos, lába alatt törik a gally. 
Aztán szűkölő vonítás hallatszott, és (a sólyom félig kinyitotta a szemét) egy óriási négylábú 
tűnt fel, külsőre a rókára emlékeztet, csak fekete. Az állat pontosan a háló fölött cövekelt le. 

Nem, a sólyom bizonyára nem lett volna képes rá, hogy legyőzze. De most, hogy így 
hosszában elnyúlva fekszik ebben az érthetetlen pókhálóban, a vadállat azt csinálhat vele, 
amit csak akar — rátaposhat, összelapíthatja, széttépheti... De vajon miért szaladt ide egy 
ekkora állat? Mit akar tőle ez a „róka"? 

Tup-tup, tup-tup... Egyre közelebb. A rókához hasonló vadállat körbeszaladt a sólyom 
körül, és vidám csaholásba kezdett. Ezek szerint éppen ide indult, ehhez a hálóhoz. 

A súlyos, tompa hangok a fogságba került madár közvetlen közelébe értek, és akkor a 
rókához hasonlító (csak fekete) vadállat hangosan, szaggatottan ráüvöltött a kölyöksólyomra. 
Mindazonáltal érezhető volt, hogy a vadállat jókedvében van, és nem akarja bántani a 
sólymot. Kiderült, hogy nem magának vonít, hanem valaki másnak. Lám, megcsóválta 
pálcavékony, fekete farkát, amely hol a jobb, hol a bal oldala mögül kandikált ki. 

Megugatta a kölyöksólymot, ugatása zajával a földhöz lapította. A madár jobb füle fölött 
csaholt - a sólyom egész testében megremegett, valósággal felforrt az egész belseje a dühtol 
meg az elszenvedett sértéstől. 

Tup-tup, tup-tup, tup-tup... és csönd. 
A kölyöksólyom újból kinyitotta a szemét. Úgy rémlett neki, hogy szinte a fenyő 

csúcsának magasában egy ember csupasz arca lebeg fölötte — rövid élete során a sólyom 
nemegyszer látott kétlábúakat. Emez egy kitágult orrlyukú, előreszegezett busa fejű, 
megtermett fenevadon ült. Mindkettő olyan hatalmas volt, hogy a kölyöksólyómnak 
megdermedt a szíve: mi van, ha egyáltalán észre se veszik, véletlenül rálépnek, és 
széttapossák őt, a szabadságától megfosztott, erejét tekintve hitvány kis madarat, akár egy 
apró bogarat? Haladéktalanul fel kell röppennie! Fel-rö-ö-öppenni! A teste minden 
szükségeset megtesz, ami a repülés előtt kell, feszül valamennyi izma, amelyek rendszerint a 
levegőbe emelik. Ám a puha, vékony, ruganyos, erős szálak, zsinegek ugyanúgy visszatartják, 
ahogyan eddig visszatartották. 
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Minden hiába. Minden odavan. Mindjárt széttapossák ezek az óriások! És csepp, forró 
szívében, amely úgy rebben, mint a pillangó, tágra nyílt, nem hunyorgó jobb szemében élete 
során először támad fel és vibrál a félelem! 

Koncsoj, ahogy az erdőből kiért a tisztásra, nyomban észrevette, hogy a csapda 
sarokpálcái lezuhantak, és nem látni a hálót. A siker előérzetétől megittasulva hajszolni 
kezdte a sárga pejt. Ahogy odaért, megállította, gyorsan leugrott, a gyeplőt egy fenyőágra 
hajította. Ez elég volt ahhoz, hogy a pej ottmaradjon, amíg Koncsoj megbizonyosodik a 
szerencséjéről. 

Koncsoj lehajolt, óvatosan megfogta a fűre terített selyemháló szélét, a másik kezével 
meg igazgatni kezdte. 

- Allah hatalmas! - suttogta alig hallhatóan. - Jaj, csak el ne kiabáljam a szerencsémet! 
Jaj, kedves, ugye téged Allah küldött nekem?... Hogy szerencsés legyek. Hogy gazdag legyek, 
meg a legügyesebb. Na gyere, kedves... Ne félj... Barátok közt vagy... 

Már csak egy mozdulat hiányzott, hogy megfogja a sólymot. Koncsoj visszatartotta a 
lélegzetét. Visszahúzta a kezét, amelyikkel a madár felé nyúlt, a másikat a fejéhez emelte, és 
óvatosan levette báránybőr sapkáját. 

A kölyöksólyom félelmében még szorosabban lapult a földhöz, amelytől nem kellett 
félnie, nem maradt más hátra, mint hogy a füvei közt, a talajában, az illataiban keressen 
magának segítséget. Jobb szemével a csupasz arcút figyelte. Az a két másik valamivel 
távolabb állt, tőlük már nem is félt annyira. De ez itt... 

Az ember először a sólyom fölé fordította ijesztő arcát, testét átható, szokatlan szagot 
árasztó ruha fedte. A rókához hasonló, szolgálatkész vadállat kaffogott és ugatott, ám az 
ember — miért? miért? — különösen fegyelmezett és komótos volt. Miért nem jön ide 
gyorsan, miért nem öli meg azonnal?... Fél? Továbbra is rettegésben akarja tartani a sólymot? 

De mi ez? Az ember csupasz keze végén valami fekete és kerek jelent meg. A kéz és a 
tárgy kezdett lassan leereszkedni, közeledni a sólyomhoz. Az idegen anyag végül odaért a 
szárnyához és a farkához, aztán teljesen beborította a madarat. 

Eltűnt a fényes meleg nap, mintha egyszeriben valahová a föld alá süllyedt volna. A kerek 
tárgy puha volt, és átható, kellemetlen szagot árasztott. És hirtelen a levegő is elfogyott. A 
sólyom lepkepici, forró szívében egyedül csak a rettegés honolt. Még soha senki nem zárta el 
a madár elől a fényes napot. A sólyom repült már felhők alatt, hosszú törzsű fák alatt is, 
lebukott a mélybe lecsüngő sziklákról is, de a napot mindig és mindenütt érezte! 

Menekülni? Ugyan hová? 
A báránybőr sapka még erősebben szorította a sólymot, és erőszakkal arra késztette, hogy 

teljes hosszában kinyújtsa a nyakát, görbe csőrét beleverje a földbe, a farkát meg 
kiegyenesítse. A lába nem engedelmeskedett mindjárt. Először, ahogy ellenállt az ember erős 
kezének, a vétlen földet kaparta, aztán elernyedt. 

A kölyöksólyom remegett a rázúduló rémülettől. Az ember ereje végtelen? Keze azt tette, 
amit akart, a sólyom teljesen védtelennek bizonyult vele szemben. 

Ekkor a nagy, kerek tárgy, ami teljesen befedte, az egyik oldalán lassanként emelkedni 
kezdett, gyenge, szórt fényt eresztve át, és a résbe - a sólyom összerezzent, amikor meglátta - 
lassan becsúszott az ember keze, az egész tenyere, egészen csuklóig. Ujjai lassan mozogtak, 
és egy ügyes mozdulattal hirtelen megragadták az összehúzott sólyomszárnyakat. Az idegen 
ujjak melege még át se járhatta a sólyom testét, amikor ezek az ujjak egyetlen lendülettel 
felrántották valahova a magasba, letépték szeméről a sapkát, és a sólyom hirtelen kikerült a 
fénybe. Szárnya a kéz hatalmában maradt; az úgy emelte föl a madarat, hogy a kölyöksólyom 
jobb szemével egyenesen belenézhetett az ember arcába. Az arcon két eleven, fekete 
szembogár csillogott, köztük egy dudor állt ki - a csőr helyett van, gondolta a sólyom. 
Lélegzés közben az ember félig nyitott szája kellemetlen meleg szagot árasztott. Bal szemével 
a sólyom a kis tisztást látta, ahol csak az imént hevert elnyúlva, azt a helyet, ahol most 
elárvultan feküdt a fácántyúkhoz hasonlító madár kibelezett teste a körötte szétszóródott 
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tollakkal, rajta pedig a halott madártól még mindig nem tágító, szemmel láthatóan jóllakott 
legyet. 

Nem messze még egyre csóválta farkát az elsőnek idefutott négylábú vadállat. Ácsorgott 
és bámészkodott, nehezen és bűzösen lélegzett, kilógatta kiszélesedő tövű, keskeny, piros 
nyelvét. Alázatos külseje - egy olyan állat külseje, amelyik azonnal kész megtenni bármit, 
amit a kétlábú gazda parancsol - váltotta ki a sólyomból a legnagyobb félelmet. Ez az állat 
tudja, hogy most minek kell történnie. Hosszú, fekete farkát idegesen mozgatta, egyszer 
jobbról, másszor balról verdeste a törzséhez, ám csontos, csapott hátsója mozdulatlan maradt. 
A kölyöksólyom eddig meg se rebbenő éles szeme felvillant, és a madár mérgesen 
felvijjogott: „Tcok! Tcok! Tcok!" Mi mást tehetett volna? Lába nem érte a földet, 
gyámoltalanul lelógott és megnyúlt a tulajdon súlyától, szárnyát az ember keze hátrafeszítette. 
A kölyöksólyom nem tehetett egyebet, mint hogy felháborodottan elrikoltsa magát, hogy 
ezzel legalább egy pillanatra megszabaduljon a nyomasztó félelemtől. 

— Na, jól van, nyugodj meg, kedvesem, haragos kis vadászom! 
Koncsoj kibogozta a hálót, ügyelve, hogy a sólyom egyetlen szárny- 
tollát se törje ki; a feladat hosszas munkát követelt. 
— Nyugodj meg, nyugodj meg! Nem kell félned. Itt mindenki a barátod. Szokj hozzám, 

kedvesem, szerencsés vadászom... Látod, már az utolsó zsineget bogozom, aztán kész. 
Mindjárt, kedves. Türelem. Már nincs sok hátra. 

Az ember nyugodtan, szelíden, egyenletes tónusban beszélt, ám a kölyöksólyom 
sehogyan se tudott megnyugodni. Az egyetlen, ami vonzotta is, meg bőszítette is, a 
kellemetlen erős szag volt. Akkor se tűnt el, amikor az emberi hang megszakadt: ez a szag, 
úgy látszik, átitatta a csupasz arcot, a puha ruhákat, meg azt a kezet is, amelyik szárnyait 
erősen a hálóhoz szorítva nem hagyta, hogy a sólyom szabadon lélegezzék, meg a másik kezet 
is, amelyik komótosan hol eltávolodott, hol meg újból a madár szeméhez közeledett, az ujjaira 
tekert könnyű selyemhálóval együtt. 

Türelem, türelem... De meddig lehet tűrni? A sólyom le s föl mozgatta horgas csőrét. 
Tssz, tssz! Noha a csőre fölött az orrlyukai tiszták voltak, a tüsszögés mégis erőt vett rajta. És 
a sólyom újból tüsszentett. A csiklandó emberszag, úgy érezte, egész a gyomráig hatolt. 
Mindent betöltött körös-körül. 

A fehér zsinegháló, bármilyen fokozatosan gombolyította is le az ember, akárcsak az 
előbb, fájdalmasan belevágódott a hátába és a szárnyába, s azzal fenyegette, hogy átvágja és 
eltöri a tollait. A háló makacsul fogva tartotta a madarat. Úgy látszik, kedvére volt, hogy 
bepólyálja, szorongassa. Koncsoj akkor kordbársony kabátja oldalzsebéből kis bicskát vett 
elő, az egyik kezével kihúzta a pengét, több helyen elvagdosta a zsinegeket - és az egész háló 
a földre csúszott, szabadon engedve a madarat. A kölyöksólyom tüstént nekirugaszkodott, de 
az ember nem lazított ujjai erős szorításán. 

Röpülni, röpülni! 
Ám a kéz gyorsan lefogta a madár lendületét, és a sólyom feje már újból sötétben volt, 

puha sötétben, a kabát és az ing között. A kéz, csakúgy, mint eddig, nem hagyta, hogy 
megmozdítsa szárnyait. Úgy látszik, egyáltalán nem fárad. Kilógó karmaival a sólyom 
megpróbált segíteni magának, hogy kiszabadítsa a fejét, ám a kéz, ez a hallatlanul ügyes és 
erős kéz kegyetlenül összenyomta a szárnyait: lehet, hogy karmai egy kicsit megtépték a 
kabátot, de más nem történt. 

így hát a sólyom másodszor is meggyőződött, hogy nem tud kiszabadulni. A vékony 
zsinegekből készült háló... Abban legalább láthatta a napfényt, most már elvették tőle a fényt, 
és arra kényszerítették, hogy beszívja az ember ruhájába töményen beleivódott undorító 
szagot. 

Aztán érezte, hogy az emberrel együtt mozog valamerre. Nem tudni hová és miért... 
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Koncsoj gyér kecskeszakállának hegye egyre csak remegett, s az erdész fennhangon és 
gondolatban vég nélkül hálálkodott Allahnak a szerencséjéért. Ekkora szerencse nem 
tréfadolog! 

Az erdész komótosan, de piszmogás nélkül készülődött a visszaútra. Jobbjával a kebelébe 
rejtette a kölyöksólymot, baljával a sárga pejt kormányozta, csizmája sarkával sarkantyúzta 
gyorsabb vágtára, s közben jóságossá vált, kissé elhomályosult szemével minduntalan 
valahová felfelé pillantgatott, a kék égbolt puszta térségeire, gyér szakállának hegye pedig 
könnyedén rezgett. Jobbját kőkeménnyé tette a felelősségérzet, meg az a tudat, miszerint 
megengedhetetlen, hogy útban hazafelé, Allah ne adja, valami előre nem látott esemény 
történjék. így kell annak lenni: a sólymot még sokáig sötétben és szinte friss levegő nélkül 
kell tartani, amíg a lábára nem teszik a béklyót, őt magát pedig rá nem ültetik a bőr 
vadászkesztyűre. És csak a szárnyát szabad fogni. Ha megkötözik, ha teljesen megfosztják a 
mozgás lehetőségétől, a sólyom elpusztulhat. Ha meg fedetlenül hagyják a fejét, hogy 
kidughassa, a testét meg a kabát alá rejtik, akkor megeshet, hogy az első szembejövő annyira 
nem fog neki tetszeni, úgy kétségbe esik tőle, hogy a madárszív nem bírja ki, és megszakad. 

De ha nem is szakadna meg, ekkora ijedelem után már nem lehet a madarat idomítani. 
Csaknem teljesen bekötött szemmel és füllel kell hazavinni. És nem szabad mindjárt 
embereket engedni a szeme elé: a szabad madár számára az ember minden másnál 
félelmetesebb szörnyeteg. 

Az erdész nyomában ott siet a kutya. Beéri a lovast, előreszalad, hogy hátranézzen 
Koncsojra, és megtudja, milyen kedvében van a gazda; aztán alkalmazkodik a pej 
sebességéhez, hogy el ne maradjon, de meg se előzze a lovat. 

A pej pedig se nem gyorsan, se nem lustán üget - nyugodtan halad, hogy a kutyának ne 
kelljen letérnie az ösvényről, hogy mellette futhasson, és ez a tempó nem fárasztó. A kutya 
mindennel elégedett. A gazda odahajította neki a kendermagos tyúk tetemét, és az eb 
szőröstül-bőröstül nyomban felfalta, úgyhogy nem maradt ott más, mint egy halom toll meg 
néhány szemtelen légy. 

A kutya jól ismeri az ösvényt - hazafelé tartanak. Megnyalta a száját, zsíros volt a 
tyúkhús, hátrafordult, és megnézte, helyesen mutatja-e az utat? Lehet, hogy nem arra kell 
menni? 

A gazda arckifejezése észrevehetően barátságosabb lett. Szorosra zárt szája szögletében 
az öröm ráncai. Egyszer se pillantott a hű kutyára, egyáltalán nem akart lefelé nézni, tekintete 
valahol odafent a magasban tévelygett. És hirtelen a hű szolga is megtorpant, fölemelte a 
fejét... A pej majdnem eltévesztette a lépést. Szemével intett a kutyának - hagyd szabadon az 
utat. A kutya félreugrott, és újból az égen úszó felhőkre meredt. Lemaradt. A gazdája hátát 
nézte - mégis érezte az örömét. És akkor nem tudta visszafojtani kitörő lelkesedését, teljes 
erőből nekiiramodott, előre-hátra futkározva körözött, a körök középpontjában pedig a gazda 
volt. 

Csak sokára higgadt le. Fokozatosan nyerte vissza a nyugalmát. 
Szaladt, és hosszúkás pofáját minduntalan a derült napon felmelegedett fűbe dugta: na, 

nézzük csak, hol, mikor, milyen állat járt errefelé, meddig tartózkodott itt, milyen irányba 
ment el. A kutya mindent tudott. Semmi se kerülte el a figyelmét. 

Ám ezúttal szokatlanul gyorsan haladtak, nem volt érkezése sokáig elmaradni. Érezhető 
volt, hogy a gazda ma nem örül semmiféle akadályoztatásnak. 

Oldalról hűvös szellő rezdült. A ló és a kutya előbb érezte meg, mint az ember. Alighogy 
kilibbent a domb mögül, tüstér.t észlelték, hogyan suhan végig a fűtakarón, és minden 
fűszálat megérintve hogyan kergeti szét az egész úton az érkezése előtt összesűrűsödött 
kellemes és kellemetlen szagokat. A fűszeres, tömény szagok szertefoszlottak, elaprózódtak, 
és végül feloldódtak a levegőben. 

A kutya megtorpant, pofáját a szellő felé tartotta. Jobb orrlyukával nem érzett semmit - ez 
annak az eredménye, hogy a gazda megégette az orra hegyét. A szokás azt tartja, hogy az 
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ilyen kutya nem veszhet meg; az eb ezért úgy tartotta a pofáját a szél felé, hogy a légáramlat 
teljesen a bal orrlyukát érje. Hűvös élőlényként suhant a szél, behatolt a kutya agyába, és a 
különböző szagok révén annyi érdekes dologról adott neki hírt! íme, a hegyi virágok, füvek és 
cserjések illata. Most meg egy másik szag: valahol nem messze madár tartózkodik. Ez meg itt 
nyúl. Milyen kellemes illat. Friss. Egészen közelről jön. Csak neki kell iramodnia, és néhány 
ugrással elérheti a tapsifülest. A kutyának nem volt kedve tovább szimatolni, nyomban futott 
volna, hogy felkutassa a nyulat, amelyik itt van egészen közei. Mit tegyen? Elfusson? 
Megfordult, és a gazdára tekintett. Szerette volna, ha a gazda a szokott módon elkiáltja magát: 
„Hajrá, fogd meg! Fogd meg!" Ám a gazda most nem törődött a kutyával. A gazda parancsa 
nélkül viszont nem vadászhat, nem bizony. A saját kedvére vadász- szon? A ló hamarosan 
messze viszi a gazdát. És ha aztán teljesen más irányba fordulnak, ahová nem tud utánuk 
menni? Nem, a gazda nélkül nem maradhat itt. Jobb, ha utánuk megy, nem szabad 
lemaradnia. Lehet, hogy útközben egy újabb nyúl kerül elő?  
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3. 

... .Koncsoj erdész a házához ért, és legnagyobb bosszúságára nem jött elé senki. 
Feledésbe merülnek a szokások, Allah bocsássa meg! 

Koncsojnak egyedül kellett leszállnia a lóról, ami keblében a madárral nagyon 
kényelmetlen volt. És a sárga pejt se volt valami kényelmes dolog fél kézzel a cölöphöz 
kikötni. 

Koncsoj gyorsan a ház felé indult, de a küszöbön megállt, és hangos szóval szólította az 
öregasszonyt: 

- Hé! Szajkal! Gyere csak ide! De szaporán! 
Óvatosan kihúzta a sólymot a kebléből, levette sapkáját, és beletette a madarat. Úgy fogta, 

hogy a madár se ne lásson, se ne halljon. 
Az öreg Szajkal nem jött ki mindjárt, hanem amikor megjelent az ajtóban, rögtön meg is 

rémült. 
- Jaj, mi van veled?! Történt valami? Mit állsz itt hajadonfőtt? 
- Örvendezz, öregasszony! De egyelőre ne kérdezősködj! Inkább hozzál egy piala vizet. 

Szedd a lábad... És egyelőre ne jöjjön elő senki más. Mondd meg a gyerekeknek, hogy 
maradjanak bent! 

- De hát mi ez? Sólyom? 
- No, nézd, hogy furdalja a kíváncsiság... És ne felejts hamut hinteni a vízre. 
- Jó játékot találtál magadnak! - válaszolja harapósan Szajkal, de indul mégis, hogy 

végrehajtsa az előírásokat, amelyeket megkövetel a szokás. - Mint egy gyerek. Még halálra 
gyötrőd, aztán bemocskol a madár vére. 

A kölyöksólyom hallja a különböző magasságú és színezetű emberi hangokat. Kerek 
kőhöz hasonló szeme elől ismét eltűnt a meleg nap fehér fénye. Nem lát semmit, de hirtelen 
megszűnt a nagy félelemérzet is, noha lepkeként rebbenő apró szíve szaporábban ver. 

A küszöbön Szajkal tűnt fel egy kis pialával; az edény alján víz locsogott, a színén egy 
csipet hamu úszkált. 

- Add ide és menj arrébb! - mondja neki Koncsoj. - Ne nézz rá, nem szabad ránézni! 
Van itthon valaki? 

Szajkal nem válaszol. Három kört ír le a pialával Koncsoj kezei fölött, amelyek a madarat 
tartják a sapkában, elsuttogja a Korán első szavait, aztán közelebb viszi a vizet az ura ajkához. 
Az megismétli a verset, és így fejezi be: „Szuf! Szuf!" És akkor Szajkal egy kissé előbbre 
lépve, legyező alakban kiloccsantja a vizet a pialából kelet felé. 

- Most mutasd meg a mi kedves kis sólymunknak a helyét a házban - mondja Koncsoj, 
és sietősen átlépi a küszöböt. 

- Jó szórakozást talált magának az öreg - mondja Szajkal, várva, hogy kijöjjön az ura. 
Ha mosatlan, üres pialával találja a feleségét, megszidja: az rossz jel. 

Kis idő múlva Koncsoj újból megjelenik. 
„Ragyog az arca, tehát elégedett — gondolja elnézően és gyöngéden Szajkal. - Akár egy 

kisgyerek." 
- Jó, hogy nincsenek itthon a gyerekek. - Koncsoj az öreg házhoz indult. Szajkal látja, 

hogy az ura egy bőrzsákot visz - ott van a bal hóna alatt. 
Az Öreg ház az udvarukon - alacsony mennyezet, lapos tető, földes padló - teljesen 

elhanyagolt állapotban van. Hány éve már, hogy nem lakja senki! A két helyiségből álló 
épületben még ablaküveg sincs. A régen betört üvegeket nem volt érkezésük kicserélni. E 
helyett a múlt évben Koncsoj legidősebb fia rácsot szögezett fel, hogy ne másszanak be a 
házba a macskák. Az első helyiségben régi lomokat, élelmiszereket, bezsírozott szer 
számbőröket, télire vágott szarvasmarha húsát tartották, a belső viszont teljesen üres volt. 
Vagy két esztendeje Koncsoj a kerecsensólymát tartotta ott, de azóta üresen áll. 
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Az üres szoba bal sarkában fűzfa állvány van beverve a földes padlóba - a vad 
ászsólymoknak készült speciális ülő. Ez a legsötétebb a négy sarok közül: mikor a házat 
építették, az egyetlen ablakot, ami ezen az oldalon volt, tévedésből nagyon közel tették a 
kijárathoz. A tévedés tévedés, a vadászsólymokat viszont sötétben kell idomítani, és a sötét 
sarok remekül megfelelt ennek a célnak: a homályos sarokban ülve a madár gyorsabban 
elfelejti régebbi szabadságát... 

Szajkal utolérte Koncsojt, megvárta, amíg az ura megparancsolta neki, hogy nyissa ki az 
ajtót. Egy darabig bajlódott a kulccsal, majd az urát előreengedve belépett az első helyiségbe. 
Nyomban szorosan becsukta az ajtót maga után. Mert ki tudja? Az ura véletlenül elengedi a 
sólymot. Jobb, ha minél hamarabb becsukja az ajtót. Ugyan mennyi ereje maradhatott az 
öregnek, meg aztán el is fáradt - ne adj' isten, még elengedi. 

Az elhanyagolt szobában dohos, áporodott szag terjengett, de az öregember meg az 
öregasszony nem tulajdonított ennek semmi jelentőséget. Szokásuk szerint a szoba belsejébe 
mentek. Ott az ürességben mindjárt jobban hallható a cipőtalpak surrogása. A lépések zaját, 
amely visszhangként terjedt szét az üres térben, a kölyöksólyom is észlelte, előtte pedig még 
valami nyöszörgő csikorgást is hallott... 

A két ember az ablakhoz lépett. Az öregember a sapkát a madárral óvatosan az időtől és 
piszoktól megsötétült ablakpárkányra helyezte, s egy biccentéssel közelebb hívta a feleségét. 
Szajkal kihúzta az ura hóna alól a kis bőrzsákot, sietve kioldozta a vékony zsinórokat, és 
elővett egy árat, két régi bőrbéklyót meg egy nagy tűt vastag cérnával. 

Koncsoj erdész szabad kezét a sapkába dugta, szárnya tövénél fogva megragadta a 
sólymot, és óvatosan kihúzta. A madár egyszerre látta meg a két embert a közvetlen 
közelében, ezért óriásoknak tűntek neki. Nem sütött a nap, de körös-körül mindent fel lehetett 
ismerni. Mint alkonyatkor. 

A háta mögött a sólyom állandóan érezte a meleg emberi kezet, amely hol erősebben, hol 
gyengébben szorította szárnya felső részét. És újból világossá vált számára, hogy ez a kéz, ha 
akarja, teljesen szétlapíthatja, noha most óvatosan fogta, mintha félne a tulajdon erejétől. 

Nem, lehetetlen kiszabadulnia. De miért fordítják a hátára? Miért? A kölyöksólyom 
kinyitotta görbe csőrét, úgyhogy látni lehetett eke formájú nyelve hegyét, és sziszegő hangot 
hallatott. Ahá, hát erről van szó... Ebben a helyzetben az emberek valamilyen kemény tárgyat 
tettek a lábára. Amikor a csüdjéhez értek, a sólyom négyujjú lábával megpróbálta elkapni a 
kezüket. Karmai egymásba ütköztek, az emberek nem hagyták, hogy megkarmolja őket. 
Ekkor nyakát elfordítva arrafelé nézett, ahonnan a fény jött. Kiderült, hogy a sápadt fénysugár 
egy négyszögletes nyílásból érkezik, amely maga is egy csomó ugyanilyen négyszögletes, 
apró nyílásra volt osztva. Érezni lehetett, hogy mögötte ott a meleg levegővel telített tér, még 
a fák is látszottak innen, távolabb meg messzi, idegen hegyek. A fák tetejéről, a hegyek 
lejtőiről az igazi nap fényes sugarai verődtek vissza. Az idő még nem hajlott estébe, a 
napsugarak függőlegesen hullottak alá. 

- Na, tessék, merész madaram - mormogta Koncsoj, ahogy a madárral a sötét sarok felé 
indult. - Érezd magad otthon. Ne haragudj, ne érezd magad idegenül! Nézd, itt az éjszakai 
szállásod. Ülj ide... Itt az ülőd... Úgy gondolom, hogy mire először elhullatod tollaidat, 
addigra megszelídítünk. Aztán majd meglátjuk... Te nekem fogsz szolgálni, és meg neked. 
Hát így, derék vadászom. Most pihenj. Ülj le ide... 

E szavakkal az erdész egy erős csomóval szorosan odakötötte a béklyók bőrbilincsét az 
ülő függőleges állványához, méghozzá úgy, hogy a madár ne gabalyodjon bele. Megkötötte, 
meg-megrángatta, megvizsgálta a bilincset, aztán két szárnyánál fogva fölemelte a madarat, és 
óvatosan úgy ültette az ülőre, hogy karmai körülfogják az ülő keresztlécét. 

Leültette és elengedte. 
Hátralépett az állványzattól. 
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- Ülj csak, kedves... Nem vagy te itt idegen... Ha engedelmes leszel, neked lesz jobb. De 
ha engedetlen, makacs leszel, akkor mindketten rosszul járunk. Látod, így van ez, derék 
vadászom, jó szerencsém... 

Erősen meg kellett fogódzkodnia az ülő keresztlécében, erősen. Alighogy kiszabadultak a 
felső szárnytollai, a kölyöksólyom azonnal megérezte, milyen nehéz a lábszára és a lába, 
megérezte a tulajdon súlyát; nem valami kényelmes állapot, de természetes, és ráadásul 
felkeltette benne a röpülés iránti vágyat. Érzi a súlyát, tehát szabad. Ismét szabad! 
Felröppenni, felszállni! Mit számít, hogy ezek itt vannak a közelében, fel kell röppenni, fel 
kell törni az égbe! 

Egy szárnycsapás, aztán még egy, és még egy... és ekkor valami új, eddig ismeretlen, de 
megint csak ellenséges erő alulról, a lábánál fogva visszatartja, magához húzza, és arra 
készteti, hogy újból a keresztlécbe kapaszkodjon. A sólyom nem hisz a vereségében, újra 
meglendíti szárnyát. Már a levegőben van, de megint csak három szárnycsapás erejéig - 
tovább nem tudja fenntartani magát. 

Újból megpróbál felröppenni... 
Ellenállhatatlan vágyat érez, hogy felröpüljön! 
Kiszakítani magát, kiszabadulni innen. Ereje hosszú röpülésre elegendő. És ugyan mikor 

kell a röpülés, mikor kell a szabadság, ha nem akkor, amikor még annyi ifjonti, heves, 
féktelen ereje van, amelyet még nem emésztett föl az élet? Ám itt van ez a láthatatlan 
ellenséges erő is, érzi, hogy itt van, makacsul lehúzza, szabadságvágyát legyűri. 

Érthetetlen, hiszen senki se fogja; lába vagy a rúdra támaszkodik, vagy a földre, nem 
akadályozza semmi, hogy széttárja szárnyát, farkát szétteríti, mint a legyezőt, ura minden szál 
tollának. Mégsem tud felröppenni. A kölyöksólyom keserves csalódást érez. Hogyan 
szabaduljon meg ettől a kellemetlen, rejtélyes, gonosz erőtől? Keresi, kutatja maga körül. 
Aha, már megint, ahogy a hálóban is, a füvön... igen, csüdjeit körülfogja valami, ez húzza 
vissza, nem ereszti a kiszabott távolság határain túl. 

Egyméternyire felfelé, vagy jobbra, vagy balra — ezek azok a határok, amelyeket 
Koncsoj erdész a kölyöksólyomnak kiszabott. 

- Hisz ez nem is kerecsensólyom — jegyzi meg Szajkal, miután jó darabig csöndben 
gyönyörködtek a madár erőfeszítéseiben, hogy elröppenjen. 

- Ez egy igen ritka vadászsólyomfajta - válaszol a feleségének Koncsoj. — Tinar. A 
vadászsólymok királyának nevezik. Ha ügyesen kitanítja az ember, még farkasra is lehet 
menni vele. 

- Csak te ne maradj táplálék nélkül! A madaraidnak semmi hasznuk, öreg. 
- Megetettétek reggel a kost? — Koncsoj mintha észre se vette volna az öregasszony 

csipkelődését. 
- Azt se tudja a kosod, mit csináljon jó dolgában, a kislányt is majdnem felöklelte. 

Megjön a munkából a gyerek, majd az megeteti. 
A szoba hirtelen teljesen elsötétült; az öregek lentről, a földes padlótól az ablak felé 

fordították tekintetüket; a kutya fogta el kívülről a fényt, és szemét gazdáira szegezte az öreg 
ház belsejében. 

- Ó, te pimasz! - bosszankodott Szajkal. És heves kézmozdulatot téve elkiáltotta magát: 
- El innen! Szedd a lábad! Mars! 

A kutya látja, hogy elzavarják a rácstól, de farkát csóválja, s egy tapodtat se hátrál. Ha a 
sapkás gazda kiáltott volna, akkor rögtön teljesítenie kellene a parancsát, ez azonban a 
fejkendős gazdaasszony, a kutyának ritkán van vele dolga, ez csak azt tudja, hogy 
mindenhonnan elzavarja, csak úgy, a rend kedvéért. Mi rosszat tett ő neki? 

- Hívj holnapra vendégeket! A kosnak már akkora gyapja nőtt, hogy ideje lehúzni a 
bőrét... Elég volt, már annyit etettük, egyszer már ő is etessen meg bennünket... Na, menjünk! 

Szajkal lehajol, felveszi a földes padlóról a kis bőrzsákot, és a kijárathoz indul az ura 
után. 
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- Egy-másfél hónappal ezelőtt volt a legjobb a gyapja, jó lett volna gallérnak - a 
gazdaasszony csak nem hagyja abba a vitatkozást. - Most már túl hosszúra nőtt. 

- Semmi baj, lesz még egy gallérra valód, csak ne keseregj - a gazda ma jókedvében 
van. - Ezt meg hagyjuk meg bőrnek. 

Az ujjnyi vastag vasreteszt az öreg sárkunyhó ajtajára tolva Kon- csoj még egyszer 
megrángatta a kilincset. 

- Add csak ide nekem a kulcsokat! Nehogy bemenjenek a gyerekek. Még megijesztik a 
sólymot, s akkor minden vesződségünk hiábavaló lesz. Odalesz a szerencsénk. Mondd meg 
nekik, hogy a közelébe se jöjjenek a háznak. Világos? Ez nem nekik való játék. 

Az emberek eltávoztak, és az, hogy egyedül maradt, megdöbbentette a kölyöksólymot. 
Mit jelent ez? Már nincs rá szükségük? Akkor meg minek veckelődtek vele annyit az előbb?... 
És miért hagyták itt? Végre egyedül van ebben a mindenfelől zárt helyiségben. Idegenek 
nélkül. Körös-körül azonban minden idegen. 

Megdobbant a szíve, s a repülés előérzetétől szaporábban kezdett verni. Egy szárny 
csapás, aztán még egy és még egy! Aztán éles fájdalom a karmaiban: ügyetlenül beleütköztek 
a keresztlécbe, a bezsírozott bőrbéklyók meg tüstént a földre kényszerítik.  

Ahá, hát ez az a gonosz erő: a béklyók. 
A kölyöksólyom méregbe gurul. Újból és újból nekirugaszkodik, nem törődik kihulló 

tollával. Ha nem ezzel, hát a következő lendülettel kiszakítja magát, eltépi béklyóit, összetöri 
az ülőt. 

Fölösleges erőfeszítés! Az lett a vége, hogy a madár nyaka elülső részével, bögyével, 
mellével, hasával végigterült a hideg, földes padlón. Görbe csőre szétnyílt, mintegy csak 
azért, hogy kilógjon belőle eke formájú, piros nyelve. 

Nem bírja így sokáig! A lába szabad, szárnyával annyit csapdoshat, amennyit csak akar. 
Levegő, amennyi csak tetszik. Van hol nekiiramodnia, hogy felröppenjen a magasba... Fejét 
felemelve megpróbálta megkeresni azt a lyukat, amelyen a helyiségbe beáramlik a levegő. A 
madártörvények szerint arrafelé kell repülni, ahol a friss levegő áramlata halad... 

Az ablakrácsok, a régi vályogfalon kívül az összegömbölyödve kucorgó kutya észlelte a 
madár valamennyi sikertelen kísérletét, hogy letépje a béklyót, hallotta minden zajos 
mozdulatát. E zaj értelmetlennek és ostobának tűnt, bosszantotta, de nem volt szabad 
elmennie innen. Elhatározta, hogy éberen figyeli a madár minden mozdulatát, hogy 
alkalomadtán tudtára adja a gazdának. A sapkás gazda nagyon megörült a zsákmányának. 
Látszik, hogy megszerette ezt a madarat, ezért a kutyának is kedves volt. Na, nézd csak, most 
itt van a házban, még él és őrjöng. A közelében kell maradnia. Hadd szeresse a gazda őt is. 
Persze jobb lenne szétmarcangolni a madarat, de ha erre van szükség, a gazdának kell 
megtennie; és ő csak utána kaphatja meg a madarat, mint azt a kendermagos tyúkot, amit a 
tisztáson hajítottak elébe. Viselkedjen csak rosszul a sólyom, a gazda majd neki veti oda e 
nagy vadász tetemét... Lám csak, addig vadászott, amíg maga került hurokra. 

És megesszük! És akkor a gazda már csak a kutyát fogja szeretni... 
A közelben kell maradnia. 
A sapkás gazda meg a kendős gazdaasszony ismét kijöttek az udvarra, de rá se 

hederítettek a kutyára. 
Az eb az ajtóhoz ment, aztán az ablakhoz ugrott, megfordult a tengelye körül, végül 

összegömbölyödött, kényelembe helyezte mind a négy lábát, és közéjük dugta a pofáját. 
Szemét nyitva tartotta. Nem volt álmos. 

A kutya számára most világossá vált, hogy a gazda nem szándékozik megenni a sólymot. 
Tehát résen kell lennie, hogy bármely pillanatban megvédhesse a különleges madarat, 
amelyiket annyira szeret a gazda. Kész volt átharapni bárki idegen torkát, aki az ablaknyílás 
közelébe merészkedik. Akár állat, akár ember — mindenkitől meg kell védenie a madarat. 

Egy tapodtat se az ablaktól! Ülni és őrködni. És egyúttal arra is ügyelni, mit fog csinálni, 
milyen cselekedetekre fogja magát ragadtatni a vadászsólyom. Végtére is egyszer már meg 
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kell tudnia, ki ez - barátja-e vagy ellensége a gazdának? A kutya mindig a sapkás gazda 
pártján van. Hadd győződjék meg róla a gazda még egyszer! 

A kölyöksólyom még többször párviadalra kelt a béklyókkal. Addig, amíg az égbolton 
meg nem jelent az első csillag. Az öreg bak zsíros bőrének szilárdsága minden várakozását 
felülmúlta. És a madár elcsendesedett. Ült a nyirkos, hideg földön. Fiatal teste álmosan lusta 
lett, a szárnyai elernyedtek, lábai mozdulatlanná dermedtek. Amikor szabad volt, ritkán kellett 
hosszú ideig sima helyen ülnie, ezért csak itt érezte, életében alighanem először, hogy milyen 
kényelmetlen, ha a földön vonszolja a farkát. Azzal is meg kellett békülnie, hogy az este 
közeledtével ujjpárnái észrevehetően kihűltek: meleg hasához kellett húznia görbe karmos, 
párnás bal lábát, be kellett dugnia a rövid tollak közé, ahol meleg volt, aztán pedig a balt 
leeresztve, a jobb lábát kellett odaemelnie. 

Ekkor a nyílás mögül váratlanul valami furcsa, idegen zaj hallatszott, és hangos 
kurrogássá fajult. A sötétben a kölyöksólyom a hallására volt utalva. Összerezzent az idegen, 
morgásszerű hangokra, pislogóhártyája leszaladt, önkéntelenül elkerekedett a szeme, tollai 
kiegyenesedtek, szorosabban simultak a testéhez mind a hátán, mind a szárnyán, a feje 
búbjától a farka hegyéig, mint repülés előtt. Valahonnan a föld alól léptek zaja hallatszott. Ez 
a csupasz kezű és csupasz arcú ember. Aztán vad dobogás. Ez meg nyilván az az óriási 
vadállat.  
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A kellemetlen hang ismét elbődült a nyílás mögött, ahonnan alig-alig kivehető fény 
szűrődött be. Nem, az ember lépései és az óriási vadállat dobbantásai távolodnak. Tehát nem 
hozzá jönnek. Ülhet tovább nyugodtan. 

A kölyöksólymot kezdi legyűrni az álom. Bárhogyan és bárhol azonban nem lehet aludni. 
A sarok felé indult, hogy egy félreeső zugot találjon magának. Tett egypár lépést. Hosszú, 
éles karmai a lapos padlón belefúródtak a földbe, és lába teljes szélességében folyton 
szétterültek, ettől megfeszültek az alattuk lévő párnácskák. Mint mielőtt valamilyen állatra 
támad. Pedig ahhoz, hogy jól pihenjen, el kell lazítania egész testét, többek között a 
talppárnácskái izmait is. A lapos padlón ez lehetetlen, bizony csakis az ágat félig átnyalábolva 
teheti meg. Akkor karmai félig meggörbülve, szabadon lelógnak. De itt nincs se fa, se ág... 
Hát az ülő? A keresztléc? Vastagsága éppen megfelel a lábának, pont olyan, amilyent az 
erdőben szokott keresni, mielőtt nyugovóra térne a fa lombkoronája alatt. Valódi ág. Száraz, 
meleg, kényelmes. Igaz, a szaga... nem az erdő illata, hanem valami idegen szag érződik rajta. 
A kölyöksólyom mintha egy idegen madár helyét foglalná el, az elődjéét. Biztosan megjön 
nemsokára. A sólymok törvénye nem engedi, hogy azt a faágat, amelyet már előbb elfoglalt 
egy madár, egy másik kaparintsa meg. Hanem az az első késett. A kölyöksólyom pedig 
olyannyira elálmosodott, hogy nem tétovázott tovább, elfoglalta az ülőt, és nem állt 
szándékában, hogy lejöjjön róla. Szárnya tövét kissé leeresztve, a többi tollát meg ellazítva, 
farkát széttárva nagy zajjal megrázta magát, és a szárnya meg a törzse között felgyűlt régi 
levegőt új levegővel cserélte fel. 

Mikor átjárta a levegő, jobbra fordította a nyakát, fejét a jobb szárnya töve alá dugta, 
szabadon hagyva a fülét, és hamarosan elaludt.  
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4. 

Reggel Koncsoj erdész minden közeli szomszédhoz elküldte az unokáját, hogy 
vendégségbe hívja az akszakalokat, az öregeket. Az ailban még tegnap híre terjedt, hogy az 
öreg Koncsoj hálóval egy remek sólymot fogott, ezért a szomszédok nyomban kitalálták, 
hogy az erdész áldozati lakomára invitálja őket. 

- Jaj, kedves Koncsoj szomszéd, milyen szerencsés vagy, mondják, hogy milyen 
sólymot fogtál, a madárral együtt jöjjön el a boldogság a házadba! - örvendeztek egyesek 
őszintén az erdész szerencséjének. - A szerencséd jó jel... 

- Hallottuk ám, hallottuk, hogy vadászsólymot fogtál, mutasd hát meg, hogy milyen - 
nógatták mások. - Legyen mindig tele zsákmánynyal a kápaszíjad! Hm, tudod, milyen régen 
kedvelem a jó zsíros, sós nyúllevest, bizony, ha Allah is úgy akarja, egyszer jól 
belakmározunk belőle, ugye? Nem feledkezel meg rólam? 

- Elég a szerénykedésből - felelte Koncsoj az első jövevényeknek. Köntösének bal ujját 
feltűrte, a kezében konyhakést tartott. - Hogyan feledkezhetnék meg bármelyik 
szomszédomról is? 

A vendégek az udvaron gyülekeztek. Koncsoj megtudakolta, itt van-e mindenki, akit vár. 
- Kezdd már el! - jegyezte meg Szajkal. - Aki még nincs itt, a húsra majd megjön. 
- Nos hát lépjetek be! - hívta a vendégeket büszkén a házba Koncsoj. - Adjátok 

áldásotokat a szándékomra, szomszédaim... Régóta hizlalom ezt a kost, sok minden 
előadódhat az életben, és most, lám, itt a jó alkalom. Nos hát utánam, öregek. 

- Hagyd a kost a fiadnak - súgta valaki a vele egyívású szerénykedő öregek közül. - 
Talán mi, öregek vágjuk le a kost, amikor felnőtt gyermekeink vannak? 

- Valóban - helyeselt egy másik öreg. - Hisz már nem vagy fiatal, Koncsoj. 
Persze Koncsoj bármelyik fia le tudta volna vágni a kost, de az öreg maga akarta 

megcsinálni. Az ő szerencséje, ezért az ünnepi áldozatot is neki kell saját kezűleg bemutatnia, 
meg aztán a sólymot se a fiai fogják betanítani, hanem ő. Az erdésznek is megvolt a maga 
babonája: aki megfogta, annak kell beidomítania. Nem kell az öreg szomszédokra hallgatni. 

- Ha öreg is a farkas, azért a kost le tudja dönteni. Mi se vagyunk még roskatag 
aggastyánok. 

- Ugyan ki beszél erről? - rázta a fejét az egyik szomszéd. - A fiataloknak kell 
virtuskodniuk, nekünk, öregeknek pedig, ha bölcsek vagyunk, át kell adnunk a helyünket. 
Hogy aztán hallgassanak is ránk. 

Egyre jöttek Koncsoj udvarába az emberek. Túlnyomórészt öregemberek és 
öregasszonyok voltak, amint megérkeztek, körülnéztek, és sajátos rendben helyezkedtek el - 
arccal kelet felé. 

Koncsoj legidősebb fia odavonszolta a fölhizlalt kost, nem minden erőlködés nélkül úgy 
fordította, hogy a feje északra nézzen. Koncsoj megállt a kos előtt, kezét az arca magasságába 
emelte, aztán tenyerét a tenyeréhez érintve, hangosan, hogy mindenki hallja, méltóságteljesen 
megszólalt: 

- Nos hát, kedves szomszédaim, imádkozzunk! - És csészévé formált tenyerével 
elsőként érinti meg az arcát szívből könyörögve: - Ó, Allah, vezérelj engem a fényességes 
útra, a nyugodt és békés élethez, családom jólétéhez, sólymom vadászszerencséjéhez, találd 
méltónak minden jóra a te szolgádat, Mindenható! - A csészévé formált tenyerek egy 
mozdulattal a magasba lendülnek, aztán végigcsúsznak az emberek arcán, alulról felfelé, 
felülről lefelé. És mintha valami magasztos esemény történt volna: az öregek 
megkönnyebbülten sóhajtanak fel, most már mindegyik a maga módján mozog, ide-oda 
forgatják a fejüket. Van, aki a kos hátát és oldalát tapogatja, méricskéli, milyen kövér. 

- Hohó, háromujjnyi zsír van az oldalán. 
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- Talán mást vártál? - kajánkodik a másik Öreg. - Akkor ugyan miért iparkodott 
szerinted Koncsoj? Lehet, hogy négy ujjnyi is megvan. .. 

Az erdésznek kedves az ilyen szó, kivált, ha még hangosan is mondják. Koncsoj 
figyelmesen hallgatja, de úgy tesz, mintha arra ügyelne, helyesen kötözi-e meg a fia a földre 
döntött kos lábát. Helyesen, persze. Minden elő van készítve, ahogy dukál. Az állat lábai 
szőrkötéllel vannak gúzsba kötve, torka alatt nagy tál. Lépj oda, szótlan gazda, mutasd be 
áldozatodat az emberek s az isten örömére. 

— Bisz-mil-lah rah-ma-ni ra-hi-im — Koncsoj lélegzetet vesz, határozott mozdulattal 
lehajol, a kos torkára teszi a kést. - A tiszteletedre, Mindenható, hogy a sólymom derék 
legyen, ez a kos meg... lelke a tiéd, Mindenható, húsa a miénk, a te szolgáidé, csontja a földé. 
Ó-omi-in, alló akbar!..* 

Az acélkés éle könnyen átvágja az ütőeret. A vér szökellő sugárban fröccsen a hideg 
tálba, és rögtön elönti az alját. Koncsoj bal kezével erősen betapasztja a kos száját, a jobbal 
pedig a torkán tartja a véres kést: nem vág mélyebbre, megvárja, míg a szív által hajtott piros 
vér magától kifolyik. 

— Adj egy hasáb fát! — biccent az erdész a fiának. 
Könnyű légáramlat libben az udvarba, magába szívja a forró vér finom páráját, és 

szétterjed az udvar sarkaiban, a fal hasadékán pedig kiszivárog az utcára is, az egész 
világba, hírül adva, hogy még egy élőlénnyel kevesebb lett a Földön. Egyetlen ember se 
figyelt arra, miről beszélt a szél, de a fekete kutya, a sólyom őrzője kitágult orrlyukkal 
egy pillanat alatt talpra ugrott, keskeny pofáját kinyújtotta abba az irányba, ahonnan a 
csábító, friss szag jött; üres gyomrába fájdalom hasított, nyers húst akart falni, forró vért 
lefetyelni, de tüstént. Oda kell futni, ahol ezt megengedik neki, és minél hamarabb, ha 
egyszer már szabadon van... És az állványon ülő kölyök sólyomhoz is eljut a csak az 
imént kiontott friss vér szaga, ám a sólymok törvénye szerint a táplálékot látni kell, 
nemcsak a szagát érezni, látni a tulajdon szemével, és nem szabad olyasmire ácsingózni, 
amit előre nem lehet elképzelni. 
— Tedd csak ide! — parancsolja az erdész a fiának, aki egy félméteres fenyőfahasábot 

hozott. - A leölt állat nyaka alá kell helyezni, hogy nyúzás közben ne mocskoljunk össze 
mindent körös-körül. 

Koncsoj a fiának nyújtja a kést. 
- Nagyon figyelmesen dolgozz, különben belevágsz a bőrbe, anyád meg emészteni fogja 

magát, és összeszid minket, inkább belülről, az öklöddel fejtsd! 
Aztán a vendégekhez fordult. 
- Kedves szomszédok, hálásan köszönjük, hogy eljöttetek az áldozati kos vágásra, 

gyertek, kóstoljátok meg a húsából készült levest, mindjárt megfő! 
Mindenki tudta, hogy a levesre később illik eljönni, hiszen előbb meg kell nyúzni, elő kell 

készíteni a húst, tüzet rakni, így hát a vendégek egyike-másika már távozott az udvarból, ám 
akinek odahaza nem akadt sürgős dolga, még mindig ott téblábolt, és még az erdész szavai 
után sem indult azonnal a kerítésajtóhoz. 

- Hát a sólymodat mikor mutatod meg? - kezdte váratlanul Asza- nali, akinek nem 
akarózott elmennie. — Mit húzod az időt? Mutasd meg, különben nem lesz érvényes az 
áldozatod. 

- És mi lesz az ajándék? — ravaszkodott az erdész. 
- Ha értékes sólyom, akkor lesz ajándék is. Nem leszek fukar. Mutasd meg végre a 

sólymodat! 
- Ide előbb az ajándékot, vagy nem lesz semmi. 
- Hogy te milyen vagy... Mutasd meg előbb, megmondom, milyen madarat fogtál. 
Koncsojnak megvan a maga babonája. Ha előbb nézik meg a kelleténél, még megverhetik 

szemmel. Voltak már sólymai, de haszontalan madarak. Aszanalinak mintha nem lenne ártó 
                                                 
* Ámen, Allah hatalmas! (kirgiz) 
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szeme, de Aszanali maga is solymász. Mestere a dolgának. Aszanali és Koncsoj titokban 
versengenek egymással... Majd még fogja magát és akkor se az igazat mondja az embereknek, 
ha a sólyom tehetséges és szerencsés vadászt sejtet, csakhogy Koncsoj dicsőségét csorbítsa. 
Ha pedig a sólyom tényleg haszontalan, már előre ki fogja nevetni Koncsojt, lám, már most is 
gúnyolódik rajta. Nem, a titok egyelőre maradjon titok... 

- Hé, Aszanali, menjünk már! — nógatta egy másik öreg. — Minden sólymot te 
nevelsz, nem elég ez neked? Fogjál magadnak, és ha nem akarod, ne mutasd meg 
Koncsojnak. Menjünk már. Hát nem látod, hogy attól fél, nehogy elriasszák a szerencséjét, 
hagyd békén! 

- Ne késsétek le a levest, akszakalok! - Szajkal össze akarja békíteni az öregeket. — Ne 
várassatok magatokra, és hozzátok el a családot is. 

- Kár! Kár titkolózni, Koncsoj. Csak valami baj ne legyen. - Aszanali utolsónak indult 
el. 

De még be se csukhatta a kertajtót, amikor Koncsoj nem tudta tovább türtőztetni magát, 
és szinte kirobbant-belőle: 

- Az apádnak legyen valami baja! No, nézd csak, micsoda nagy szakértőnek mutatja 
magát előttem. Pedig a sólymot Allah küldte a hálómba. Ha Allah úgy akarja, szerencsét hoz 
nekem... Érzi ám ez a ravasz Aszanali, hogy szerencsém lesz, és irigykedik! 

Aztán sokáig mosta kezét meleg vízzel, amit a menye öntött neki, és komótosan 
megtörölte egy használt törölközővel. 

- Vágj egy darab májat, és add ide! - mondta Koncsoj a fiának... 
Megzörrent az ajtón a retesz, és a béklyók láthatatlan ereje ismét 
arra kényszerítette a sólymot, hogy leszálljon az ülőről. Pontosan oda, ahol karmai 

teljesen összekaristolták a földet. Igen, nincs más hátra, mint várni, hogy mi történik. 
Nyikorgott a kitáruló ajtó, a sólyom felkapta a fejét, s félelmét titkolva a belépő csupasz arcú 
emberre sandított. Az ember egyik keze szintén csupasz volt, a másikban meg, amely 
valamilyen kiszárított állatbőrrel volt befedve, tartott valamit, de nem mutatta meg a 
sólyomnak. 

A tegnapi ember. Már megint itt van. 
Megszökni? Megszökni! Méghozzá gyorsan! 
És a kölyöksólyom újból ijedten szaladgálni kezdett, kétségbeesetten és zavarodottan 

csapkodott szárnyával. 
- Jól van, jól van, te vitéz - Koncsoj megmutatta a madárnak a darab májat, ami a 

kesztyűn volt. Hangosan beszélt, hogy a madár füle hozzászokjon a hangjához. - Ne veszkődj 
annyira! Nyugodj meg, kedves! Félek, hogy elhullatod a nagy tollaidat... A begyed meg még 
mindig milyen nagy. Úgy látszik, tegnap teleetted magad tyúkhússal. 

Rendben van. Most nem kapsz enni... Nem jössz ide a kezemre? No, kedvesem? No? 
Ám a sólyom nagyon kényelmetlenül érezte magát a közeledő embertől, a kinyújtott 

kezétől, amely mintha kifordított macskabőrrel lett volna befedve — nincs az a madárkarom, 
amelyik átütné. A sólyom lassan hátrált, rá-rásandított az emberre, végül elbújt az ülő mögött, 
a sarokban, ott verdesett haragosan. Koncsoj ideiglenesen visszavonult. Néhány lépésre az 
ülőtől megállt, leguggolt. Szólongatni kezdte a sólymot: 

- Pö! Pö! - hívta az erdész a madarat, és rázta a friss májdarabot. - Na, mutasd meg, hogy 
tudsz enni. Pö! Pö! Friss májacska, hiszen szereted. Nézd csak, jaj, milyen puha, finom... Na, 
pö, pö! Pö! 

A kölyöksólyom elképzelte, hogy ragadja meg az ember a csupasz kezével a két szárnya 
tövét, és hogyan szorítja össze, hogy moccanni se lehet. A tegnapi emlék erősebbé tette a 
mostani félelmet... Csak távolabb az embertől. Be a sarokba! 

Ám az ember most nem ragadta meg erőszakosan a szárnyát, mint tegnap. Sőt mi több, 
elment. Talán nem is bántja? Ezt nem várta a sólyom. De miért tart húst a kezében? Furcsa. 
Honnan került ide az a hús ilyen lehetetlen állapotban? A húst meg kell szerezni, a szőrrel 
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együtt kell kitépni valamilyen állat testéből vagy egy madár tollai alól. Itt se szőrt, se tollat 
nem lehetett látni. Érzi, hogy hús, és úgy tűnik, hogy mégsem az... 

„No, nézd csak, hogy bebújt a sarokba szegény - gondolja Koncsoj a sólyomról —, 
próbálj csak meg odamenni hozzá, megmerevedik, aztán mihez kezdesz vele? Jól van, 
legelőször is nyugton hagyjuk.. 

Az ember eltűnt az ajtó mögött, és a helyiségben csak szagok maradtak, a tegnapi 
kellemetlen szag, az ember és a hús - ami mintha nem is hús lenne - átható szaga... 

Koncsoj elégedetlen volt, hogy az első alkalommal nem tudta a sólymot a májjal felajzani 
és magához édesgetni. Vajon Aszanali képes lett volna rá? Ki tudja, meglehet. A régi ház 
küszöbén az erdész a földre dobta a májdarabot, hogy kényelmesebben tudja rátolni a reteszt 
az ajtóra. Á kutya itt ténfereg valahol. Legyen az övé. Az megtalálja, Koncsoj biztos benne. 
A kutya engedelmes, szolgálatkész. Aki be van idomítva, az be van idomítva. Önmagától is 
megtalálja. Egészen biztosan... 

A szobában, ahol a kölyöksólyom az éjszakát töltötte, félhomály volt, ám a madár tudta, 
hogy már felkelt a nap, és elég magasan áll az égen. Olyan magasan, hogy ha repülne, a 
napsugarak majdnem függőlegesen esnének a hátára. Ide sajnos nem hatolnak be. A sólyom 
éjszakai álma nem mély: minden idegen nesz, ágreccsenés összerezzenti, és arra készteti, 
hogy kihúzza fejét a szárnya alól. Egy szemvillanás alatt tisztán kezdenek működni az 
érzékszervei, tüstént el tudja dönteni, hogy elrepüljön-e arról a helyről vagy sem. És szinte 
minden alkalommal ott marad a tulajdon teste által felmelegített ágon, noha, ha kell, rögtön 
fel tudna röppenni. Ám veszélyérzetét a legsötétebb éjszakán is eloszlatta az erejébe vetett 
hit. 

A helyiségben háborítatlanul aludta végig az éjszakát, nem észlelt semmiféle riasztó zajt, 
ám reggelre valami oknál fogva magától felébredt, és még egészen sötét volt, amikor kihúzta 
fejét a szárnya alól. Tüstént repülni támadt kedve. Tágra nyitott szemével semmit se tudott 
kivenni a sötétben. A sólyomtörvény nem engedi, hogy ilyen korai időben különösebb ok 
nélkül felröppenjen. Ő azonban repülni akart... Fokozatosan látta meg a lapos, földes padlót, 
szemben a falakat, a négy sarkot, tőle jobbra az ablaknyílások foltjait, amelyek mint 
valamilyen zavaros fehérség, szinte cseppeként váltak ki a sötétből. 

A kölyöksólyom szabályosan felkészült a repülésre. Az álom kiment a szeméből. Testét 
könnyedség töltötte el, noha a félhomályból ítélve még korai volt repülnie. 

Hirtelen neszt hallott az ajtó felőli falból. A nesz megismétlődött. És a kölyöksólyom 
szeme nyomban megkereste azt a helyet. 

A kis hasadékból egy hosszú bajszú, szürke egér bújt elő, mögötte egy másik, pontosan 
ugyanolyan, csak a bajusza rövidebb. Az egerek megszokott biztonsággal ereszkedtek le az 
ajtó melletti lépcsőfokról a földre, és teljesen védtelenül továbbtipegtek a falak mentén. 
Hosszú farkincájukat maguk után húzták a földön, mintha isten tudja mivel odaerősített 
vékony madzagok lettek volna. A rövid bajszú a hosszú bajszú nyomában futott - a farka 
után. A farok fontos munkát végzett: a hosszú bajszú a szagával vezette a rövid bajszút, farka 
végének mozdulataival jelezte a talaj egyenetlenségeit, és nyilván ezzel tartotta meg az 
egyensúlyát is, meg a mozgás szükséges sebességét is. Az egerek a bejárattal szemközti 
sarokig futottak, sebtében befordultak, végigsurrantak a következő fal mentén, most 
egyenesen a felé a sarok felé tartva, ahol az ülő keresztlécén a repülésre kész kölyöksólyom 
ült, és érdeklődéssel szemlélte a fürge kis állatokat. Első pillantásra felismerte őket. A mezőn 
nemegyszer látott ilyeneket. 

Az elülső egér cincogott, hátraszegte a fejét, ragyogó pontszemét a madárra szegezte. 
Idegen, idegen, idegen - tudatták egymással a rángatózó farkincák. Állj, állj, mit tegyünk? 
Továbbmenjünk vagy forduljunk vissza? Tüstént döntöttek: a madár mozdulatlan, tehát 
veszélytelen, szaporán előreszaladunk. A hosszú bajszú a társánál jobban értette, hogy azért 
óvatosnak kell lennie. Noha az ismeretlen lény magasan van a fán, a szaga mégis erős, tehát 
él. Alszik talán? A hosszú bajszú egér megrázta nedves, de hideg, hegyes orrát, egymás után 
kitágította mindkét orrlikát, és arra törekedett, hogy minél több levegőt szívjon be, hogy 
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pontosabban megismerje a lényből áradó szag összetételét. A hosszú bajszú testhelyzetéből a 
rövid bajszú is kitalálta, mit tegyen; a madárra is ügyelt, meg tapasztalt társa farkincájának 
végére is. Veszély esetén a farkinca vége olyan hevesen és erősen verődne a földhöz, hogy a 
por oszlopként csapódna föl. És akkor mindkettőjüknek vissza kellene fordulniuk és kereket 
oldaniuk. Akkor a rövid bajszú lenne elöl, neki kellene elsőnek végigfutnia az egész utat a 
másik szoba bejáratáig. Az egértörvények szerint nem szabad önmaguk által ki nem taposott 
ösvényen szaladni. Farkincá- jukkal nem véletlenül érintik meg időről időre a földet; hosszú 
időre otthagyják útjelzőül a szagukat. 

A kölyöksólyom nem érti, miért sétifikálnak olyan közel hozzá ezek az egerek. 
Leugorhatna az ülőről, felröppenhetne, fölébük kerülhetne és... De nem, túl kicsinyek. A 
sólymok törvénye szerint nagyon apró zsákmányt nem szabad elejteni. Ugyan miféle eledel 
lenne egy ilyen apróság, meg aztán sajnálja is őket. 

Az egerek éppen abba a sarokba indultak, ahol a sólyom ült, ott mindig sötétebb van, a 
sötét helyeken pedig mindig található valami, amit hasznosítani lehet: hús- vagy 
szalonnamaradékok, magok. Kényelmes egérlyukuk van, mind a két helyiségbe vezető 
kijáratokkal, különben át lehetne költözni ide, egérlyukat ásni és táplálékot gyűjteni 
maguknak. Most a sólyom zuga volt a pótéléskamrájuk. 

Ám a sarokból valami szokatlan szag áradt. A hosszú bajszú elsőnek vette észre a falon 
lecsurgó folyadék patakszerű nyomait és a félig fölszáradt tócsát. A szélénél az egér idegesen, 
elővigyázatosan végighúzta bajszát a nedvességen, aztán, mikor megcsapta az erős szag, 
fölrántotta az orra végét. Nagyon maró nedvesség... Veszélyes... Fussunk el mellette, ne 
érjünk semmihez! 

A rövid bajszú meg se állt - hitt a hosszú bajszúnak. Az nem csapja be. Ha a hosszú 
bajszúnak nem tetszett, nincs értelme megállni és újra vizsgálódni... 

A repülésre kész kölyöksólyom pedig tovább várta minden élőlény urát - a napot. 
Bensejében valami azt súgta, hogy a nap már felkelt, ám ő nem látta a napkeltét. Pedig 
hogyan is lehetne meg a nap nélkül? Lehet, hogy hamarosan előbújik, most késlekedik egy 
kicsit? Megvárja a sólyom, megvárja. Csak a nap jelenjen meg - ő már felkészült a repülésre. 

Megfeledkezett a libasorban futó kisegerekről. Elhatározta, hogy nem bántja ezeket, és 
abban a pillanatban már meg is feledkezett róluk. Egyébként azonnal az emlékezetébe tudta 
volna idézni az egereket. A legkisebb bizalmatlanság vagy gyűlölet nélkül. Ők is élnek, én is 
élek - miért ne találkozhatnánk? 

A különféle élőlények így bíznak meg egymásban. 
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5. 

Aszanali nyomban elvesztette nyugalmát, mihelyt meghallotta Kon- csoj szerencséjének 
hírét. A solymászok féltékenyek egymásra. „Lelketlen ez a Koncsoj - gondolta Aszanali. - 
Nincs szíve. Csak nehogy gonosz ragadozó madárrá változtassa a sólymot... Mindegyik 
szamárnak a megfelelő béklyót, szokták mondani. Elrontja, jaj, elrontja a sólymot! Ha ugyan 
el nem pusztítja. 

Rendben van, szerencséje volt, persze hogy megfogta a sólymot. De az ilyen madarat 
tanítani kell. Annak azonban, aki sólymot akar idomítani, nemes, jólelkű embernek kell 
lennie. A madár olyan, mint a gyerek - ha az ember rossz neveléssel elrontja, már nem lehet 
átnevelni. Jaj, ez a csökönyös vén erdész! El fogja rontani a sólymot. Nem ennek a kérges 
szívű és rossz jellemű, mogorva embernek kellene a sólymot szelídítenie. Kegyetlen 
ragadozóvá fogja változtatni. Majd meglátják az emberek, hogyan fog surrogni szárnyaival az 
égbolton, hideg szívvel... Úgy zúg majd, mint egy fémből készült repülőgép, röpül, de 
rettegést hoz minden élőlényre, taragaji hegyeinkre, erdeinkre, völgyeinkre. És nem lesz 
merész és szerencsés, ezért senkinek se telik majd benne öröme..," 

Megették a gőzölgő húst, felhörbölték a sűrű, zsíros húslevest. Koncsoj unokája hosszú 
nyelénél fogva egy réztálat tart a bal kezében, a jobbal pedig nagy rézkorsóból meleg vizet 
önt a vendégek kezére. Az asztal túlsó végénél kezdi. 

A vendégek komótosan mossák a tál fölött a kezüket, leveszik a legényke válláról a 
törülközőt, szárazra dörzsölik a kezüket, és a fiúnak hosszú életet kívánva visszateszik a 
vállára a törülközőt. 

A házban csak közeli barátok ülnek, akik réges-régen ismerik egymást, Koncsoj háza 
népe mégis illendően, figyelmesen és látható élvezettel szolgálja ki őket. 

A szomszéd akszakalok, miután elfogyasztották az ebédet, méltóságteljesen hallgatnak. 
Mintha nem tudnák, honnan és miről kezdjék fűzni a szót, noha mindenki tisztában van vele, 
hogy ha a lakomát a szerencsés sólyomfogás alkalmából rendezték, akkor a sólyomról kell 
beszélgetni. Hiszen az erdész nem öncélúan járt a kedvükbe, kellemes szavakkal kell hát 
megörvendeztetni, hadd melegedjék föl a szíve tája. 

- Tisztelt Koncsoj gazda, tehát sólymot fogtál - kezdi egy fehér szakállú öreg, aki a 
legmegbecsültebb vendégeknek kijáró díszhelyen ül. - Szent madár ez. A nép ilyen esetben 
azt mondja: kut* hullott az ülőre. Magad is jól tudod, miféle fajta a tinar... Hm, hát ma a 
házadban kut hullott az ülőre - ez szerencsét hoz. Vagyis Allah azt rendelte, hogy te és a 
családod még sokáig éljetek és virágozzatok, késő öregkorotokig... Ez bizony nem kis dolog. 
Úgy látszik, Allah úgy határozott, hogy szeretettel néz le rád. És jelet adott. Ez nagyszerű, 
tudod-e? 

- Teljesedjenek be a jókívánságaid! - feleli neki a nemeslelkű Koncsoj. 
- Most a tiéd a szó, Koncsoj gazda - szólalt meg váratlanul Aszana- li. - Tudod, hogy a 

sólyom milyen igényes?! Ha a barátja leszel, akkor ő is megfiatalít téged a munkájával. 
Tudod, azt szokták mondani: kellemesebb a sólymot vadászni indítani, mint azt várni, hogy 
mit fog neked... Téged azonban jobban izgat a zsákmány, mint az, hogy milyen lesz a madár: 
haragos vagy jókedvű. 

Erről most hallgathatott is volna, hiszen mégiscsak lakoma volt, ünnep. Az öregek 
elégedetlenül félbeszakították Aszanalit, féltek, hogy a solymászok összevesznek. 

- Ostoba beszéd ez, Aszanali. Majd éppen Koncsoj fogja meghallgatni a tanácsaidat, már 
nem kisgyerek. 

- Elég legyen, Aszanali, hagyd abba! 
                                                 
* A kirgiz mitológiában: sötétvörös, kocsonyás anyag, amely a jurta füstkivezető nyílásán át hullik a tűzhelybe, és 

szerencsét hoz annak, aki ki tudja venni a tűzből (csak a jó, tiszta ember tudja kivenni, a rossz ember kezében ürülékké 
változik) (A ford.) 
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- Aki meg tudta fogni, be is tudja tanítani. Ne gondold, hogy rajtad kívül nincs más 
solymász. Nyughass! 

.. .Aszanali mosolyog, komótosan megmossa a kezét, megtörli a már nedves törülközővel 
és így szól a fiúhoz: 

- Légy jó ember, nagyra nőj! 
- Mesélik, hogy hajdanában egy híres solymász egy óriási tövisszúró gébicset tanított 

be, és egy hegyi kecskét fogott vele - kezdi Koncsoj. 
Mindenki ismeri ezt a legendát, ám a gazda békülékenységét a kellő módon értékelik, és 

még a lélegzetüket is visszatartva figyelnek rá, hogy megmutassák, mennyire érdekli őket az 
elbeszélés. 

- Na és, hogy van tovább? - kontrázik valaki. 
- ...Összeakaszkodott egymással a járásbíró meg a solymász - Koncsoj csak mesél, 

mesél. - Azon támadt köztük vita, hogy melyikük tudja jobban betanítani a madarakat. A 
solymász hencegett: „Bármelyiket beidomítom!" „Na, én majd megmutatom neki, a szaván 
fogom..." - gondolta magában a járásbíró, és így szólt: „Te olyan leleményes vagy, mindent 
tudsz, mindenre képes vagy. Bizonyítsd hát be a tudásodat! Látod azt a fűzfát? Amelyik 
madár elsőnek az ágára ül, azt tanítsd be, és vidd el vadászni. Meg tudod csinálni?" 

Körülöttük emberek voltak. Sokan. Mindegyik azt gondolta: „Ugyan melyik 
.vadászsólyom száll le a fűzfára? Túljárt a járásbíró a szerencsétlen solymász eszén, a szaván 
fogta" - és némán figyelték, mivel végződik a dolog. Vártak egy órát, kettőt. Semmi nem 
szállt le a fűzfára. Elfáradtak az emberek, kezdtek szétszéledni. Váratlanul, isten tudja, 
honnan, megjelent egy fiatal tövisszúró gébics, röptében elkapott egy bögölyt, hogy megegye, 
aztán leszállt a fűzfa ágára. A bámészkodók erre még jobban eltátották a szájukat, a járásbíró 
meg a korbácsa nyelével a tövisszúró gébicsre mutatott, és felkiáltott: 

„Emberek, látjátok ezt a madarat? Gébics, tövisszúró gébics. A vadcserjés bozótjaiban 
fészkel, muslicára, légyre, bögölyre, dongóra vadászik. Ha már van egy jeles solymászünk, 
aki azzal henceg, hogy minden madár engedelmeskedik neki, akkor fogja meg ezt a madarat, 
tanítsa be, vigye el a hegyekbe, ahol meredek sziklafalak vannak, ahol bőviben a friss levegő, 
ahol a hegyi kecskék legelnek, s a király sas szárnyainak suhogása elől nyílsebesen suhannak 
el nyájaik... Fogjon el solymász barátunk a tudós gébicsével egy hegyi kecskét, mégpedig egy 
olyant, amelyiknek tizenkét araszos a szarva, egy arasszal se kisebb... Ha visszalép, vagy nem 
tudja megcsinálni, akkor - látjátok alatta azt a lovat? -, akkor elvesszük a lovát, elveszíti feje 
felől a fedelet és dicső solymász hírnevét. Talán akkor megokosodik egy cseppet." 

Na, várja ám mindenki, mit válaszol erre a hallatlan ajánlatra a solymász. Ő meg tüstént: 
„Rendben van - mondja, hogy mindenki hallja. — Az egyetlen dolog, amit nyomatékosan 
kérek, hogy ne siettessenek. Bár ennek a madárnak a csőre görbe és a begye kerek, mégis az 
kell, hogy belevágja csőrét a tizenkét araszos szarvú kecske májába. Meg kell neki mutatni a 
hegyi kecskét, különben nem fog megszelídülni." 

Elnevették magukat az emberek. Tetszett nekik a solymász magabiztossága. És ezekkel a 
szavakkal széledtek szét: „Jól van, te okos ember, Allah segítsen meg!" 

Elmegy a solymász a hegyek közé, rátalál az erdőn a berkenyecserjésre, amott meg egy 
csomó gébicsfészek. Szemügyre veszi a fiókákat. Nem talál megfelelőt. Ment egy napig, 
kettőig, háromig... Egy hétig járt ki, és egyszer csak látja ám, hogy az egyik fészekben négy 
tojás hever, három záp, a negyediknek a héja viszont egy kicsit fel van törve, és egy puha, 
sárga csőröcske nyúlik ki belőle. A madár azonban még nem látta meg a napvilágot. A 
solymász gyorsan a tenyerébe vette a tojást. Ez azért fontos, hogy a madárfióka, miután 
feltörte a héjat, a tojásból egyenesen az ember meleg tenyerére másszon. A solymász fészket 
formált a két kezéből, és türelmesen várt. Mondom, nagyon fontos, hogy a fióka egyenesen az 
ember tenyerére bújjon ki. A solymász várt, tekintetét le nem vette a tojásról. No, 
megszabadult a héjtól a fióka, mindkét lábával az ember tenyerére állt, a solymász meg 
óvatosan a nagy- és a mutatóujja közé fogta, ráfújt, aztán igen-igen gyöngéden szétnyitotta a 
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puha sárga csőrt, és megitatta nyálával a madárfiókát. És a fióka nyelte, csak nyelte a nyálat, 
mintha értené, mit akar tőle a solymász. „Úgy látszik, nem tévedtem" — gondolta az, és a 
kebelébe dugta a fiókát, mégpedig úgy, hogy a madár orrlikai állandóan érezzék, milyen 
szaga van az izzadságunknak. Nos hát hazaért a solymász. Kezdte nevelni a fiókát. 

Kukacot dugott neki, a fióka megette a kukacot, inas húst adott neki, az inakat is megette, 
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amikor meg színhúst adott, a színhúst is megette. „Úgy látszik, nem vagy válogatós" - mondta 
a solymász, és attól kezdve csak májjal etette. Ha kijikmájat* adott a gébicsnek, a madár 
megette, ha lómájat adott neki, azt is megette, a kutyáét szintén... Akkor a solymász így szólt: 
„Úgy látszik, keményszívű vagy." És ezután csak szemekkel kezdte táplálni. Ha kígyószemet 
dobott elé, a gébics megette a kígyószemet, az őzszemet is fölcsipegette, a majom szemétől se 
félt! „Ugy látszik, ügyes vagy, tévedés nélkül vágsz a csőröddel" — mondta az ember. Mire a 
fióka elhullatta a fehér pihéit, már sorra megkóstolta valamennyi állat szemét, amit az ember 
csak el tudott ejteni. A gébics tisztára elfelejtette, hogy vad madár, kezes lett, a solymász meg 
örvendezett... Na, elérkezett az első vedlés ideje, utána pedig a solymász kivitte vadászni a 
madarát. Ha hegyi pulykakakasra küldte, a gébics megfogta a hegyi pulykakakast, ha gidára 
küldte, azt is elkapta, ha kosra küldte, a madár a kostól se ijedt meg. „Na, most - szólt a 
solymász - elmegyünk a járásbíróhoz." 

Másnap reggel a járásbíró összegyűjtötte a segédeit, és mindannyian felmentek a 
hegyekbe, hogy tanúk előtt dőljön el a vita. Ellovagoltak a hegy lábáig, onnan gyalog mentek 
tovább. A hegyháton pihenőt tartottak. A hegyoldalon hirtelen egy vadkecskenyájat 
pillantottak meg. Abban két rendkívül széles szarvú kecskebak legelészett. 

Valamennyien a solymászra néztek. Az meg Allah áldását kérte, és mikor a járásbíró a 
közelébe ért a kíséretével, hirtelen a magasba lendítette a karját, amelyiken a madár ült, és 
elkiáltotta magát, mintha jajgatna: „O-o-mi-ji-in!" És a nyájra engedte a gébicset. Mindnyájan 
kerekre tágult szemmel figyelték a madarat, de hát nem lehetett követni: még egy fél versztát 
se repült, ám az emberek már szem elől vesztették. Na, erre a kecskenyájat kezdik figyelni. 
Látják - hát ez meg micsoda? A hozzájuk legközelebb lévő kecske, amelyik a nyáj szélén 
legelt, hevesen felkapta a fejét, megrázta egyszer, kétszer, harmadszorra pedig még 
hevesebben. Aztán fejét rázva hátrarúgott, és keresztül-kasul rohangászni kezdett a nyájban. 
Cél nélkül futkározott, és egyre rázta a fejét. Megtett egy kört, belefogott a másodikba. A 
többi kecske csodálkozva bámulta. 

Végre a kecske megállt, még mindig rázta a fejét, lába úgy összekuszálódott, mintha 
támaszát vesztette volna, de nem esett el, csak egy helyben keringett. 

S most tessék, egy másik kecske is megrázta a fejét, és az is megvadult. És ugyanaz 
történt, mint ahogy az előzővel. A nyáj többi része meg csak legelészett tovább. Addig, amíg 
az egyik fiatal bakkal ugyanaz nem történt. Heverészett, aztán hirtelen talpra ugrott, minden 
megismétlődött vele is, csakhogy ő egyenesen a hegyoldal szakadékos része felé futott. 
Elkeseredetten rázta a fejét, és mintha valamilyen láthatatlan lénnyel öklelőzött volna. Futott, 
futott, rugdosódott, öklelőzött, csak úgy, vaktában, s nagy robajjal lezuhant a hegyről. És 
akkor az egész nyáj, ami, ki tudja, mitől riadt meg, kelet felé lódult - a hegy túlsó oldalára. 
Nyílként suhantak a hegyi kecskék, az a két első kecske meg, amelyik már-már utánuk 
iramodott, rögtön lemaradt. 

A járásbíró emberei álmélkodtak a soha nem látott eseten, és leereszkedtek arra a 
hegyoldalra, ahol az előbb a kecskék legeltek. Odaértek ahhoz a kettőhöz, amelyik egy 
helyben keringett. Könnyűszerrel megfogták őket. És mi derült ki? Az derült ki, hogy ezeknek 
a kecskéknek ki van vájva a szemük. Ki vájta ki? Hát a gébics! A gébics azonban nem volt 
sehol. Akkor a solymász szólongatni kezdte. És tessék, elsőnek a járásbíró vette észre: a 
madár annak a sziklának az irányából jött, amely mögé az imént a nyáj elrejtőzött. A gébics 
nyilván utánuk repült, hogy új áldozatokat keressen. Ám ez a madár nem gyors röptű, ezt 
tudjátok. 

No, a solymász magához hívta a madarat, a gébics odarepült, és egyenesen annak a 
kecskének a szarvára telepedett, amelyiket a járásbíró egyik akszakalja tartott. A kecske agyát 
akarta kivájni a bősz madár! A solymász azonban a béklyónál fogva megragadta, és a kecske 
szarváról a kezére ültette. Azt mondják, hogy miután a kezére ültette a madarat, szomorúan 
így szólt: „Jaj de ostoba vagyok! 

                                                 
* Kijik: vad, páros ujjú patás állat (A ford.) 
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Elfelejtettem, hogy a baknak vastagabb a szarva, és áthatóbb a szaga. Nem sikerült a 
gébicset a szarvakhoz szoktatni..." 

- Jaj de okos ember! Ez aztán a solymász! Elfeledkezett, aszongya, a szarv 
vastagságáról, he? - mondták elragadtatva a vendég akszaka- lok a mesélő Koncsojnak. - 
Micsoda bölcsek éltek a földön, ó, milyen nagy emberek! 

- Aj-jaj-jaj! - kezével a padlóra támaszkodva feltápászkodik helyéről a legöregebb 
akszakal. - Köszönjük az irántunk való jó szándékodat, Koncsoj! Jól hizlaltad a kost. Legyen 
mindig bőség a házadban... Na menjünk, öregek, elég az üres fecsegésből. Aki a felvégre 
megy, tartson velem. 

Mindenki felállt. Méltóságteljesen mozogtak, betartva a kialakult rendet, előreengedték az 
idősebbeket, hogy az előszobában komótosan húzhassák fel sárcipőjüket. 

Aszanali odavetette Koncsojnak: 
- Add el nekem a sólymodat! 
Noha az emberek már az ajtónál topogtak, most fülüket hegyezve megálltak. 
- Komolyan mondod? - kérdezte Koncsoj. - De ha megmondom a feltételét, bizonyára 

visszalépsz. 
- Mindenre kész vagyok. Mit kérsz? Mondd meg! 
- Nem fogod meggondolni magad? 
- Nem. 
- Jól van. Van egy feltételem. Ha egyetértesz vele, átengedem neked a madarat, és 

megállapodunk az árában. 
- Ejha, hát most látsz először? Miért kételkedsz? Mondd! 
- Hagyd nálam, amíg betanítom. Tudod, hogy van egy ilyen babona, a sólyom pedig 

hallotta, hogy miről beszélünk. Allah nem bocsátja meg nekem... Betanítom, aztán a tiéd 
lehet, vidd el örökre. 

- No, azt már nem! Ez nem járja. 
- Akkor, bocsáss meg, mi se engedünk. 

- Ej, csak ne tedd keményszívűvé, fel ne ébreszd benne a vadállatot, mint abban a 
tövisszúró gébicsben. - Aszanali e szavakkal lép ki a többiek után az utcára.  
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6. 

.. .A kölyöksólyómnak nagy ehetnékje támadt. Az a csupasz arcú és csupasz kezű azóta 
többször idejött hozzá, messziről húst mutogatott, nem, nem húst, valószínűleg madarat, 
amire a sólyom még ránézni is undorodott. Ám ettől nem múlt el a vágya, hogy friss, igazi 
hússal töltse meg a bendőjét. Ez a vágy emészti belsejét, és szemének különösen csillogó 
visszfényt kölcsönöz, noha ebbe a sötét helyiségbe még mindig nem sütött be a nap. Itt nappal 
is félhomály van. 

A sólyom folytonosan észleli az ablaknyíláson behatoló fehéres fénynyalábot. És úgy 
tűnik, hogy a fény együttérez a fogollyal. Ezzel egyidejűleg a nyíláson túlról állandóan hallja 
az innen láthatatlan, de számára mégis kellemetlen lény mozgását. Időnként pedig az állat 
testével egészen elfedi a rácsos ablakot, és éber tekintetű, keskeny pofája elsötétíti a 
helyiséget. Néha, szinte a föld alól valamiféle nagy állat súlyos lépteinek zaja szűrődik be. 
„R-r-r, r-r-r." Aztán a léptek eltávolodnak. Csak az őr puha, nyúléhoz hasonló lépteit lehet 
hallani. 

Csönd borul a fülére, és a kölyöksólymot újból hatalmába keríti j rettegés. Az őrt nincs 
miért szeretnie. Semmi haszna belőle, csak az nem világos, mire kell a sólyom ennek az 
ismeretlen állatnak. 

Az emlékezet annak érzékelése, hogy minden, amit az ember csinál, és még ha nem is 
csinál semmit, akkor is minden az időben történik. A sólyom meg tudta különböztetni az 
ember érkezését és távozását. Amikor megjött, a sólyom mérges lett, amikor elment, rögvest 
megkönnyebbült. És a sólyom ezeknek az állapotoknak a változásával töltötte ki az 
emlékezetét. 

Koncsoj pedig azon igyekezett, hogy kitartó legyen, de ne tolakodó, és hogy úgy mutassa 
ki figyelmének jeleit, hogy a madár megjegyezze őt. Naponta háromszor-négyszer kell 
mutatkoznia a madár előtt, hogy a szeme hozzászokjon. 

A sólyom csillapíthatatlan éhségét időnként a lebegés, a szabad rö- pülés iránti epesztő 
ágy váltotta fel. Röpülni, röpülni a végtelenségig! Megpróbálta — csak ugy, minden 
eshetőségre. Egy szárnycsapás — és már megint lent van, karmaival a földet karistolja, a 
béklyókat rángatja. 

Egyszer lehajolt, és görbe csőrével piszkálni kezdte a bőrszíjakat. Megcibálta. Érezte a 
bőr szilárdságát. Csőrével erősen tépdesni kezdte, a lecsípett darabokat pedig gondolkodás 
nélkül lenyelte. A szorosan átvarrt bőr nem engedett. A sólyom makacs volt. A bőr még 
makacsabb. Dühében megkarmolta csüdje pikkelyes bőrét, aztán hirtelen belecsípett. 
Fájdalom hasított a lábába, erre felemelte egy kissé, és a szíj lelógott róla. Nagy elhatározással 
ismét nekirontott. Élvezettel ette a rég halott állat bőrének leszakított, morzsányi darabjait. 
Kilyukasztotta a bőrszalagot, a széle felől szétszaggatta, kiszabadította az egyik lábát - a 
béklyó a padlón hevert, az ülő előtt, akár a letaglózott ellenség. A sólyom megtorpant, 
diadalittasan jobbra nézett, az ablaknyílásra, amelyben a házőrző állat mozgott. Az elvonta 
figyelmét a második béklyóról, és a sólyom elfelejtette, miért szakította el az elsőt. A 
sólyomszokás szerint minden tevékenység után rendbe kell szednie magát, le kell ráznia 
tollairól a véletlenül odakerült morzsákat, porszemeket. A kölyöksólyom egy kissé 
felborzolva szárnyát és farkát, lazított a tollain, zajosan megrázta magát, mozgásba hozva 
ezzel a levegőt, amitől a sötét sarokban, a madár feje fölött hálóját szövögető pók arra 
kényszerült, hogy mind a nyolc lábával erősen megkapaszkodjon egy vakolatcsomóban. 

Ezt a pici teremtményt a sólyom egy csomó más élőlény között is felismerte, noha 
fogalma se volt róla, hogy mi az, és mit csinál. Csodálkozott, egész egyszerűen csodálkozott, 
hogy a kis pók a szeme elé került, noha úgy látszott, hogy rajta és a levegőn kívül a 
helyiségben nincs senki és semmi. Oldalra hajtva fejét, úgyhogy jobb szeme sarkából teljesen 



MUSZA MURATALIJEV Egy vadászsólyom története 

35 

belássa a pókot és hálóját, a kölyöksólyomnak újból elterelődött a figyelme az előbbi 
foglalatosságáról, és valami oknál fogva a nyugtalan rovart kezdte figyelni. 

Vajon mit fog csinálni? Minek van itt? Hol a helye? 
A pók olyan fekete volt, hogy a sötét sarokban alig-alig lehetett látni. Egy darabig 

halottnak tettetve magát, mozdulatlan maradt, aztán, amikor már nem jött újabb léglökés, 
feléledt, megmozdította lábait, és egyre gyorsuló mozdulatokkal fürgén és ügyesen elfutott, 
hogy tovább szője hálóját. Az egyik lábával hátulról kirángatott magából egy hajszálvékony 
fonalat, rögtön áttette a másik lábához, az meg a következőhöz — a fonál egyre hosszabb lett. 
A többi lábával a vakolatcsomókhoz tapasztotta a már kész, keresztirányú fonalakat a készülő 
pókháló alapját. A keresztirányú fonálhoz hosszú, hosz- szanti irányúakat erősített csomóval, 
miközben lábaival megrángatta a pici csomókat, hogy megvizsgálja a szerkezet szilárdságát. 
A sólyom hirtelen úgy találta, hogy ez az egész a ráhullott hálóra emlékezteti, no meg a 
fácántyúkhoz hasonló ostoba madárra. Csapda. Ez volt életében az egyetlen hiba - ezt 
sugallta, így értékelte az emlékezete. Akkor még a pókhálóhoz hasonlónak találta a hálót, és 
úgy gondolta, hogy könnyen elszakítható. 

A sólyom egész belseje fájt és jajgatott, ételt követelt. Meglendítette szárnyait. 
Felemelkedni a levegőbe, röpülni, röpülni! A béklyó a bal lábán lehúzta a fél oldalát, és újból 
arra késztette, hogy a földre üljön. A jobb lába azonban szabad volt! Elrugaszkodni, 
felröppenni, repülni! 

De minden alkalommal — fájdalmasan és megalázottan - erejét vesztve a földre 
huppant... 

Megjött Koncsoj, a bőrkesztyűben ismét egy darab puha húst hozott. Az erdésznek 
feltűnt, hogy a sólyom lefogyott. Vajon megint a sarokba húzódik, ahogy a solymászt 
meglátva valahányszor tette? No, nézd csak, nem. Ma nem hátrált, nem sietett az ülő mögé 
bújni, a helyén maradt, oldalt fordult, tágra nyitott szemmel figyelve várakozik. Szokásos 
tempójában Koncsoj lassan, nyugodtan ezúttal majdnem teljesen közel ment a sólyomhoz. 
Semmi — a madár elcsöndesedve ül a nedves földön, csak a pislogóhártya ereszkedik és 
emelkedik váltakozva a szemén. Koncsoj kesztyűbe bújtatott jobb kezével magabiztosan 
nyújtotta oda a puha húst. Egyenesen a sólyomcsőr hajlatához. Megszagoltatta vele, és 
szólongatni kezdte: - Pö! Pö! Pö! 

A madár megérezte a szagot, aztán észrevette a húst a bőrkesztyűn, előrelendítette testét, 
csőrét a húsba vágta.  

 
A solymász hagyta, hogy kétszer belevágjon, aztán baljának egy villámgyors 

mozdulatával lekapta a húst a jobb kezéről, úgyhogy a csemege az összeszorított öklébe 
került. Meglepetésében a sólyom az üres hely felé vágott, ahol még az imént ott volt, és 
ahonnan most olyan hirtelen eltűnt a hús. Koncsoj, a madár számára újból észrevétlenül, 
eloldotta a béklyó szíját az ülőállványától, és végét a keze fejére tekerte. Félig ülő helyzetben 
egy kicsit hátrafelé mozdult. Egyenletes, színtelen hangon szólongatta a madarat. És a 
kesztyűn új húsdarab jelent meg. A sólyom kitalálta, hogy az ember a kesztyűről kínálja neki 
a húst. S egy könnyed szárnymozdulattal a kesztyűre szállt. 

Az elégedett solymász most a sólyommal együtt felemelkedett ültéből. Megpillantotta a 
széttépett béklyót. „Ha megetettem, kicserélem." Koncsoj örült, hogy a sólyom szófogadónak 
bizonyult. 

Bal kezének ujjai tolvaj módra tüntették el a jobbjára húzott kesztyűről a húst. Koncsoj 
előrenyújtotta jobb kezét, a kesztyűn ott ült a sólyom, a fejét pedig balra fordította, és 
megköpködte a bal kezében t.irtott húst. Az emberi nyál még ízletesebbé, még lédúsabbá 
teszi, s az ilyen hús után a sólyom nem fog megszomjazni. A kölyöksólyom minden 
sercintésre összerezzent, s kifeszítette tollait, hogy a kesztyűről leesve pórul ne járjon, ám 
ekkor ismét feltűnt a hús a kesztyűn .1 csőre előtt, s ő mindenről megfeledkezve rávetette 
magát. Jóízűen evett. Lepkepiciny szívéből eltűnt a félelem. 
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Még akkor se félt, amikor a csupasz emberi kéz hozzáért az erősen .1 testéhez szorított 
tollaihoz, megérintette és végigsimogatta őket, a (éje búbjától lefelé csúszva egészen a farka 
hegyéig.  
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7. 

Aszanali végérvényesen elveszítette a reményt, hogy szépszerével megállapodhat 
Koncsojjal. Őrlődtek az idegei, és csak egy fogadalommal tudta ideig-óráig megnyugtatni 
magát: így vagy úgy, de semmiképp se hagyja a sólymot annál a kemény szí vűnél. Napról 
napra jobban vágyott a kölyöksólyom után, amelyet még nem tanítottak meg a vadászat 
művészetére. A madarakról mindent tudó solymászlel- ke minden órában pontosan tudta, 
hogy mit csinál Koncsoj a sólyommal. Hogyan eteti, hogyan szoktatja és édesgeti magához. 
Nem mindenkinek sikerül a sólyomszelídítés. Ahhoz az kell, hogy a madárnak kedve teljék 
benned, mert ha nem szeret, akkor akárhogy iparkodsz is, nem sok veleje lesz az egésznek. 

Aszanali világosan látta maga előtt, hogyan sürgölődik Koncsoj a madár körül, az meg 
zárkózott marad, felborzolt tollal, idegenül ül. Másként kellene közeledni hozzá, de vajon 
Koncsoj képes-e? Szeretettel, hogy a sólyom érezze az ember szívének melegét, hogy a 
barátjának tartsa, hogy repesve iramodjék felé, ha meglátja. Ha az ember ezt nem éri fel 
ésszel, megesik, hogy a sólyom bosszút áll rajta, szándékosan makacskodik, még az is 
előfordul, hogy belepusztul makacsságába. 

Aszanali Koncsoj helyébe képzelte magát („Én bizony képes lennék, iparkodnék..."), és 
hogy őszinték legyünk, egyformán riadalommal gondolt a kölyöksólyomra is, meg a 
gazdájára is. 

A sólyom foglyul ejtése utáni tizenegyedik napon Aszanali nem bírta tovább, s elment a 
szerencsés solymászhoz. Koncsoj éppen a madarat etette. A sólyom a kesztyűjén üli, a gazda 
pedig fel és alá járkált az üres szobában. Aszanali csöndes, nyugodt léptekkel ment be (nem 
szabad ráijeszteni a madárra!), köszönt, a rácsos ablakhoz lépett, s hátát a hideg faihoz 
támasztotta. 

Volejkum atszalam! — válaszolta a szomszéd solymász üdvözlésé- re Koncsoj, miközben 
bal kezével a kölyöksólyom feje búbját, nyakszirtjét és hátát simogatta. — Hogy vagy? Miért 
nem mutatkozol mostanában? Mi újságot tudsz mondani? 

Allahnak hála, nem panaszkodhatom. — Aszanali a madarat leste, oda se figyelve arra, 
amit mond. - Hát; nem látod, hogy étel maradt a bögyében? Madárhúst adj neki, a tollakkal 
együtt, attól majd kitisztul a begye...  

„Na, rákezdte! — Koncsoj bosszús lett, hangosan persze nem szólt, türtőztette magát. — 
Tessék, micsoda szakértő. Miféle ostoba szokás ez nála, hogy mindenkit kioktat? Önmagát 
nagyra becsüli, másokat meg butának tart. Nem érti, hogy semmi köze hozzá, és nem avatkoz 
hat bele, de ha szól neki az ember, megsértődik. De minek üti az orrát a mások dolgába?" 

— Ha nem tisztítod ki a begyét, nem fogod egyhamar megszelídíteni — folytatja 
Aszanali. - Látszik, hogy rátermett vadász. Barátságos. A kegyeidet keresi, látom. Azt akarja, 
hogy jókedvű legyél. Ezt akár farkasra is rá lehet ereszteni, az ilyen nem kíméli magát. A 
gazdája kedvéért... 

— Hányadikán lesz a togosú*? — kérdezi Koncsoj szinte ügyet se vetve a szomszéd 
intelmeire. 

— Most milyen hónap van? 
— Szeptember... igen, szeptember. 
— Na, akkor már elmúlt a togosú... Azt hiszem, a múlt pénteken. 
— Be kell varrni a szemét... Egyelőre rám se hederít, üres a feje. 
— Még csak az kéne! Mit beszélsz?! - ijedezett Aszanali. - Fölöslege sen kínoznád a 

sólymot. Nehéz a kezed, elpusztítod! Bevarrás nélkül is lehet boldogulni. Szépen kell vele 
bánni, hiszen még nem is vedlett. Tudod mit, próbáld meg inkább egy hétig sötétben tartani. 

                                                 
* Az az időszak, amikor a bolygók közeli oppozícióba kerülnek egymással, ekkor kezdődik a madarak költözése (A ford.) 
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Teljes sötétségben. Zárd be szorosan az ablakot, és hagyd békén, hamarosan elfelejti az 
emlékeit. 

— Igen, igazad van. El kell sötétíteni az ablakot... Nézd csak, hogy ravaszkodik. Ha 
felmutatod neki a húst, iderepül, ha nem mutatod fel, teljesen közömbös irántad. Ravasz, mint 
a róka. 

— Okos jószág!... A szeme, nézd, hogy csillog a szeme, mint a kút fenekén a víz. A 
mozdulatai már szabadok, légy még egy csepp türelemmel... Engedd át nekem, Koncsoj! A 
dicsőség mindenképp a tiéd: már csak a dolog kisebbik fele van hátra... Kár lenne, ha 
elrontanád... Na jól van, csak hallgass, te konok. Teljesüljön be а/ álmod. Nem foglak zavarni, 
csak úgy beszélek, ügyet se vess rám. 

— Vidd! De hiszen te magad lépsz vissza, Aszanali. Ha elfogadod a feltételemet, akkor 
viheted. Én tanítsam a sólymot, mikor egy igazi solymász van itt? Átadom a helyet a 
mesternek. - És mintha nem is hangzottak volna el a rejtett, szúró megjegyzések: — 
Hajdanában azt beszélték, hogy a nagy solymászok állítólag forró ólmot öntöttek a sólyom 
fülébe. Te mit szólsz ehhez, he? 

Ej, Koncsoj, hagyd abba ezt az ostoba beszédet! Ha nem tudod rákényszeríteni az 
akaratodat, add nekem. A napnál világosabban látom, hogy két hónap múlva olyan lesz, 
mintha az édestestvéred lenne. Akkor majd visszahozom neked. 

„Na nézzék csak, milyen magabiztos! — De Koncsoj nem akart vitába bocsátkozni. — A 
pimasz. Azt hiszi, joga van hozzá, hogy a Koncsoj által idomított sólyom ne tessék neki, ha 
azonban ő idomítja, akkor ennek tetszenie kell Koncsojnak. Ebből nem eszel, szomszéd!" 

Nézd, szétmorzsolta a béklyót, újat kell rátenni — jegyzi meg nyugodtan az erdész 
Aszanali segítségére sietve, hogy kikever Ihes- sen a kínos beszélgetésből. 

Ne hagyd búslakodni, tartsd egy kicsit vidámabban! 
„Aszanali Aszanali marad, és ez ellen nincs mit tenni." 
Látszik, hogy unatkozik szegény - tette hozzá hangosan Koncsoj. 
Amíg az öregek beszélgettek, a kölyöksólyorr eltüntette az ételt. A bőrkesztyűn egy falat 

hús se maradt. Miután az utolsó falatot is lenyelte, megrázta magát, felborzolta tollát, és 
körülnézett. Nem látott a közelben semmiféle élőlényt. Kinézett a rácsos nyíláson, oda, 
ahonnan a sápadt reggel érkezik, és megrázkódott; ott, a rácson túl ficánkolnak, ragyognak a 
napsugarak, ott az igazi kristálytiszta, édes levegő. Láthatatlan, de érzékelhető, áttetsző 
tömegében a fénynyalábok, a napsugarak fatörzsekként támasztják alá az eget. Ott, a nyíláson 
túl minden olyan, mint azelőtt! Ő csak azt hitte, hogy kezdi elfelejteni ezt a gyönyörűséget, 
ezt a nyílt, szabad teret. Röpülni, röpülni! Valami azonban ott tartotta a bőrkesztyűn. Nem a 
béklyó, nem az emberi kéz. Valami ott belül, benne magában. 

És amikor a csupasz arcúak és csupasz kezűek elhagyták a helyiséget, a felborzolt tollú, 
magányos kölyöksólyom az ülőn visszanyerte nyugalmát. 
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Oldalra hajtva fejét, fél szemmel felnézett a pókra. No, nézd csak, valaki elszakította a 
pókhálót, a pók meg hízni kezdett valamitől, rnár akkora volt, mint egy nagy szem 
vadribiszke. És koromfekete. És a megmaradt hálón most nem egyedül lógott. Lábaival 
erősen szorongatott egy zöld legyet, amely fehér pólyára emlékeztető pókfonalakba volt 
csomagolva. A pók elégedettnek látszott, a légy meg, úgy tűnt, már régen megdöglött. 

A madár szemügyre vette a pókot, a pók meg a föld felé irányított tekintettel szintén 
figyelmesen nézte a madarat, és olyan magabiztosnak látszott, hogy próbált volna csak a 
kölyöksólyom most a pókhálóhoz közeledni, a készítője azonnal támadásba lendült volna. 

A sólyom ráunt a rovarra, megrázta a fejét, és tüsszentett. Tollait legyező alakban 
szétterítve leengedte szárnyát, a bal lábára támaszkodott, az elzsibbadt jobbat pedig egy 
csöppet felemelte. Aztán, ahogy immár két lábon meglelte a szükséges egyensúlyt, ismét 
zajosan megrázta magát. 

Megnyugodott. 
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Emberi léptek zaja hallatszott. A nyílás mintha hirtelen elveszett volna a falon: már nem 
tört be rajta a fény, eltűnt, eldugták valahova. 

A kölyöksólyom már-már repülni készült, áin a váratlan sötétség elűzte derűs hangulatát. 
A röpüléshez fény kell. És amikor a nap, sugaraival kedvére kijátszadozva magát, elmegy 
valahová, a madarak is eltűnnek az égboltról. De a fehér nap sugarai most miért hagyták 
magára? Aludni nem volt kedve, a szeme nyitva, habár nem lát semmit. 

A lépések távolodtak, és a kölyöksólyomra vak sötétség borult... 
Koncsoj úgy határozott, hogy haladéktalanul követi a tapasztaltabb Aszanali tanácsát. A 

sötétben tartás - a sólymok idomításának egyik módja - azt célozza, hogy megzavarja az 
állatot, kitörölje emlékezetéből a régebbi élményeket, a régi repülések emlékét. A sötét 
tömlöcből csak akkor kerülhet ki, ha elismeri, hogy csak egyetlen ember áll közel hozzá; ez az 
ember apja és anyja egyszerre, az ülő pedig, amit emberi kezek szereltek föl - az otthona. A 
megszelídített madárban fel kell hogy ébredjen az a felismerés, hogy gazdája van, aki 
erősebb, ravaszabb és okosabb nála. Úgyhogy nem érdemes makacskodnia. 

Amíg a sólyom nem retteg a tulajdon életéért, amíg a repülés, a szabadság, a fény 
birodalmában van, addig fel se tudja fogni, hogy mi az az életszeretet. Nos, ha átformálják az 
élni akarását, azzal magát a sólymot is átnevelik... 

Aszanali azon a napon jött el újból, amikor már ki kellett nyitni az ablakot. 
Koncsoj véleménye szerint akár otthon is maradhatott volna, de hát nem maradt otthon. 

Már reggel, amikor a lovát vitte itatni, egyre csak gondolkodott, töprenkedett valamin, itatás 
után pedig elindult Kon csoj házához. Lovát a cölöpnél hagyva belépett az udvarra. Ám a régi 
házban már nyitva volt az ablak, ezért az új épület felé tartott, melynek küszöbén Koncsoj 
meg Száj kai álldogált. Aszanali rögtön észrevette keskenyre vont szemöldökéről az orrnyerge 
fölött, hogy Koncsoj rosszkedvű. 

- Meg akar-e már barátkozni velünk, vagy még mindig nem akar? - kérdezte Aszanali 
közelebb lépve szomszédaihoz. 

- Jól halad a dolog, jól halad - felelte Szajkal. - Mit csinál mostanában? Hogy van a 
család? 

- Mikor eresztetted be a fényt, Koncsoj? 
- Két napja, hogy kinyitottam az ablakot. Nem lehetett tovább sötétben tartani. Meg 

aztán figyelni is kezdett rám... alighogy meghallja a lépteimet, máris... 
- I-igen... Rosszkor nyitottad meg előtte a fényt... Furcsa ember vagy te, Koncsoj: 

amikor sajnálnod kellett volna, nem sajnáltad, amikor meg nem kell, nem tudod magad 
türtőztetni. Nálad minden fordítva történik. Hát a begye most tiszta? 

- Saját maga tisztította ki. Volt idehaza Szajkalnak egy régóta őrzött nyúlbőre, nos, azt 
adtam neki, egy darabig rágta, csipegette a szőrrel együtt. Másnap reggel ki is hányt mindent 
szőröstül-bőröstül. Egy cseppet nyugodtabb lett. Ma vagy holnap kihozom az udvarra. 

- Csak ne siess! Van rá még egy heted, 
Koncsoj komoran hallgatott. 
- Egy hét ide, egy hét oda, nem nagy különbség — folytatta közben Aszanali. — Bírd ki 

addig! Ráérsz még vadászni. Akkor vidd ki a mezőre, ha teljesen megbizonyosodsz felőle, 
hogy olyan hozzád, mint az édesfiad. Akkor tele lesz a vadásztarisznyád, és nem fogod a 
homlokodat ráncolni, és gyönyörűségedet leled a zsákmányban... Inkább arra legyen gondod, 
hogy tiszteljen téged. Van-e annál nagyobb büntetés, mint amikor nem jön a sólymod, ha 
szólítod? 

— Hé, Aszanali — az erdész heves mozdulattal a beszédes öregember felé fordult. — Mit 
aggódsz te folyton az én szerencsémért? 

— Ne haragudj! Csak úgy általánosságban beszélek, nekem ugyan mindegy... Csakhogy a 
számításaim szerint a sólymod még nincs rá felkészülve, hogy kividd a mezőre, érted? Hiszen 
én is szelídítek, hogy nem akarod megérteni? 

— Mi közöd neked az én sólymomhoz? 
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— Itt süllyedjek el, Koncsoj gazda, ha rosszat gondolok rólad, vagy gonosz szándék van a 
szívemben. 

— Nem vagy már fiatal ember, Aszanali gazda. Talán úgy szokás beszélni, ahogy te 
beszélsz? Ha ennek a vadászsólyomnak az rendeltetett, hogy ne repüljön, ne fogjon semmit, 
akár korbáccsal is verheted, akkor se repül el, és akkor se fog semmit... Érdemes-e hát annyit 
beszélni erről? Látom, hogy minden alkalommal azért jössz, hogy leckéztess. Ha idejövök, 
szerinted nem azt csinálom, amit kell, ha visszamegyek, megint nem jó, azt mondod. Most 
meg lebeszélsz róla, hogy kivigyem a sólymot. Nem az irigység támadt föl benned? Nem 
félsz Allahtól, Aszanali, hisz amikor te vitted vadászni a sólymodat, én egyszer se tettem 
neked megjegyzést. Amikor meg visszajöttél a vadászatról, szóltam-e egyszer is egy rossz 
szót a szerencsédről? 

— Ó de rosszindulatú vagy! Érzékeny a bőröd. Bármit mondanak neked, csak a rosszra 
gondolsz, gonosz szándékot tételezel fel. Nem lehet így, szomszéd. 

— Nem kell mindenbe beleütnöd az orrodat, szomszéd. Nincs szükségem a segítségedre. 
Ha annyira türelmetlen vagy, eredj, állíts hurkot, fogj magadnak egy sólymot, és tanítgasd 
kedvedre. Es akkor, ha egyszer is a közeledbe megyek, elmondhatod, hogy a legutolsó ember 
vagyok a faluban. 
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— No lám, hogy elbődült, hogy elbődült — mormolta az orra alatt a mégiscsak zavart 
Aszanali, és az udvart elhagyva még hozzátette: 

Hamarosan senki se fogja betenni a lábát ebbe a házba a természeted miatt, majd 
meglátod... 

A kölyöksólymot kivitték az udvarra, a levegőre! 
Az első, amit érez, hogy a szeme magától le akar csukódni, a pislogóhártyái is mintha 

lefelé csúsznának. A kölyöksólyom ki akarja nyitni őket, azok azonban nyomban ismét 
kioltják szembogarai ragyogását. Teste kellemesen elernyed a lassan rezgő meleg levegőben. I 
s a nap... micsoda meleg nap áll magasan az égbolton! A mérhetetlenül magas égbolton, 
amely a szélein sötétkék, ahol meg a nap ragyog, ott világos — a madár nem látja a színeket, 
ám a fényt érzékeli, és szinte szabódik a napra nézni, elkerüli, hogy a napba nézzen, mintha 
vétkezett volna ellene. 

A kölyöksólyom fellazítja, felborzolja tollait — hadd mártózzék minden szál tolla a 
meleg levegőben. Zajosan megrázza magát, tüsz- s/.enteni akar, ám ekkor pillantása a rókához 
hasonló négylábú vadállatra szegeződik, bár ez a fekete kutya gonosz, értelmetlen, 
szolgalelkű lény. 

Bosszantja a kölyöksólymot. Nyaktollait felmeresztve tekintetével célba veszi a kutyát. 
A kutya az emberhez szalad. Hű szemét a gazdára függeszti, kérin- isélve behajlítja a 

térdét, és megtorpan. Milyen szánalmas látvány! A kölyöksólyom még nagyobb haragra 
gerjed iránta. Elviselhetetlen <1 megaláztatás, még a másé is! Fekete pálcikafarkát vég nélkül 
dobálja ide-oda, sajnálatot és megértést koldul. Undorító! 

A madár elfordítja tekintetét a kutyáról. Kétszer hangosan tüsszent. Szeme 
megnedvesedik — a világ látható fényes fehérsége fehéres (. síkokra töredezve reszket. 
Hanem amikor pupillái megfürödnek a könnyekben, amelyek cseppekben lógnak a szemét 
fedő ráncos hártyán és az orcáján, készen arra, hogy bármely pillanatban a mellére 
gördüljenek, ah, milyen világos és fényes lesz akkor minden a sólyom körül! 

Tudta, hogy azért mozog, mert mozog az erős szagú és csupasz arcú ember is, aki a bőrös 
kezén tartja. Emlékezete úgy őrizte még a mindenfelől zárt helyiség sötétszürke falait, mintha 
sziklák lettek volna. Itt az udvaron szintén voltak falak - az egyik közelebb, a másik távolabb. 
Óriási négylábú állatok mászkálnak ide-oda ebben a falakkal határolt térben. Támadni kell. 
De mégsem, túl nagyok. A kölyöksólyom szinte részévé vált ennek a fekete báránybőr sapkás 
embernek - a szembejövő meleg fuvallat annyira kedvére volt, annyira jólesett neki, ahogy 
átjárta tollait, hogy szinte még a repülésről is elfeledkezett. Emlékezett rá, hogy odabent, a 
helyiség négy fala között megpróbálta, de nem sikerült, itt az udvaron pedig már meg se 
próbálja. 

Az ember a kesztyűjén a madárral a sólyom számára új hely felé közeledett. Az udvar 
sarkában gyámfákból, lécekből és rőzséből két oldalfal fölé védőtetőt húztak, ott állt most az a 
hatalmas állat, amelyiken, emlékszik rá, az ember a hálóhoz érkezett, amibe a sólyom került. 
A világ itt valahogy megint kicsi volt, és a sólyom, ahogy egyenesen maga elé nézett, csak a 
falakat meg a fényes eget látta. Igaz, fel lehetett volna röppeni oda: csak néhány szárnycsapás, 
és már fent is van a levegőben. És a széljárás is kedvező (a sólyomnak hirtelen ez is az eszébe 
jutott!). Elrepüljön? Végleg elrepüljön? Minek húzza az időt hiába? 

Egy szárnylendítés, kettő, az ember azonban nem ereszti el a sólymot. Puha bőrszíjak 
tartják a csuklóján. Az ember hevesen lefelé rántja őket, s ezzel arra kényszeríti a madarat, 
hogy visszaüljön előbbi helyére, a kesztyűre. Aha, nem szabad. Tehát az ember nem akarja 
szabadon engedni. Miért? Pedig a sötét helyiségben nagyon kedves volt hozzá, egyszer se 
bántotta. Az utóbbi időben meg se kötötte csak megjelent a küszöbön, mennydörgésszerű 
hangján magához hívta, a kezére. És a kölyöksólyom az ülőről a kesztyűre röppent а/ 
élelemért (az ember mindig hozott húst, erről meggyőződött a kölyök sólyom), meg azért, 
mert észrevette, hogy milyen elégedett az ember a lendületes szárnycsapásai láttán. Az ember 
többször visszaültette az ülőre, pusztán csak azért, hogy újból repülésre szólítsa föl. Igaz, ott 
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csak korlátozott repülés volt lehetséges, mindössze néhány szárnycsapás, itt azonban 
szabadon, magasan, messzire lehet repülni.  

Messzire! Itt annyi a szabad levegő, hogy akár egész nap lebeghet és fürödhet benne. 
De akkor miért nem szabad repülnie? 
Az udvarnak a fészerrel szemközti sarkában egy kupac szétdobált fahasáb és rőzse hevert. 

Az ember odament, hogy arra ültesse a kölyöksólymot. A madár kitalálta az ember szándékát, 
leugrott a kesztyűről, és egy száraz ágra ült, miután megbizonyosodott róla, hogy elbírja teste 
súlyát. Most tetőtől talpig szemügyre vehette a csupasz arcút. Az ember egy nyaláb hosszú 
sima szíjat tartott a kezében, amelyekkel csinált valamit, hol ezt, hol azt a szíjat hajigálta ide 
meg oda. A madár csüdjén ott fityegtek a béklyók, az ember csupasz keze azokhoz kötötte az 
új hosszú szíjakat. A sólyom nem ellenkezett, hagyta, hogy az ember azt tegyen vele, amit 
akar; ismét a látómezejébe került a hatalmas, lompos, kissé álmos, de azért mozgékony fekete 
teremtmény. Itt sürög-forog, és folyton az ember szemébe néz, mintha valami bűnt követett 
volna el, és rettenetesen szégyellné magát előtte, ajjaj, hogy gyötrődik, egészen elcsigázódott, 
és most eljött kegyelmet kérni. Mind a négy lába az égnek áll... Hanyatt vetette magát az 
ember lába előtt, ám a csupasz arcú mintha nem is látná. Farkával a földet csépeli, üti, püföli, 
felveri a port. Egészen bemocskolódott, szőre megfehéredett a portól. A sólymot elfutotta a 
méreg. Nyakszirtjén ismét felborzolódott a toll, szeme kitágult, csőre szétnyílt, eke formájú, 
hegyes nyelvével sziszegő hangot hallatott. 

Koncsoj erdész végre megkötötte a hosszú szíjak mindegyik végét. Már nem először vette 
észre, hogy a sólymot ingerli a kutya. El kell kergetni a kutyát. Ám az nem állt föl azonnal. 
Azt gondolta, hogy a gazda csak véletlenül dobbantott. No, nézd csak, hogy kedveskedik! 
Hasonló esetekben Koncsoj rendszerint nem zavarta el a kutyát. De most újból toppantott, 
ezúttal jó erősen! És még rá is kiabált: „El innen! Takarodj!" Igen, ezt most komolyan 
gondolja. Mindig ezekkel a szavakkal kergeti el. És a kutya engedelmesen és sietősen 
felugrik. Félrevonul és elfordul. Lehet, hogy a gazdának majd megint segítségre lesz 
szüksége? Lehet, hogy nem érdemes messzire mennie? A gazda számára értékes madár még 
mindig ott ül a fán. Miért ül? A gazda kiáltása rá nem vonatkozik? Micsoda rátarti madár, 
csak ül, és mintha szenderegne. 

A ló fél szemével egyszerre látja meg az erdészt, aki összekötözget és kibogozgat valamit, 
a sólymot a farakáson, meg a sértődötten félrevonult kutyát is. Elkapta a kutya pillantását. 
Ismerős kutya. Szabadon kószál, kedvére. Soha nem lehet semmi hasznát látni. Elfogyott a 
széna a jászolban, tenni kellene bele, de mit ért ehhez a kutya. Vizet kéne inni a vödörből, ám 
a vödröt se tudja idehozni. Mindezt csak a gazda tudja, ott van ni, elmerülten figyeli fürgén 
mozgó kezeit meg a szíjakat. Tűrni kell. A ló most Koncsojra néz. 

A fészer felől könnyű szél fúj. Mindegyiküknek kellemes. És mindenkinek a maga 
módján. A sólyomnak hirtelen ismét kigyúlt az emlékezete: a fuvallatban meg tudta 
különböztetni a vadgalamb szagát, rögtön fel is villant a meleg hús és a forró galambvér 
ízének emléke. El kéne fogni ezt a galambot! Kész volt rá, hogy vég nélkül, fáradhatatlanul 
röpüljön utána, hogy utolérje és röptében elkapja... Most szabad, itt ül az ágon. Feje fölött 
semmi se takarja el az égboltot, ott a fehér nap, ugyan mi kell még? A kölyöksólyom 
villámgyorsan a magasba lendült, az ember alig tudta feszesebbre húzni a bőrbéklyók végét. 

— Nono, kedves, nyugodj meg! — Koncsoj megsimogatta a sólyom tollait. - Rögtön 
hosszabbra veszem a szíjat. Mit láttál? Hol? No, nézd csak, micsoda vadász! Semmi baj, már 
befejezem. Türelem, kedves. Értelek, értelek bizony... 

Miután a béklyókat hosszabbra eresztette, Koncsoj lehajolt, egyik végüket egy erős, 
nehéz hasábhoz kötötte, s nyugodtan a kijárat felé indult. Amikor túlhaladt az udvar közepén, 
hirtelen hátrafordult. Szólongatni kezdte a madarat. A kölyöksólyom az elején már-már 
ámuldozni kezdett, hogy miért megy el tőle az ember, miért hagyja egyedül, mikor az égbolt 
itt van a közelében, hiszen régebben, éppen ellenkezőleg, soha nem engedte az ég felé szállni. 
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Most meg engedi? Nem, magához hívja. És hús van a kezében. Azt akarja, hogy egye meg a 
húst... Oda kell repülni. Az ember eddig még egyszer se csapta be.  

 

Egy pillanat — és a sólyom már ott is van a kesztyűn. 
- Legyél szerencsés, ügyes! - áldja meg a solymász. - Lám, milyen derék madár vagy. 

Kezdesz szót fogadni. Jaj, csak meg ne verjenek szemmel. Szerintem megszelídítettelek, he? 
Még ma élő csalétket mutatok neked, még ma... Ajjaj, elég, elég. Eleget ettél, barátocskám. 
Egy csöppet éhesnek kell maradnod, érted? Ahogy mondani szokták, a jóllakott az istenre se 
hederít. Várj egy kicsit, kedves! Türelem, koplalj még egy keveset! Akkor a csapásod olyan 
lesz, amilyennek lennie kell! Semmi baj. Vadászat után annyit ehetsz, amennyit csak akarsz. 

És a solymász lopva elveszi az ételt, és beleteszi a bal oldalán lógó kis bőrzsákba... 
 
 
Tegnap az apja azt mondta: „Siess haza, estefelé kimegyünk a mezőre!" Ezért ma 

Koncsoj legidősebb fia elkéredzkedett a munkából. 
Nyeregbe ültek: a solymász a sárga pejére, kezén a sólyommal, a fia egy másik lóra, a 

nyereghez háziszőttes átalvetőt szíjaztak. A tarisznyába élő nyulat rejtettek. Erre az élő 
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csalétekre — amit a sólyommal vadászó kirgizek íirnek hívnak — Koncsoj egy hétig 
pályázott, tegnap aztán végre hurokra került a tapsifüles. 

A kölyöksólyom érezte az ember kedélyállapotán, hogy mindany- nyian fontos ügyben 
mennek valahova. Mindkét csupasz arcú csupa figyelem és aggodalom volt. Valahol hirtelen 
egy nyúl nyikkant. Valóban velük volna? De hol? A tarisznyában? De hogy kerülhetett a 
tarisznyába? 

Nyugodt tempóban ügettek. A sólyomszemekben tisztán visszatükröződött mindaz, ami a 
mozgás során mindkét oldalon a hátuk mögött maradt: a fák is, az egyenként szembejövő 
állatok is, amelyeket nem lehet megtámadni, a háromszögletű tetővel fedett házak falai is. 
Csak a poros, száraz ösvény, amelyiken mentek, csak az maradt velük. Előttük hegyek 
látszottak. És erdő. A vályogkerítések, amelyek mögé az emberek szemmel láthatóan szívesen 
rejtőztek el, eltűntek a szeme elől. Most áttetsző, tiszta levegő vette körül őket. A megszokott 
levegő, amelyik mintha magától a magasba emelné a kölyök- sólymot, és amelyik annyira kell 
a szabad repüléshez. Most azonban vége szakadt az ösvénynek is, elveszett a füves mezőben. 

Már közel volt az erdő. A hátul ügető ember fürgén leszállt a lóról. Itt volt persze a 
négylábú, fekete vadállat is. Az emberek lába előtt ugrándozott, kérő tekintetét folyton a 
gazdára függesztette. A gazda kesztyűjén ülő sólyomnak mérgében ismét az ég felé meredtek 
a tollai... 

Hát ez meg mi? Valahonnan váratlanul előkerült a nyúl, és futásnak eredt a mezőn. Egész 
közel bukkant föl, a sólyomnak csupán le kellett volna ugrania a kesztyűről, hogy egy 
szárnycsapással utolérje, és ott teremjen a puha, engedelmes hátán. Rögtön megállapította: a 
terep nyílt, az erdő messze van, nem kell sietnie. Ám az ember, akinek kezéről feszülten 
figyelte a tapsifülest, hirtelen egy heves mozdulattal felemelte a kezét, és egy ugyanilyen 
heves mozdulattal tüstént le is engedte, úgyhogy a kölyöksólyómnak magától kitárultak a 
szárnyai. De még össze se szedhette magát, amikor a lábai alól valamilyen lökőerő csaknem 
feldobta a levegőbe. Repülni, repülni! Egy árnyalattal később kellett volna elrugaszkodnia... 
De mindegy! Súlyos szárnycsapásokkal növelve sebességét kiigazította testhelyzetét a 
levegőben. Érezte könnyűségét... Igen, ez valódi repülés! A béklyók nem rántották vissza, 
mintha nem is léteztek volna. 

Hol voltál eddig, szabadság? Miért kellett annyi ideig szenvedni? 
A béklyók hirtelen jelezték létezésüket, nehezek voltak, ezért nem szoríthatta erősen a 

hasához a lábait, nem forraszthatta őket a testéhez, ahogy az igazi sólyomrepülés szabályai 
szerint kell. De mégis röpül, igazából röpül! Tekintetét nem veszi le az egyenletes, sima 
földön kanyarogva futó nyúlról, ám az a szándéka, hogy minél tová b b fennmaradjon a 
levegőben. Hányszor törekedett ide, a magasba, hogy vágyakozott utána! Fusson csak, 
kanyarogjon az a nyúl. Van még idő leütni a szerencsétlent. Neki, a sólyomnak édes a 
végtelen röpülés Eleven, lepkepiciny szíve szaporán vert az örömtől és az elragadtatás tói.  

Ebből a magasságból mindent látott odalent, még azt is, milyen zavart a hátraszegett fejű 
emberek arca, akik idehozták, és persze látta a rókához hasonlító négylábú fekete állatot is, 
amint földbe gyökerezett lábbal állt a helyén. 

„Tcok! Tcok!" - kiáltotta a sólyom. Torkából, lelkéből kitépte a bánatot, a sértést, a 
szenvedést, s most szélnek eresztette ezzel a rikoltással. Most maga volt a megtestesült öröm, 
a szárnyalás, a szabadság öröme. 

Valami a hegyek felé vonzotta. Egy szemvillanás alatt eszébe jutottak az erdők, ahol a 
fákra meg a fák koronája mögül előbújó sziklák kiszögelléseire lehet telepedni - micsoda 
tágas térség tárul elé onnan! Ahogy ott ül a magasban, úgy tűnik, még mindig folytatódik a 
repülés. 

Már elért az erdőszélen a második fáig, de ki akarta fújni magát: a hátul himbálózó 
hosszú szíj mégiscsak zavarta. Olyan magasra, hogy átrepülhessen a fák felett, nem tudott 
fölszállni. Éppen csak annyi ereje maradt, hogy elérje egy öreg fenyő tetejét, a fa 
legmagasabb ágának lelógó mancsát. Az ág, ahogy hirtelen ráereszkedett, először meggörbült 
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a súlyától, aztán kiegyenesedett és himbálózni kezdett, hol felemelve, hol leengedve a 
sólymot. 

A madárösztön azt súgta az itteni madaraknak, hogy maradjanak csendben — a 
vadászsólyom személyesen látogatott el hozzájuk. Amíg itt van, jobb némának lenni, 
elrejtőzni, abbahagyni az ágról ágra ugrándozást, a csiripelést és a sürgés-forgást. A maga 
részéről ezt tudnia kellett a sólyomnak, a hegyi erdőben élő madarak uralkodójának is... 
Előfordul, hogy az erdő madárvilága hirtelen megdermed, elcsöndesül, elbújik. Ez attól van, 
hogy a sólyom jelenlétében senki se mer szabadon viselkedni. Ez a szabály. A lcölyöksólyom 
bizony egy kissé elszokott tőle, és csak most értette meg újra ennek a hirtelen beálló csöndnek 
az értelmét. 

Sokáig nem zavarta meg semmi. 
Váratlanul azonban egy távoli hang törte meg a csendet: „Vau! Vau! Vau!" Ugyanannak a 

végtelen ismételgetése: „Vau! Vau! Vau!" A közeledő, ismeretlen hang lentről hallatszott, a 
föld felől, tehát nem lehetett madáré... Hát persze, az ember négylábú, fekete árnyéka futott 
ide utána. Mit keres itt? Fel akar mászni a fára, föl-fölugrál. Hű de mérges! Szeme ég, szája 
tátva, szájából kilógó keskeny nyelvéről csöpög a nyál! 

És itt vannak a csupasz arcúak is. Hogy kerülnek ide? Hiszen lemaradtak... Neki persze 
még van ideje. A távolság még elég nagy, még elrepülhet. Az ágak, ha a csupasz arcúak 
megint felmásznának a fára, nem tartanak meg ekkora testeket. Nem, nem hagyja, hogy 
utolérjék. A kétlábúak, négylábúak nem tudnak repülni, a földön járnak. Top-top, tup-tup. A 
lábukkal mérik a földet. Vég nélkül mérik. Hol az egyik, hol a másik lábukat teszik maguk 
elé... Nem érik utol. 

Koncsoj erdész a kutyaugatás irányába indult, abból állapította meg, hová röpült a 
sólyom. Nyugodt tempóban lovagoltak addig a fenyőig, melynek tetején a madaruk ült. 
Koncsoj mérges volt, nem is kezdte szólongatni a sólymot. Rögvest megparancsolta a fiának: 
„Mássz föl!" Hosszas próbálkozás után a fiú elérte azt az ágat, amelyről lecsüngött a béklyó 
bőrszíja. Kényelmesen elhelyezkedett az ágon, aztán kinyújtotta a kezét, majd az ostora 
nyelét, ám a béklyót nem érte el. Akkor nagy reccsenéssel letört egy ágat, s azzal kapta el a 
bőrszíj végét. A kölyöksólyom összerezzent a zajtól, elhatározta, hogy átül egy másik fára, 
felröppent, de a béklyó visszatartotta. Verdesni kezdett, minden erejét a szárnyaira 
összpontosította, hogy felröpüljön, hogy a magasba emelkedjen, de tollait hullatva le kellett 
ereszkednie, egyenesen az emberek kezébe... 

Azon a reggelen Koncsoj gyalogosan tette meg az utat a falu egyik végétől a másikig. 
Aszanalira volt szüksége: hirtelen megijedt attól, hogy egymagában kell bevarrnia a 
kölyöksólyom szemét. Ugyan mi szégyellnivaló van abban, ha a falubelijéhez fordul 
segítségért? Mindketten idős emberek, egyívásúak. Hogy gyakran civakodnak? Nos hát nem ő 
veszekszik, hanem Aszanali, és különben is, léteznek-e olyan emberek, akik megvannak 
veszekedés és szitkozódás nélkül, úgyhogy semmi sem zavarja meg a nyugalmukat? Koncsojt 
nem ez izgatta. Meg kellett győznie a szeszélyes Aszanalit, mégpedig úgy, hogy önszántából 
jöjjön el bevarrni a sólyom szemét. Végigvinni a falun a sólymot annyi, mint a gonosz 
nyelvúeket mulattatni. Ha pedig nem úgy sül el vele a dolog, ahogy az igazi solymászoknál 
szokott, akkor Koncsojnak egyáltalán nem lesz nyugta a falujabeliektől. Ki fogják nevetni. 
Nem, varrja csak be Aszanali a sólyom szemét. 

Gyere beljebb, isten hozott, Koncsoj gazda! — örvendezett Aszanali a nemezszőnyegről 
felkelve. - Na, gyere már be! Hogy kerülsz ide? Hisz eddig még soha nem jártál nálam, és 
most, tessék, egyszerre rászántad magad... 

Hát igen, elhatároztam, hogy meglátogatlak — mondja nyugodt hangon az erdész. — 
Hogy vagy, hogy van a család, a jószág? Mentem a faluban, gondoltam, benézek solymász 
barátomhoz. 
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Légy kedves vendég a házamban! Ha mi magunk nem becsüljük egymást, akkor ugyan ki 
fog tisztelni bennünket, kinek kellünk, Koncsoj, mondd? - És rögtön: — Mi van a 
sólyommal? Próbáltad már élő vadra engedni? Itt az ideje, nem? 

Szerintem még korai - mormogja Koncsoj az orra alatt. Jobb kezével homlokába húzza a 
sapkáját, majdnem a szeméig, baljával megvakarja a tarkóját. Aztán újra a helyére tolja a 
sapkát. — Nem fogja meg az élő vadat, érted? 

Igen, elhúztad a dolgot, mondtam neked. Látszott, hogy szelíd madár, már rég kezessé 
kellett volna tenni. Kár érte. Nem adtad ide azzal a csökönyös fejeddel. Nagyszerű madár. 

Anélkül hogy be ne varrnánk a szemét, félek, nem érek el vele semmit. Úgy döntöttem, 
hogy megcsinálom. De a segítségedre van szükségem: én még sohasem csináltam ilyesmit. 

Nahát! Én is úgy gondoltam, hogy nem lesz más út a számodra... Tudod, a madár ezt most 
egész életére megjegyzi. Ha nem is ember, azért ért mindent... Óvatosabban kell vele bánni. 
Később félni fog tőled, ha ugyan gyűlölni nem fog. Még egyszer mondom: türelem, ha te 
magad kibírod addig, akkor a sólymot a vedlés után is kiviheted a mezőre. Mi a különbség, 
hogy most rögtön vagy egy kicsit később, az a fő, hogy megszelídüljön. Nem érdemes sietni, 
később a madár úgyis meghálál mindent, úgyhogy... Lesz még időd jóllakni, nagy lesz a 
zsákmány, ne okozz neki fájdalmat, kérlek...  

— Egyedül is megpróbálnám, de nincs, aki tartsa közben, ahogy kell... Aszanali, ne 
utasíts vissza, gyerünk! 

— Nem megyek, s ha el is megyek, akkor se varrom be a szemét. Magad is tudod, hogy 
nem visz rá a lelkiismeret. Hogy lehet ilyent csinálni? A sólyom olyan, mintha az 
édestestvéred volna, a fiad... 

— Hagyd abba, menjünk! Fehér a szakállam, mégis személyesen jöttem el hozzád. Csak 
nem tagadod meg a kérésemet? Ha elmondom az embereknek, hogy a solymász Aszanali nem 
segített a vadászcim bóráján, nos akkor ki látogat majd el a házadba? 

A solymász Aszanali hallgatott, figyelmesen tanulmányozta a sző nyeg mintáit a padlón. 
Ejnye, a legelején kellett volna részt vállalnia a sólyom idomításából! Koncsoj is megéri a 
pénzét: vitatkozik, büsz kélkedik, mintha tudna valamit. Az igazi solymász megkeresi az utat 
a sólyom lelkéhez, ez meg azt akarja, hogy a madár csak engedelmeskedjék, és a gazdája 
parancsát teljesítse. A madarat egy szintre akarja hozni a kutyájával. Vagy a tulajdon lelkével. 
A saját lelkéből a madáréba plántálni a kapzsiságot és a mogorvaságot. Mi értelme van 
ennek? 

— Hm, ha most azt mondanám neked, adj egy követ, hogy megöljem a kígyót, nem 
adnál. Ma meggyőződtem erről. - Az erdész szokatlanul hevesen ugrott föl a helyéről. 

— Hová mész? - Aszanali csak ennyit tudott mondani. — Kész a tea, az öregasszony az 
udvaron a te kedvedért iparkodott. 

De Koncsoj már nem volt a szobában. És nem volt az udvaron sem. Aszanali kinyitotta a 
kerítésajtót, és látta, hogy Koncsoj már befordul a szomszéd ház sarkánál. Milyen sértődékeny 
és mozgékony lett egyszerre... 

Mikor Koncsoj hazaviharzott, a fiai nem voltak otthon. Csak Szaj kai. Koncsoj nem várta 
meg a fiait. 

— Hé, asszony, keresd elő annak a kancának a farkát, amelyiket télire vágtunk le! 
Szajkalnak az volt a szándéka, hogy egy nagy szitát köt a lószőrből, e célból, be kell 

vallani, már jó előre kiválogatta az egyforma hosszú szőrszálakat, nagy gombolyag lett 
belőlük. Az öregasszonynak nem  

.íkarózott odaadnia, ám Koncsoj nagyon goromba s haragos hangulatban jött haza. 
Nesze — nyújtotta oda Szajkal a gombolyagot, és megkérdezte: — Valami baj van? 
Adj egy tűt, és hozd ide a színtelen selyemcérnát! 
Megkapta azt is. 
Hüvelyknyi kis csengettyűt vett elő. 
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Ahol erdő van, ott csengettyű nélkül nem lehet kivinni a madarat ereszkedett le Koncsoj, 
hogy megmagyarázza a dolgot a feleségének. 

Na, fűzd be a tűt! A selyem és a lószőr nem rontja meg a vért. 
Szajkal rátette a tűt és a cérnát a csengettyűre, Koncsoj meg egy másik tűbe befűzte a 

vastag lószőrt. 
Indulás! Gyere utánam! 
A kölyöksólyom az udvaron ült, a napon. Megörült Koncsojnak. Bizakodva megrázta 

tollait, szemében kigyúlt a figyelem, ám az ember nem nézett rá, és táplálékot se mutatott 
neki. Ahogy a közelébe ért, a szétdobált gerendák és rőzse között talált egy kényelmes nagy 
hasábot, egy fejbiccentéssel odaintette Szajkalt, és hellyel kínálta maga mellett. Aztán 
kinyújtotta a kezét, felvette a földről a béklyókat, s egy hanyag mozdulattal megrántva 
magához húzta és a jobb térdére ültette a madarat. 

A kölyöksólyom tüstént megérezte az ember kegyetlenségét — Koncsoj általában nem 
szokta ilyen hevesen megragadni a szíjakat. A csupasz kéz szintén értelmetlenül hevesen 
rántotta le a kölyöksóly- mot a kemény ágról, és az ember most nem a kesztyűvel fedett 
kezére ültette, hanem valahová lejjebb, a lábára. A sólyom egészen közel került az ember 
csupasz arcához, a szeméhez, amelyben nem volt semmi gyengédség. Nem úgy, mint a 
mellette ülő asszonyéban! 

A gazda csupasz kezei hol balról, hol jobbról cikáztak el a madár szeme előtt. Sietnek a 
kezek, nagyon sietnek. Az egyik a tollazatába fúródott, onnan ragadta meg hirtelen 
fájdalmasan a kölyöksólyom szárnya tövét, és egy heves mozdulattal lábával, csőrével felfelé 
fordította a madarat. Az ismeretlen titkokkal terhes ragyogó égbolt .1 szemébe vágott — a nap 
az ember háta mögé került, és ezért csupasz arca sötétben maradt. A csupasz kéz erősen 
tartotta a madarat, ebben a szerfölött kényelmetlen helyzetben csak a lábait tudta mozgatni, 
még lélegeznie is nehéz volt. Ám a másik csupasz kéz most a két lábát is megragadta. A 
sólyom kitátotta a csőrét, kidugta a nyelvét, sziszegett, ahogy csak bírt. A mennydörgésszerű 
emberi hangok megsüketítették. Es itt egy ismeretlen kéz — kié? Hány kezük van ezeknek a 
csupasz arcúaknak? — megint durván megragadta a farkát, szinte összetörve fark- és 
evezőtollait. A sólyom érezte, hogy valami beleszúrt a faggyúmirigyébe a farka alatt. Ilyen 
még sohasem történt vele. Nem ismert ehhez fogható fájdalmat. Felrepülni, haladéktalanul 
elmenekülni, felrepülni! El, el, valahová messzire... 

A hely, ahol megszúrták, fájni kezdett. Az egyre fokozódó, nyilalló fájdalom szétterjedt 
az egész testében. El kell repülni! Ám a csupasz kezek még erősebben markolják, még 
gonoszabbul szorítják, moccanni se hagyják. Lábai önmaguktól összenyomódtak, éles karmai 
egy másba fonódtak. 

A sólyom még magához se térhetett, még hozzá se szokhatott ehhez a fájdalomhoz, 
amikor a csupasz kéz már durván megragadta a fejét. A jobb szeménél — ezt még észrevette - 
a homoktövis tüskéjéhez hasonló, szúrós, fehéres valami tűnt föl. A kéz egész közel hozta a 
szálkát, olyan volt, mint egy vessző, nem is, inkább mint egy egyenes, kerek ág, amely 
hirtelen a szeméhez ért! 

Hogy beleszúrt! Micsoda új fájdalom!... Haladéktalanul elröpülni! Menekülni! 
Megint megszúrták! Megint! 
Eltűnni innen! Ha másként nem, hát elszaladni a lábán. 
Sziszegő hangot hallatott. Karmai úgy összeszorultak, hogy nem is lehet őket 

széjjelválasztani. Csőre olyan erővel nyomódott össze, hogy úgy érezte, ez az erő szétlapítja a 
nyelvét. A fájdalom pedig még erősebb lett. 

El-vi-sel-he-tet-len! 
A sólyom érezte, hogy a vessző hol keresztülhúzódik, hol megáll a pislogóbártyájában. 

Miután az egyik szélétől a másikig átlyukasztó) ta, a vessző megállt, és teljesen elzárta a 
szemét... Szemlencséje belülről hozzádörzsölődött a hártyához, ebből egy könnycsepp 
keletkezett. Egy vörös könnycsepp. Aztán lepottyant. A vessző viszont ottmaradt. És 
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megmaradt a fájdalom is, hogy marcangolja. A kölyöksólyom akarata ellenére behunyta a 
szemét. 

Az emberi kéz a másik oldalára fordította. És már megint itt van az a fehér, éles tüske... és 
ugyanaz a vessző. 

Kész! A sólyom most moccanni se tudott. Panaszosan felvijjogott: „Tcok! Tcok! Tcok!" 
A szálka most a másik, a bal szeméhez ért. Beleszúrt - fáj! És még egyszer beleszúr - ez 

még jobban fáj... Elrepülni. Vagy legalább a földön elfutni. 
Nem, most már csak lefeküdni szeretett volna, begyével és mellével a földhöz 

támaszkodva, teljes hosszában ki akarta nyújtani a nyakát, hogy úgy maradjon, 
mozdulatlanságba dermedve, akár örökre is, csakhogy ne érezze ezt a fájdalmat. 

Hadd folyjanak véres könnyei, hadd boruljon sötétség a szemére, csak ne fájjon annyira! 
Aztán meg már nem akart semmit — se repülni, se elfutni, még kinyújtott nyakkal, 

beggyel és mellel lefeküdni sem. Pislogóhártyájá- tól a farka alatti faggyúmirigyéig merő 
fájdalommá változott... 

 
 
- Na, tessék, öregasszony! Magunk is megcsináltuk, Aszanali nélkül — örvendezett 

Koncsoj, hogy be tudta varrni a madár szemét. 
A be varrás után a sólymot három napra és három éjszakára felügyelet nélkül kell hagyni, 

sem ételt, sem italt nem szabad adni neki. Ha letelik ez az idő, a madár szeméből kitépik a 
lószőrt, és fokozatosan etetni kezdik. A fájdalomtól teljesen letaglózott, és amellett még ki is 
éheztetett sólyom abszolút elfelejt mindent, ami régebben volt. Engedelmes lesz. Mutass föl 
neki egy vörös nemezdarabot — odarepül hozzád, koldulni fog. Az éhezéstől lefogy, s ez 
szintén hasznos a repülés szempontjából. Szívóssá, bátorrá válik, nem fog félni senkitől. 
Mielőtt bevarrják a szemét, egy köhintésre is összerezzen, a bevarrás után még az embertől se 
fél. 
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Szenvedjen egy kicsit, úgyis neki lesz jobb. 
Az elkövetkező napokban a sólyom csak két érzést ismert, amelyek végtelenül sokáig 

gyötörték és megalázták — a fájdalmat meg az éhséget. Szemét nem tudta kinyitni. 
Minduntalan folytak nagy, véres könnyei. Lószőrrel összevarrt sebeiben dudorok képződtek, 
amelyek ingerelték, ám legjobban a szemhártyáját átfúró vessző idegesítette. Elalvás előtt 
fájdalmasan megsebezte. A madártörvény szerint alvás előtt oldalra kell fordítani a fejét, a 
szárnya alá dugni, de éppen ekkor ütközik bele ezekbe a vesszőkbe. Csukott szeméből mintha 
szikrák pattannának ki, annyira fájdalmas ez az érintés. Most aztán reggelig így maradhat az 
ülőn, így szendereghet magasra tartott fejjel, mindenki szeme láttára, mintha hal volna, és 
nem madár. 

A sötétben a sólyom figyelmesen hallgatózott. Hallotta a gyakori morgást, amit minden 
alkalommal a kutyalábak puha, csaknem hangtalan futása kísért a falon túl, meg a meleg 
fuvallat az ablaknyíláson át. 

Először a faggyúmirigyében szűnt meg a fájdalom. Viszket, de már nem fáj. Ha 
megmozdítja a farkát, szinte felpendül ez a hely. Mintha a fájdalom hanggá változna. És 
minden pengés a nemrég kiállt fájdalomra emlékeztette a kölyöksólymot. S ilyenkor 
valamennyi éles karmát egyszerre mélyeszti a kemény fába. 
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Aztán apró rések jelentek meg a szeme előtt. Eddig az ember jövetelét a levegő 
mozgásából tudta meg, ahogy a gazda kinyitotta és becsukta az ajtókat, meg a hol közeledő, 
hol távolodó lábdobogásból. De a réseken keresztül most újból meglátta az embert. Először 
persze a csupasz arcát és a csupasz kezeit látta meg, amelyek rettegést váltottak ki belőle, 
mivelhogy akkora fájdalmat okoztak. Olyan nagy fájdalmat. És úgy érezte, hogy a fájdalom 
ismét elönti a testét, a szárnyát, a lábát. És félelme egyre nőtt: mi lesz, ha a csupasz arcú 
megint kieszel valamit, és még nagyobb fájdalmat okoz neki, mint előzőleg? 

Éles karmai gépiesen összeszorultak, de akarattalanul és erőtlenül <i száraz, kemény, 
merev ülőbe ütköztek és visszahúzódtak tőle. 

A szemében lassanként csökkent a fájdalom. A vessző még mindig keresztben állt a 
pislogóhártyájában, de most kellemes viszketést okozott. A kölyöksólyom óvatosan, 
ügyetlenül vakarózott. Karma tehát nemcsak a húst tudja tépni, nemcsak kemény lesz, mint a 
vas, hanem a viszketést is képes könnyen elmúlasztani; most már csak arra kell ügyelnie, 
nehogy véletlenül a vesszőhöz érjen. 

Egyre jobban szenvedett az éhségtől. Ez az érzés űzi felfelé a madarat - csak odafönn, a 
magasban menekülhet meg. 

A helyiségben mindig nyirkos félhomály van. A nap elrejtőzött valahová, és nem jön elő. 
Ki van itt? Na persze, az árnyként futkosó, rókára hasonlító állatot hallja. Az egyelőre még 
csak a fél szemére látó sólyom fejét oldalra hajtva fölnéz abba a sarokba, ahol régebben a pók 
sürgölődött. De ott csak a szétszaggatott pókháló darabjai lógtak, egyéb semmi. Hol a pók? A 
kölyöksólyom végre meglátta. Nem ment messzire, csak bebújt a vakolat mélyedésébe, egész 
testével úgy beleszorult, hogy csak a lábai vége kacsingatott ki. Egy sorba rendezte el őket — 
akár a kefe. Egyszerre meg lehetne ragadni és kihúzni onnan. 

A kölyöksólyom még ennek a fekete póknak, ennek az apró rovar nak a hulláját is 
lenyelte volna, olyan éhes volt. 

Aztán újból megjelentek a szürke egerek, mint az előbb, most is reggel felé jöttek. 
A sólyom felhúzódzkodott, nekikészülődött, összeszedte magát; tekintetét az elsőről, a 

hosszú bajszúról le nem véve várta, hogy közelebb jöjjenek; a béklyók nem engedték volna, 
hogy odarepüljön hozzájuk, különben azonnal elkapta volna őket. Az egerek az ülő lábáig 
futottak, és ekkor a sólyom egyetlen ugrással a hosszú baj szú ra vetette magát. Érezte, 
hogyan hatol be jobb lába nagy hátsó karma a meleg testbe, a többi karmával háromfelől 
körülzárta az áldozatot, nem engedte elmenekülni. Az egér csapkodott, vergődött, cincogott 
lábának négy ujja alatt, a sólyom viszont, éppen ellenkezőleg, meg nyugodott. így kívánták a 
vadászat törvényei. Miután megragadta .) vadat, karmai közt az áldozattal várhat egy darabig. 
Hogy érezze védtelenségét, vonaglását a halálos görcsben. 6 meg addig körülnéz het. Végül, 
mikor a hosszúbajszú teljesen görcsbe dermedt, a sólyom leütötte, és csőrével tüstént elkapta 
a félhalott állatot, darabokra tépte és megette. És a madár begye, mint valami önálló élőlény, 
jobbról lassan bal felé mozdult... 

Egyszer az ember a helyiségbe lépve nem állt meg az ajtóban, hogy onnan nézze a 
madarat, hanem közel ment hozzá, lehajolt, egyik kezének ujjaival erősen, ám egyidejűleg 
gyöngéden megfogta a sólyom fejét, a másikkal pedig egy fájdalmat okozó heves mozdulattal 
kirántotta a fonalat a madár jobb szeméből, egy másikkal meg a bal szeméből. A sólymon 
átnyilallt a már-már feledésbe merült fájdalom. És ismét csurogni kezdtek rózsaszínű könnyei. 

Mihelyt az ember csupasz keze elengedte, a padlóra ugrott, bevette magát a hideg, sötét 
sarokba, görbe csőrét a falhoz szegezte. Nem lehet kirepülni! A béklyók úgysem engednék! 
Nem lehet az ember ellen harcolni. Az ember úgyis erősebb nála. 

Kivárni a végét, elviselni! Elkerülni a fájdalmat okozó kézmozdulatokat! 
Attól, hogy küzdeni fog, még nem csillapodik a félelem és a fájdalom, ezt most egész 

bensejével érezte. Véres, forró könnyei lassan az orrlikához folytak, mire önkéntelenül 
megrázta a fejét — a falakat, az ülőt, a nedves padlót lassanként átitatta a vér meg a könny, 
később csak apró, barna foltok maradtak utánuk. 
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Az is világossá vált számára, hogy fogytán az ereje. Állandóan mardosta az éhség. Húst 
akart enni. Éjjel-nappal, minden órában, ligyszer végre bőrkesztyűben jött az ember. A 
kesztyűben meg egy nyúlfej volt, szőröstül-fülestül. A sólyom tüstént felismerte: nyúl, egy 
hosszú fülű nyúl. Szemei épek, csak a fényük volt kissé tompa. 

Megfeledkezve a béklyókról, a sólyom elrugaszkodott a helyéről. Ám a béklyók már 
megint nem eresztették. Nekiiramodott. Visszahúzták. Újból nekiiramodott. Újból 
visszahúzták. 

Nyúlhúst! 
Ezalatt az ember egészen a közelébe ért, csupasz keze könnyedén megérintette a madár 

tollait, puhán végigsiklott a feje búbjától a farkáig. Ekkor a sólyom egy nagy lendületet véve 
hirtelen kiszabadult, és nyomban túlrepült a megszokott vonalon, aminél a béklyók általában 
nem engedték tovább. Meglendítette szárnyát, aztán még egyszer meglendítette, s leszállt a 
bőrkesztyűn nyugvó nyúlfejre. Célját elérve egész testében megremegett, és nem tartva be a 
sólyomtörvényt, azonmód őrjöngve marcangolni, tépni kezdte a nyúlfejet, maga felé cibálta a 
szőrét, csontját, húsát. Nyelte, nyelte, nyelte... 

Na, jól van, egyelőre elég - Koncsoj erdész ügyes mozdulattal eltünteti a nyúlfejet. 
Az ülőhöz megy, a sólymot a keresztlécre ülteti. A madár azonban tüstént a padlóra 

szökken; nem tudja, mit kezdjen kétoldalt lecsüngő, kiterjesztett szárnyával, és a lábán indul 
az ember után. Mintha emberi hangon is kész lenne megszólalni, csakhogy Koncsoj 
visszaadja neki a megkezdett húst. Igazságtalanság! A kölyöksólyom karmai közül még 
sosem csúszott ki a megragadott és leterített vad, soha! Pillantása Koncsoj csupasz kezére 
esett: az az oka mindennek. A csupasz kéz elvette tőle a táplálékot, a zsákmányt, a győzelmet. 
Fenyegető tekintettel meredt a csupasz kézre. Feltámadt az önbizalma. Arra vágyott, hogy 
összecsapjon ezzel a kézzel, és a győzelemig harcoljon. Hogy visszavegye tőle, ami az övé. 
Az éhség - ha csak ideiglenesen is úrrá lett félelmén, és a sólyom már nem félt a csupasz 
emberi kéztől. 

Ment Koncsoj sarkában. Kerekre nyílt szeme égett. Hátsó nagy karmát teljes 
szélességében bele kell vágni a csupasz kézbe! Ám a kéz, mintha kitalálta volna gondolatát, 
fölemelkedett, elmozdult. A csupasz kezű oldalán egy szövetből való odú lógott, oda rejtőzött. 

Jól van, derék vadászom — mondta Koncsoj, ahogy a béklyónál fogva fölemelte a 
madarat. - Még egy napod van hátra. Türelem. Akkor majd jóllakhatsz.  
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9. 

Kiment Koncsoj ugyanarra a mezőre, kezén a sólyom, nyomában lohol a kutya. Útközben 
a sólyom többször is repülni kéredzkedett, ha észrevett valamit, minden madárra le akart 
csapni. Egyszer már-m.ir a kutyára vetette magát. 

A solymász örült is, meg aggódott is egyszerre: a sólyom szenvedi'- lyesen szomjúhozik a 
harcra, nem kíméli se önmagát, se mást. Uszítsd a hegyi pulykakasra, a pulykakast is 
megragadja, uszítsd a rókára, azt is elkapja. Ez persze jó. A jövőben is éheztetni kell, akkor 
biztosít v«i lesz Koncsoj vadászszerencséje. 

A solymász bal kezével még egyszer megvizsgálja a hosszabbra vett bőrszíjakat, aztán 
ugyanazzal a kezével meglegyinti a nyúl füleit : hé, tapsifüles, rejtőzz még egy kicsit az 
átalvető alján. A nyúl füle meleg volt, és enyhén remegett. Alighogy az emberi kéz hozzáért a 
füle hegyéhez, rémülten fészkelődni kezdett, mind a négy lábával egy szerre kapálózott. 
Koncsoj erősen megmarkolta, kihúzta, és a földre dobta. Amint a kutya megpillantotta a 
vadat, rögtön hajlandónak mutatkozott arra, hogy utána iramodjon. 

— Feküdj! Csak nyugodtan! — hallatszik a gazda hangja. — Hagyd! 
A nyulacska futásnak eredt. A sólyom elrugaszkodik Koncsoj kezé 
ről. A solymász visszatartja. A nyúl addigra már egy puskalövésnyire elfutott. És akkor: 
— Biszmilja rahman rahi-im! Sok szerencsét, kedves! 
A sólyom felröppent a levegőbe. Repülni! Előre! Leteríteni, leterítő ni, kőként zuhanni a 

rohanó nyúl hátára!... 
Koncsoj elérte hőn áhított célját. A sólyommal járt vadászni. 
A falubeliek már példálóztak a solymásztudományával. A kölyök sólyom megadta magát. 

Most minden éjszaka az ülőn pihen, béklyók nélkül, megszokott. És azt is megszokta, hogjr 
kivárja, míg az ember repülni engedi. És a vadászaton nem önfejűsködik, ahogy régebben 
tette, nem fecséreli el az erejét tetszése szerint, hanem őrzi, ahogy az ember kívánja, annyi 
időre, amennyire csak kell. Amelyik vadra ráengedi az ember, azt el is kapja.  

Szerencsés sólyom, szerencsés solymász. Minden vadászatról három-négy nyúllal, 
fácánokkal, foglyokkal térnek haza. Egy nap alatt ennyi zsákmányt szerezni nem kis dolog. 
Ehhez összpontosítás kell, meg ügyesség s leleményesen megkímélt és felhasznált erő - remek 
solymász ez az ember! 

A helyek, ahová vadászni járnak, nem esnek messze a falutól. Reggel kilovagolnak, 
emberek, házak, mindenféle épületek, bekerített udvarok mellett haladnak el, ahol lovak 
állnak a védőtetők alatt, kutyák ugatnak, tyúkok sétálgatnak, este pedig visszajönnek, 
visszatérnek ehhez a sok zajhoz. A sólyomnak nem lenne kedve ellen való, ha az erdőben 
éjszakázhatna, ám az ember megszokta, hogy hatfalú házában aludjék a négy agyagfallal 
körülvett udvarban. A sólyom is megszokta ezt, és megértette, hogy az ember éjszakára azért 
vonzódik a házhoz, a falak oltalmába, hogy ne érezze a félelmet, a nyugtalanságot az éjszakai 
erdőben vagy a mezőn; a sólyom most természetesnek találta, hogy az ember, a gazdája 
éjszakára mindig iparkodott befejezni a vadászatot és hazatérni az otthonába. 

A sólyom a vadászat után rendszerint mélyen aludt. Hazaér az ember, beviszi a régi 
helyiségbe, felülteti az ülőre, és a sólyom máris aludni szeretne. A helyiségben szürke 
félhomály van, bárki kerüljön is oda, elveszíti az árnyékát, és szinte saját maga válik 
árnyékká. Itt mindig nyugalom van, egyhangúság, minden távolság behatárolt, változatlan, 
ismert. Olyan hely, ahol a sólyom ráébred, hogy mennyire elfáradt. A vadászaton úgy 
kimerül, hogy az ember kezén ülve már arra sincs ereje, hogy szárnyát szigorúan összezárva, 
szépen tartsa. És közönyösen és félálomban azt várja, hogy mikor ültetik végre az ülőre. A 
foglyok, amelyeket elkapott, több napra elegendőek lettek volna számára. De most, 
bármennyi vadat és madarat szerzett is a gazdának, a sólyom folyton enyhe éhséget érzett. 
Mostanában ritkán sikerült neki szíve szerint jóllakni meleg hússal. Amikor pedig mégiscsak 
sikerült előbb bekebeleznie a zsákmányt, minthogy a gazda odaért és elvette volna tőle, akkor 
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büntetés következett: az ember egy darabig nem vitte magával a vadászatra, és ez az idő már 
az abszolút szomorú magányosság időszaka volt. 

A sólyom soha nem mondott le a vadászatról, noha az állandó munka, maga is érezte, 
legyengítette, elcsigázta. Ám még elerőtlened ve is jobb a szabadban tartózkodni, kijutni a 
nagyvilágba, mint .1 börtönében ülve szomorkodni, s vágyakozni az égbolt tágas térsége és a 
röpülés után. Az epekedés hajtotta az erejét meghaladó munkára 

Igaz, nem csupán az epekedés. 
A sólyommal való vadászatnak van egy izgalmas pillanata: amikor a vadász a magasba 

engedi a madarat, szinte a szabadság felé taszítva Ez a pillanat csodálatos: egyetlen ugrás 
fölfelé, és a sólyom elválik .1 csupasz arctól, a maró szagtól, a mennydörgésszerű hangtól és a 
puha - hiszen ez is lágy hús - kezektől. És a tőlük való félelemtől. lis mindezektől a természeti 
őserő választja el: a tiszta levegő, a s/él, amelyet elkap a szárnya, és amely fölemeli a 
magasba, ahonnan éles tekintetével szemügyre veheti a földet és a földi élőlényeket. Amotl 
egy vad fut, ahogy a lába bírja, megrettenve a sólyom árnyékától, az pedig végül maga dönti 
el, mikor van itt az ideje, hogy megtámadja, maga alá gyűrje, és újból élvezze gyengeségét, 
védtelenségét. Ez az élvezet igen vonzó, ez a vadászat szenvedélye. 

Dolgozni, verekedni, győzni - és akkor legalább egy időre megfe ledkezhet a csupasz 
kezekről és a csupasz arcról. 

És a vadászat még azzal is vonzotta a sólymot, hogy megláthatta ,1 ragyogó, meleg, 
utolérhetetlen szépségű napot, amely, miután nappal ívet írt le az égbolton — ez aztán a baj! -, 
okvetlenül eltűnt valahová a föld szélén túl. Mikor még szabad volt, a sólyom megengedhet le 
magának, hogy óriási köröket tegyen, egészen a Csestübe hegyig röpülve, és még tovább, a 
vadászmezőtől már egészen távol eső, vad erdővel borított névtelen hegyekig. És mialatt 
berepülte ezt a térsé get, reggeltől estig látta a napot. 

Most nem mozoghat ilyen merészen: ha magasabbra repül a hegy felénél, elveszti a 
vadászat irányát, ha pedig elengedi a vadat, akkor felbosszantja az embert, ez pedig azt 
jelenti, hogy ott ülhet sötét árnyként az ülőn a sötét sarokban, és epekedhet, sóvároghat a 
fényes napsugarak után. 

A repülés élet, neki, a vadásznak pedig az életnél is több. 
Repülni — vagyis vadászni. Bármi áron... 
Amikor a nap és a hold — a minden élő felett uralkodó égitestek - nappal egyszerre 

vannak az égbolton, ez a ragadozó madarak számára minden alkalommal nagyon emlékezetes 
esemény. Előtte egész éjszaka szomjúságtól szenvednek, mintha tűz égetné a bensejüket. 
Másnap reggel minden ragadozó leszáll az ágakról vagy a sziklákról, hogy hideg hajnali 
harmatcseppekkel oltsa szomját. A költöző madaraknak ezen a napon feltétlenül pihenőt kell 
tartaniuk, a ragadozóknak pedig még a vadászattól is tartózkodniuk kell. Minden sólyom 
tudja, hogy ezt a törvényt nem szabad megsérteni. Ezen a számukra szent napon estig 
üldögélnek az előző éjszakai szálláshelyük mellett, elszánt tekintetüket az ég sűrű sötétségbe 
boruló felére szegezik, aztán pedig elrepülnek egy szikes területre — szájízük keserűsége a 
keserű szik révén enyhül. Csőrük teljesen kiszárad. Ezért egy csermely vagy egy zúgó folyó 
mellé szállnak le. Nyakukat kinyújtva hideg vízcseppeket vesznek a csőrükbe, és hátravetett 
fejjel hallgatják, hogyan gördül le az éltető nedvesség a torkukból a bánattól és szomorúságtól 
izzó gyomrukig, hogy egy kissé lehűtse. Avagy berkenyére, homoktövisre vagy 
ribiszkebokorra szállnak le, és letépnek két-három érett bogyót. És ha valamelyikük rábukkan 
a szikes talajra... akkor megcsikordul a só a karmai alatt, a madár meg óvatosan egy akkora 
darab sót vesz a csőrébe, hogy a nyelve hátsó része hozzáérjen: megnyálazza — szopogatja, 
megnyálazza — újból szopogatja, csak ezután ejti ki csőréből a sórögöt. 

Míg föl nem kel a nap, senki nem mer élőlényre vadászni! 
Azt a napot, mikor a nap és a hold közeledni kezdett egymáshoz, a sólyom már éjfélkor 

megérezte. Felborzolt tollakkal ült. Csőre teljesen kiszáradt, gyomrában tűz lobbant. Reggel 
bejött a helyiségbe az ember, ám a sólyom nem örült meg neki, nem mozdult hívó szavára. 
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Akkor az ember egész egyszerűen odalépett hozzá, és erőszakkal ráültette a vadászkesztyűre, 
noha a sólyom minden porcikájával értésére adta, hogy ne tegye ezt vele. De mit számít a 
madarak törvénye az embernek! 

 

Mint mindig az utóbbi időben, jókedvűen, barátságos hangulatban és a sikert előre 
élvezve lovagolt ki sárga pejkóján, kezén a sólyommal Koncsoj vadász, Koncsoj solymász. S 
mint mindig, a nyomában ott kullogott a hízelgő fekete kutya. Folyton a közelükben 
futkározott. Neki egyszerű a feladata - a vad közelébe kerülve meg kell ijeszteni a zsákmányt, 
ám nem kell űzőbe vennie. A nyúl vagy a bokrok közül s/.örnyű lármával kiröppenő tarka 
fácán után az ember a vadászsólymot küldi. A sólyom éri utol, az üti le, dönti a földre és 
ragadja meg, és a fekete árnyék csak akkor ér oda; a sólyom általában verekszik a még élő 
vaddal, a fekete állat pedig csak ugat, és értelmetlenül kering. Amikor meg látja, hogy az 
ember odaért, szinte kibújik a bőréből, csakhogy megmutassa, hogy kész meghalni érte: oda-
odakap a vadhoz, amelyet a sólyom leterített, bemászik a madár kiterjesztett szárnya alá. 
Úgymond, ő, az eb is harcol. Minduntalan a gazda szemébe néz, örvendezve, értelmetlenül 
marcangolja a félhalott vadat, a sólyom pedig egyre jobban haragszik rá. 
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Hát most egy ilyen napon is ott fut elöl a kutya, csóválja a farkát, vég nélkül a gazdát 
fürkészi. Kész szolgálni neki, de mit tud tenni a sólyom nélkül az ostoba? A gazda ügyet se 
vet rá, csak lovagol, egykedvűen lovagol. Anélkül is tud mindent, ő mindent tud. 

Átkeltek egy alacsony hágón, leereszkedtek a lejtőn a völgybe, ahol alig lakik ember, de 
rengeteg vad futkározik, ezt jól tudta a sólyom. Csak nem vadászni mennek ma? 

És az ember hirtelen felröpíti a magasba egy fácánkakas után. 
A madarak, bár látszólag egyformán van elrendezve náluk minden, nagyon különböznek 

egymástól a szárnyuk és farkuk alakja szerint, ezért különbözőképpen és különböző 
magasságokban repülnek. A legmagasabban a királysasok, más ragadozó madarak náluk 
alacsonyabban, a többi madár mind alacsonyan repül, egyesek nagyon alacsonyan, szinte a fű 
fölött, vagy egész egyszerűen csak a földön futkosnak, holott azok is madarak. Ezek 
különösen könnyen esnek áldozatul a ragadozók éles karmainak. A magasan röpülök az égen 
lebegnek, gyorsak, erősek, szárnyuknak széles a lendülete. A természet ilyen előnyökkel 
teremtette őket. A vadászó madarak tudják ezt, és a magasból hosszú ideig válogatják ki a 
zsákmányukat — a véznákat, betegeseket kapják el, hogy az anyatermészetet megszabadítsák 
azoktól, akik nem képesek a nemzetségük erősítésére. 

A sólyom azonban, mikor a rossz ember szolgálatába szegődött, lépten-nyomon 
megsértette a madártörvényt, lassanként ragadozóv.i változott, akinek mindegy volt, hogy kit 
és miért csap le. Gazdáját a gonosz emberi törvények megtestesülésének tekintette, és csak 
egyet akart - életben maradni. 

Élni akart. És mikor eljött a madarak szent „böjtös" napja, mégsem adta meg magát a 
gonosz akaratnak. Már nem is volt olyan egyszerű megtartóztatnia magát attól, hogy az ostoba 
fácánra támadjon, amelyiknek éppen ezen a napon jutott eszébe repülni: a sólyom nagyon 
magasra szállt föl, vonzotta valami, hogy onnan föntről hulljon alá a kényelmes fácánkakasra. 
Ha már föléje ér, semmibe se kerülne neki megválasztani a villámgyors támadás irányát, 
lecsapni az áldozatra, bal lába nagy hátsó karmát belevágni a kakas feszesen kinyújtott 
nyakába, a jobbal pedig erős ütést mérni a hátára, aztán egy kissé elrugaszkodva a fácántól, 
újból felröppenni és megnézni, hogy milyen pontosan végezte el a munkát, és hogy hová 
zuhant a fácán. Ezután csökkenteni a sebességet, s nyugodtan leereszkedni a halálos görcsök 
ben vonagló véres, meleg testhez. Másként nem is végződhetne a dolog. Ezúttal azonban kissé 
mérsékelte repülési sebességét, s lebegés be ment át. A rémült kakas, rövid tollú, kemény 
szárnyával az oldalát verdesve teljes erejéből igyekezett, hogy fenntartsa a levegőben ke rek, 
kövér, zamatos húsú testét. 

A sólyom is megfeszített munkára fogta szárnyait, hogy felgyorsul jon egy hosszú, 
csigavonalas repüléshez. Fölemelkedett a magasb.i. Rátalált a megfelelő sűrűségű 
levegőrétegre, lazított izmai feszülésén, teljes szélességben széttárta szárnyát, kiegyenesítette 
valamennyi nagy tollát, hogy ne fékezzék, hanem segítsék a levegőben siklani. Hgy csöppet 
eltért a lebegés kitervelt ívétől, de aztán kévébe fogott farka egyetlen félfordulatával ügyesen 
kiigazította. A légáramlat felfogta a sólymot, és lehetőséget adott neki arra, hogy lebegés 
közben nyugod tan szétnézzen. Odalent, a földön csupasz arcát tenyere ernyőjével eltakarva, 
értetlenül kémlelte a gazda az eget. A sólyom látta, hogy könyörgő tekintettel, tanácstalanul 
néz. Felkapaszkodott hatalmas négylábújára, de hogy mit csináljon, azt nem tudta. A sólyom 
röptét l'igyelte szüntelen. Na és persze ott volt a rókára hasonlító fekete vadállat is, feszesen 
behúzta a farkát, és az embert figyelte. 

A vidék teljes szélességében a sólyom elé tárult. A lankák mögött, nini, hegyi patak van, 
amögött meg, mintha csak hullámok lennének, egész sor lanka, halom, hegy. Lenn a földön 
külön látta a domboldalt, külön a folyót, a hegy és az erdő mind-mind önmagában létezett. És 
mindegyik fenyegette valamivel: a hegy eltorlaszolta előtte az utat, az erdő ismeretlen 
állatokkal ijesztgette, amelyek erőseb beknek és gyorsabbaknak bizonyulnak nála. De innen, a 
nagy magasságból... Mindent együtt lehetett látni — a különálló hegyeket is, a folyókat, az 
erdőket- meg a tisztásokat is. Ni csak, ott egy tisztás az erdőben, a hegygerincnek nem azon 
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az oldalán, ahová ők érkeztek, hanem a másikon, amott pedig két őz legel, a gida meg a sűrű 
fűben heverészik. 

Lentről a cserjésekben bujkáló, földön futkározó madarak hangját hozta a szél. A 
magasban a sólyomnak úgy hallatszott csiripelésük és csivitelésük, mintha csak ott röpdöstek 
volna valahol, alatta. 

A repülés csigavonala ismét a fölé a hely fölé vitte, ahol kitartóan várakozott a 
vadászember és fekete árnyéka. A fácán nem messze volt tőlük. Ott van, ni, a cserjésben, egy 
sűrű fűvel benőtt tisztásra szállt le. Hű, de ravasz, a földre zuhant, és úgy is maradt 
mozdulatlanul, halottnak tettetve magát. Még a fűbe akadt szárnyát sem igazította meg. No, 
nézd csak, micsoda kakas! Csupa füllé változott (nem csap-e le rá a sólyom?), fejét 
lehorgasztotta, csőrét, nyakát, törzsét a földhöz szorította. Azt gondolja, senki nem találja ki, 
hogy él. Na, most mi legyen? Ereszkedjen le, mutassa meg, hogy az üldöző túljárt a 
szerencsétlen üldözött eszén? Vagy ismét a magasba röpüljön? Fel, fel! 

Amikor a magasba emelkedett, a kristálytiszta égbolton elé tárult a Csestübe hegy lábánál 
elterülő hatalmas völgy közelebb eső fele, a völgy, amely egyre jobban kiszélesedett, 
szeszélyes rajzolatú mintával eltűnt a hegy mögött. A Terszkej hegylánccal szemközt a 
Kungej láncai meredtek az égnek, mintha harcra készülődnének. Az előhe- gyekben falvak 
tárultak föl, ahol emberek élnek; felülről látni a házaikat, a közelben pedig sima földeket, 
amelyek óriási ablakokra vannak osztva; az egyik ablak feketéllik, a másik ragyog. 

A sólyom érezte, hogy csökken a lebegés tehetetlenségi ereje, mái majdnem elvétette a 
szükséges repülési sebességet, de aztán egys/.et kétszer meglendítette a szárnyát, és 
felgyorsulva az új légáramlat ba fúrta magát. 

A sólyom komótosan, szabadon, szépen repült. A csúszómászók és a lábon járók közül 
ide nem jut fel senki. Nem volt miért sietnie. Visszanyerte természetes viselkedését, egész 
bensőjével visszaérnie kezett a szabad sólymok már-már feledésbe merült törvényeire. H% 
legfőképpen arra, hogy fegyelmezett legyen, ne féljen és ne kapkod jon. 

Hirtelen mintha valaki elfedte volna valamivel a nap fehér szemét, bár az még nem ment 
le, fénye még beragyogta a világot. A sólyom egy fél fordulatot tett fölfelé a fejével. Királysas 
lebegett fölötte. Az födte el a fényes korongot. Árnyéka a sólyomra hullott, és bár 
egybeesésük csak egy pillanatig tartott, nem jó egy idegen test árnyé kába kerülni; a sólyom 
érezte, hogy hátán végigfut a hideg. Farktol la i könnyed elfordításával megváltoztatta a 
repülési irányt, és kijutott a királysas árnyékából. 

De mégicsak milyen magasra emelkedett - fel egészen a királysa sokhoz! Lenézett. 
Az erdők egyetlen fekete masszává folytak össze, a hegyek kicsik lettek, a folyó egy 

hajszál. Na és a csupasz arcú gazda? A hatalmas vadász morzsányi lénnyé változott. 
Jelentéktelen apróság, nem egyéb. Porszem. Még a fákkal se lehetett összehasonlítani, 
amelyek úgy néztek ki, mint az egér bajusz szőrszálai. Ugyanott áll, ahol az előbb, egyre az 
eget kémleli, az ő röptét figyelve. 

Miért félt eddig az embertől? Fel kellett volna repülnie a magasba, és onnan lenézni rá, 
onnan, ahová csak a sólymok és a királysasok tudnak felemelkedni. 

A sólyom a szeszélyesen kanyargó folyó partján egy fehérlő, szikes foltot pillantott meg. 
A bensejében azt súgta valami, hogy a nap átment az ég másik felére. Szárnyát lassan 
közelebb emelte az éghez, meggyorsította röptét, egyre hevesebben hasítva szét a különböző 
sűrűségű légáramlatokat — fütyült, dalolt a szárnya meg a farka... 

.. .A sólyom messzire elrepült a vadtól, és attól a perctől kezdve az erdész nem vette el 
tenyere ernyőjét a homlokától. Hová igyekszik, hol száll le? Lebeg, lebeg, lubickol a 
levegőben — ennyi idő alatt már a víz is felforrt volna a teáskannában! Aha, a szikre repült! 

Koncsoj a lehető legnagyobb gyorsasággal abba az irányba vágtatott, a gazzal sűrűn 
benőtt szurdokon végig, a csobogó, szilaj folyó mentén, itt csak nehezen vergődik keresztül az 
ember. Ment a solymász, és egyre hívogatta sólymát, egyre hangosabban kiabált, túlharsogva 
a vizet. 



MUSZA MURATALIJEV Egy vadászsólyom története 

59 

A gazda monoton hangjából és gondterhelt, sietős mozdulataiból a kutya rájött, hogy 
valami előre nem látott esemény történt. Már megint zűrzavart okozott ez a gazdának 
valamiért oly kedves madár. Elrejtőzött az erdőben. A gazda pedig rosszkedvű miatta. Meg 
kell hát keresnie a csavargó madarat. Ha gyorsan megtalálják, a gazdának megjavul a kedve, 
tüstént olyan tekintélyes lesz, mint máskor, nem fog megalázkodni, nem fogja kérlelni, hogy 
jöjjön vissza, könyörögve ismételgetve ugyanazt a hangot. A fekete kutya izgatottan szimatolt 
jobbra-balra és közvetlenül maga előtt: persze nem egyszerű dolog a különböző helyekről 
származó legkülönfélébb szagok özönéből a madár ismerős szagát kiválasztani. Fejét 
lelógatva a kutya a ló előtt szaladt az úttalan utakon, hosszú pofáját minduntalan a sűrű fűbe 
dugta, nem, ott se érzett hasonló szagot. De mi ez? Ezüstcsengő távoli hangját hallotta. Ilyen 
hangot hallatott az ismerős madár. Na igen, „csingilingi", „csingilingi". Mielőtt az 
udvarukban meg nem jelent a madár, ilyen hangot sohasem hallott. 

Hű, mekkorát ugrott a kutya örömében! 
Koncsoj ra nézett, de az ügyet se vetett rá, erre a kutya halkan vinnyogni kezdett. Ritkán 

szokott vinnyogni, így hát a vadász tekintetét a kutyájára emelte, és okos szemén észrevette, 
hogy a kutya tudja, hol a szökevény. 

Megrántva a gyeplőt, Koncsoj hirtelen megállította a lovat. A kutya, mint a nyíl, elsüvített 
a cserjésbe. A vadász követte, nehezen törve utat a buja növényzetben. Ahogy átkelt a 
hegyháton, ő is meghallotta a csengettyűt. 

A folyó egyik kanyarulatánál jegenyenyárfa nőtt, sűrű lombsátra legtetején ott ült 
magában a sólyom. És felszabadult, nyílt, tiszta tekintettel nézett. De lassan elhomályosodott 
a szeme. 

A fekete kutya ugatva szaladgált a jegenyenyárfa körül. Sürgött- íorgott, ijesztgette! A 
sólyom hol jobbra, hol balra fordította lehajtott fejét, tekintetét az őrjöngő kutyára szegezve. 
Nyakszirtjén felborzolódott a toll, szárnyai készenlétbe álltak - rátámadni, rátámadni a 
kutyára! Csőre félig kinyílt, hogy utat nyisson a belülről feszítő levegőnek — a sólyom 
sziszegő hangot hallatott. 

Dicsőség Allahnak! Dicsőség Allahnak! Úgy látszik, nem feledkezett meg alázatos 
szolgájáról. 

Hát mégis idevezette a gazdát ez a négylábú, fekete féreg. 
Csak az imént történt, hogy a sólyom megkóstolt néhány soszem- csét, ivott rá három 

korty kristálytiszta forrásvizet, majd leszállt erre a fára pihenni. És ez a fekete árnyék máris itt 
van. Nem, nyilvánvaló, hogy a verekedést nem lehet kikerülni még ezen a napon sem. 
Rárohanni, legyűrni, lecsapni, ütni, tépni a csőrével! Hogy ne szaladgáljon folyton utána. 
Hogy hagyja élni! Meghajlítani azt a hosszúkás hátát, addig ütni, amíg recsegve el nem törik, 
a gerince, hadd dögöljön meg vinnyogva és ugatva! Egy ilyen napon? Mikor még a puha, 
ízletes fácánról is lemondott? Ennek meg, úgy látszik, csak a máját lehet megenni... 

Nem, nem szabad! Nem szabad a szent „böjtös" napon! 
A sűrűből előlovagolt a csupasz arcú gazda. 
És minden maradt a régiben. 
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10. 

A tél kellős közepe. Most vannak a legerősebb fagyok. A rókák ilyenkor öltik magukra a 
legjobb bundájukat. 

Koncsoj a síkságokon, dombokon és a Csestübe menti vízmosások- ban vadászott a 
sólymával. Egyszer egy hét alatt két rókát is elejteti — de még milyeneket! Értékes bőrükben 
sokan gyönyörködtek a faluban. Az erdészhez egyre gyakrabban tértek be a falubeliek; a téli 
estéken erős tea és sűrű húsleves mellett másról se folyt a szó, mint Koncsoj 
vadászszerencséjéről. Ha találkoztak vele, hízelgő szavakat mondtak neki, s közben arról sem 
feledkeztek meg, hogy a sirályá\ a zsákmányból kijáró ajándékot is fölemlegessék. 

Nőttön-nőtt Koncsoj solymász dicsősége... Az erdőgazdaság igazga tója elküldte a fiát a 
Koncsoj által zsákmányolt rókabőrért, nagy szüksége van rá, mondta, a lánya kabátjára kell 
egy remek gallér, hiszen most akarják férjhez adni. A vadász odaadta a "bőrt, amikor pedig 
kiment az udvarra, egy kétéves kövér juhot pillantott meg .1 tető támasztógerendá|ához kötve. 
Koncsoj persze pénzért is adhatta volna a bőrt, de úgy gondolta, legyen az is „ajándék", 
hozomány a menyasszonynak, aki a bőrt kérte, nem olyan ember, hogy vitatkozni lehetne 
vele: ha egyszer már „ajándékot" cseréltek, hát legyen úgy. 

— Szálem alejkum, Koncsoj gazda! — köszönt rá egyszer az itatónál Aszanali. — Az a 
hír járja, hogy remek vadászsólyom került ki a kezed alól. He? Minden vadat elkaptok. Már 
csak farkast keli fognotok, de ez, én mondom neked, lehetetlen. — És látva, hogy szavai 
hallatán mint sötétült el Koncsoj arca, szelíden hozzátette: — Mindenki dicsér a faluban. Az 
igyekezetedet dicsérik. Hát az most százszorosan megté rül. Egész Taragaj odavan a 
sólyomért. Örülök neked. 

— Azt beszélnek, amit akarnak, de attól a sólyom még sólyom marad. — Koncsoj vállat 
vont. - Az is a magáét akarja, meg a solymász is. Ha az embernek érdesebb a szíve, a keze 
meg keményebb, akkor a madár is engedelmesebb, ügyesebb lesz, ez ősrégi igazság. Az kell, 
hogy az ember kitépje a lelkét, és a tulajdon öklére csavarja, különben veszít... Na és aztán? 
Most már megszelídült, jól mondják az emberek, jó fogdmeg lett belőle. 

Aszanali megértette: a vadász rókára hajtotta a sólymot, egyszer kétszer sikerült is, és 
Koncsoj most felbuzdult ezen. A sikertől megré szeged ve azt gondolja, hogy most már 
mindig szerencséje lesz. De mi lesz a sólyommal? Legyöngül és vége. Lehet, hogy már nincs 
is olyan messze a balvégzetű utolsó harctól. Törődik is ezzel Koncsoj! Szép kis solymász, 
mondhatom... Ki ne tudná az igazi solymászok közül, hogy a sólyom ritkán győzi le a rókát, 
számára az rendeltetett, hogy vadkacsára, hegyi pulykakakasra, nyúlra, borzra, mormotára, 
pézsmapocokra vadásszon. Előbb vagy utóbb akad egy ravasz és erős állat, amelyik 
szétmarcangolja. 

Nem feledkeztél meg az ígéretedről, Koncsoj gazda? Ha eladod a sólymot, csak nekem 
add. Szívesen megveszem, bár te idomítottad be... 

Na és aztán? Megígértem, igen. Nem másítom meg a szavamat. 
Nem sajnálok érte semmit, azt kapsz tőlem, amit akarsz. Pénzt vagy jószágot, ahogy 

tetszik. Hála Allahnak, nem ülök üres kézzel odahaza... 
Megegyezünk, Aszanali, megegyezünk... De a hét végéig, amíg még fagyok vannak, 

magamnál tartom a sólymot. Tegnap észrevettem, hogy a domb mögött még két róka jár. 
Legfőbb ideje, hogy az ő bőrüket is lehúzzam. Nagyszerű állatok! Lángvörösek! 

Aszanali nagyon elégedett volt a beszélgetéssel: mégsem hagyta, hogy elpusztuljon a 
sólyom, nem hagyta... 

 
 
A sólyom számára a vadászat ezúttal éjszaka kezdődött. 
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Kelet felől csontig hatoló hideg szél fújt, és reggelre teljesen kihű- tötte a régi házat. A 
vadászsólyom összefagyva reszketett, mikor a gazda a helyiségbe lépett. Csak az arcát látni 
meg a hangját hallani, ő maga tetőtől talpig báránybőr bundába burkolózott. 

Koncsoj a kezére ültette a sólymot, és kivitte az udvarra. Mindenfelől rögtön belecsípett, 
belemart a fagy. Ám hogy a fagyban mit kell csinálni, azt tudta a sólyom. Valamennyi madár 
törvénye szerint felborzolta, fellazította tollait, hagyta, hogy szabadon, szinte rendetlenül 
nyugodjanak felül és oldalt, és a pihét is felborzolta a tollai alatt. A meleg így kevésbé illan el, 
a szembefújó szél a felső rétegbe ütközik, és elhal benne, mielőtt még a pihéig érne. 

Az éhes sólyomnak mindig az evésen járt az esze, ezért hát rögtön kitalálta, hogy 
vadászat előtt állnak. Ugyanis jóllakottan nem szokt.i elhagyni a minden oldalról zárt 
helyiséget. 

Mint mindig, most is a rókához hasonló, fekete négylábú fut frissen legelöl. Körös-körül 
minden fehér, de nem a napfénytől, h.i nem a hótól, hisz az ég sötét, sőt fekete, mint ez a 
fekete kutya, a gazda tányérnyalója. 

Mennek. Az árnyékuk is sötét, ott fut a havon, előttük halad, akár egy kalauz, aki 
valahová messzire, a hegyen túlra vezeti őket. A va dászsólyom hosszan és kitartóan figyeli 
az árnyékot, csak ritkán és csak a szeme sarkából pillant a kutyára. Rettenetesen megunta a 
mozgás egyhangúságát; körös-körül minden hideg, ő maga is kihűlt Először támadt föl benne 
a vágy, hogy még a vadászat előtt visszatér jenek a falakkal körülzárt, sötét, ám megszokott 
helyiségbe, ahol mégiscsak melegebb van. Ezúttal nem nagyon volt kedve vadászni. Nem 
akart felröpülni, nem akarta tékozolni az erejét, amire akkora szüksége van a nagy hidegben... 

Borzongatta a hideg a pejt is. Ha tehette volna, a jászol előtt állva száraz szénát 
ropogtatott volna. De a gazda ma már hajnalban fölnyer gelte, vagyis ki kell mozdulnia 
hazulról; ha egyszer így van, a pej mélyeket sóhajtva hagyta, hogy felnyergeljék, noha a még 
álmos gazda minden pontatlan mozdulatára vágott egyet a füleivel, és idege sen megrázta 
vödörnagy fejét... 

Elégedetlen volt a téli faggyal a fekete kutya is. A vele mostohán bánó természet gyér 
szőrzettel ruházta föl, amiből még az őszutói éjszakákon is kevés haszna volt. Hogy ne fázzon 
annyira, iparkodott többet szaladgálni — hol jobbról, hol balról körülfutotta a lovat, aztán 
előreiramodott. Mégis egyre jobban borzongott. Ha egyedül lenne, már rég előreszaladt volna, 
valamilyen ismeretlen irányba, ahol lehet, hogy melegebb van, de hát nem szabad elszakadnia 
a gazdától. A gaz dának hirtelen szüksége lehet a segítségére, és hívni fogja, ő meg nincs ott. 
Ez nem történhet meg! Neki mindig valahol a gazda közeié ben kell lennie, hogy állandóan 
lássa a szemét, érezze a hangulatát, hogy hallja parancsait... A ló, lám, mintha csak 
bosszantani akarná, most nem megy szaporán, komótosan rakosgatja egymás után a lábait, 
bezzeg más, amikor elrugaszkodik a két hátsó lábával, a mellsőket pedig előrelendíti és szinte 
rájuk zuhan. Próbálja csak meg olyankor utolérni! Igaz, olyankor vidám dolog együtt futni 
vele, igaz, hogy nagyobb a zaj, mindenféle sárcsomók meg kődarabok pattannak el a kemény 
iópaták alól, néha fájdalmasan megütve a mellette szaladó kutyát. És bizony szerfölött 
fájdalmas rúgásokat kaphat, ha mögötte rohan. De mindegy: ha gyorsabban mennek, az 
vidámabb, meg aztán mihelyt a ló nagyobb sebességre kapcsol, a kutya elébe tud vágni, és ott 
is maradhat. Igen, abban a versenyben, hogy melyikük a gyorsabb, a kutya senkinek se engedi 
át az elsőséget. De elszakadni se szabad, jut az eszébe, nem hallaná meg a gazda hangját... 

Koncsoj erdész fázott. Persze megtehette volna, hogy nem megy vadászni. Ám a rövid 
téli napon mi haszna a semmittevésből? Odahaza üldögéljen ölbe tett kézzel, és melegedjen? 
Nem, vadászni jobb. Ha az embernek nincs is szerencséje, legalább teleszívja magát friss 
levegővel. Őszintén szólva persze Koncsojt az ösztökélte, hogy a sólymot elígérte 
Aszanalinak, az űzte el vadászni. Ha megenyhül az idő, a rókák elmennek a hegyekbe, ahol 
melegebb van, bőven akad táplálék, meg ott kevésbé veszélyes is. Akkor aztán keresheti az 
ember a lyukukat. És talán a róka vagy a zsákmány a fő? Nem, Allah rá a tanú: a lényeg az, 
hogy Koncsoj solymász még nem vadászta ki magát kedvére a madarával. A sólyommal való 
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vadászat öröme hamar elröppen, akár a szabad madár, eltűnik az égbolton, utána meg hosszú 
napokat várhat az ember egy szerencsével kecsegtető újabb alkalomra. .. 

A vörös róka, amelyik csak az imént kelt át a hegyháton, heves mozdulattal megfordult. 
Rosszat sejtett. Nyugtalanság kerítette hatalmába. Felnézett a hegyhátra, ahol most a 
keresztirányban fújó szelektől felkavart havon nyilván ott vannak jól kivehető nyomai — ez a 
legszörnyűbb árulója. Igaz, mintha nem volna ott senki, senki nem követte a nyomait. 
Megnyugtatta magát, és továbbhaladt az útján. 

Előtte néhány árvalány haj bokor volt. Aprózó léptekkel körülfutotta őket, aztán távolabb 
került, még egyszer megperdült maga körül, és újból visszament a bokrokhoz: ha nincs is 
veszély, azért érdemes összezavarni a nyomokat, próbálja csak meg kiismerni magát, aki 
üldözőbe akarja venni. Nyugtalansága azonban nem csökkent, hanem egyre nőtt. 
Fogolymadarakkal akart itt találkozni vagy vadgalambok kai, amelyek szeretik a száraz 
bokrok mellett beásni magukat a hóba Ám ez az ismeretlen okból keletkezett nyugtalanság 
elvonta a figyel mét, még arról is megfeledkezett, minek jött ide. Észre sem vette máris a 
rókák szokásos, vadat felderítő járására tért át. Újból és újból végigvizsgálta a nyílt terepet, 
hogy honnan várható támadás. Jobbra indult, arrafelé, ahol a fehér hóval borított felület vége 
látszott ott egy mély szakadéknak kell lennie. Miután így határozott, sétafut.i .h.i csapott át, 
de ezt is ravaszságból tette, hogy elterelje az ellenség figyelmét, akit mégiscsak maga elé 
képzelt. 

A róka megállt. Hegyes pofáját fölemelte, szimatolt, ízlelget to .1 levegőt, ravasz szeme 
még jobban összeszűkült, hegyes fülei a levegő be meredtek. Megnyúltak, mintha arra 
törekedtek volna, hogy ne csak meghallják a távoli zajt, hanem meg is lássák, mi okozza .1 
riadalmat. Hevesen megrántotta hatalmas, bozontos farkát, sebesen megfordult a tengelye 
körül. Nem látni, nem hallani semmit, a havas ugar felől nem jön semmiféle friss szag. És ez 
volt a legveszélyesebb - az, hogy egyelőre a legcsekélyebb jelét se tapasztalta, ami igazolta 
volna nyugtalanságát. És nem volt miért elfutnia, maradni viszont aggasztó, veszélyes, 
szörnyű. 

A hegyhát mögül váratlanul — a nyomokon, tehát mégiscsak az ő nyomain! — valami 
fekete és forró ugrott elő. A szagát még nem érezte, tehát a köztük lévő távolság elég nagy 
ahhoz, hogy elmeneküljön A vadállat a mély havon mozgott, futott, nagyokat esett közben. A 
vörös róka biztos volt magában - ez nem éri utol. Szűkölő ugatás hallatszott. Most a róka 
megismerte a kutyát - az ember tányérnya lóját. 

A fekete kutya a nyomait követte, ez nyilvánvaló. A róka nyugod tan megfordult: ha eléri 
a következő árvalány haj bokrot, úgy nekiira módik, hogy bozontos farka nem éri a havat: a 
föld felett, a levegőben kinyújtva fogja tartani a könnyed, ám gyors rókafutás sebessége.  

Észrevéve a rókát, a kutya elhagyta a nyomot — minek szaglásznia, mikor itt van, a 
szeme eiőtt —, és türelmetlenül vinnyogva egyenesen a róka felé futott a jégkérgen. 

A vörös érezte: üldözője makacs, a hajszának nem egyhamar lesz vége, nem kis erőt kell 
elpazarolnia; ugrás közben kitátotta a száját, kidugta vékony, piros nyelvét, hadd szárítsa meg 
a szembejövő hideg levegő. Kutyaeszével az eb is felfogta, hogy a íutástól megizzad a nyelve, 
ki kell hát tátania a száját, és nyelvét a fagyos szél felé kell tartania. 

Koncsoj solymász sárga pejlován a hegyhát felé lovagolt. Innen jól be lehetett látni a 
szemközti sima, fehér oldalt. Az első, amit meglátott, a fekete kutyája volt. Már messze került 
attól a helytől, ahol a szél fényesre csiszolta a havat, a hegyoldal mély, de szemmel láthatóan 
szilárd hóval borított része felé futott. Ott elöl pedig, a meredek lejtőhöz közelebb... 
mindenható Allah, adj szerencsét, csak most adj szerencsét! Tűzpiros róka szalad ott, de még 
milyen! Koncsojnak felcsillant a szeme, felcsillant a sólyomé is. A solymász egy cseppet 
megemelte a madarat, aztán a megfelelő irányban feltaszította a levegőbe, maga pedig 
pejkóját ösztökélendő mozgásba hozta az ostort és puha nemezcsizmája sarkát. 

Hajrá, hajrá! Kezdődik a vadászat! 
Vágtat Koncsoj, villámként repül a sólyom, dühödten inal a kutya. 
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Koncsoj sebesebb vágtára nógatja a pejt. Koncsoj rikoltozva buzdítja a sólymot: „Kapd 
el! Kapd el!" Koncsoj hajszolja a kutyát: „Hajrá, fogd meg! Fogd meg!" A gazdával együtt 
mindnyájuknak valami fontos munkát kell elvégezniük, és a pej is teljes sebességre kapcsol, 
úgyhogy körülötte szerteszét fröccsen a hó, a gazda parancsaiból merít új erőt. 

A szakadékig tíz ugrás volt hátra. A róka eltávolodott a kutyától. A kutya nem fogja 
utolérni! 

A róka megállt, hogy egy kicsit kifújja magát. Akkor látta meg a lóháton vágtató embert. 
Az se fogja utolérni! 

 

Ám akkor, anélkül hogy előzőleg bármit is észrevett volna, felülről hirtelen egy erős ütést 
érzett, és szárnycsapások süvítését hallotta. Ha lett is volna ideje felnézni, és meglátta volna a 
sólymot, az már annyira közel volt, hogy a róka akkor se tudott volna kitérni előle, elszaladni 
pedig annál kevésbé. 

Na tessék, beigazolódott a rossz előérzete, az aggodalma. 
De harc nélkül nem akarta megadni magát. 
Egész testével egy hóbuckához lapult, összegömbölyödött, készen <irra, hogy a 

következő felülről jövő ütésnél balra vagy jobbra surranjon. A süvítő zaj csaknem 
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megsüketítette. Jobbra siklott, egy erős, éles karmú valami megsebezte a combját, és hirtelen 
nyakon ragadta; az a valami kétfelől nagy erővel elkezdte szorítani, s a fejét a hátsó lábai felé 
feszítette. A róka nekirugaszkodott, hogy kiegyenesedjen, de nem sikerült neki. És akkor még 
egy karom mélyedt hátulról a másik lábába. Fájt, nagyon fájt! Görcsösen megvonaglott, hó és 
szőr repült szerteszét. A kifeszített sólyomláb karmai összeszorították, körülfogták törzse 
hátsó részét, olyan vad fájdalmat okozva, hogy a rókának üvölteni lett volna kedve, ráadásul 
még a szárnyak recsegése is ott zúgott a fülében. 

Vinnyogni kezdett. Kutya módjára vinnyogott. Aztán kutya módiára csaholt. Minden 
erejét bevetette, és küzdött, hogy kitépje magát a karmok közül. 

A rókának még volt ereje. És cselhez folyamodott: beásta magát a hóba, felkavarta a 
hóport, ezzel akarta megzavarni a madarat. 

A sólyom a nagy, erős tűzvörös róka hátába csimpaszkodott. És szárnyainak vitorlája meg 
a róka testébe szorosan beleakaszkodó lába t.irtotta fenn a róka hátán. Mind a négy karma 
összezárult a róka c ombjai körül, egész a csüdje aljáig mélyen behatolva húsába — nem 
engedte el ugyan a zsákmányt, de ilyen helyzetben a gerincét se tudta eltörni. Másik lába 
lecsúszott az izgő-mozgó, rugalmas rókatestről. Csak a bőrét szakította föl, semmi egyéb. A 
sólyom újból és újból megpróbálta, hogy a sűrű szőrrel együtt megragadja a róka bőrét is. A 
lába azonban megint lecsúszott. 

A kutya, fehérre deresedve a gyors futástól a fagyban, végre odaért az összecsapás 
helyére, a hó, amit felvert, az egész árvalány haj bokrot teleszórta. Verekedés ez a javából! A 
róka is erős, meg az értékes madár is. A kutya úgy döntött, hogy megtámadja az erős rókát. A 
vadászkutyák törvénye szerint az agyarakkal az áldozat fülébe kell beleakaszkodni; ha át 
tudod harapni a füle mögötti csontot, akkor bármelyik vad, még a nálad erősebb is, ledönthető 
a lábáról. A kutya ezzel a számítással ugrott a vörös rókára, a fülét célozta meg, de a farkát 
kapta el. 

El is rontott mindent. 
A sólyom végre megragadta a róka nyakszirtjét, erőt gyűjtött a lábába, az utolsó csapásra 

készülve. És akkor nesze neked, itt ez a fekete féreg! Eddig még soha senki nem avatkozott 
bele a sólyom csatáiba, a munkájába. Még a csupasz arcú gazda is csak akkor szokott 
odajönni, mikor a sólyom már agyonütötte a vadat. Vajon miért tett neki szívességet az 
embernek ez a fekete árnyéka, amelyiknek a puszta látásától haragjában és mérgében 
felborzolódnak a tollai? Szívességet? Ugyan, dehogy! Amikor a fekete fenyegető kurrogással 
a vörösre rontott, a róka hihetetlenül nagy erővel nekirugaszkodott, és újból kiszabadította a 
nyakszirtjét. A sólyom most csak az egyik lábával tartotta magát a hátán, és elfedte magát a 
szárnyával, a róka pedig szemtől szembe került a fekete kutyával; legott össze is akasz- kodott 
a két négylábú. 

Mintha ő egyáltalán itt se lenne, mintha őt számításon kívül lehetne hagyni! A felbőszült 
madár kerekre tágult szeméből fenyegető tekintet meredt a kutyára. De az nem törődött vele. 
És akkor szabad lábának egy határozott lendületével a fekete kutya pofájába csapott. A 
második vagy harmadik vagy talán a hátsó nagy karmos ujjával belekapott a kutya szemébe; 
egy freccsenés, és a sólyom érezte, hogy karma valami puhában és melegben van. Az 
elviselhetetlen fájdalomtól kitátott szájat körülfogta karmaival, aztán rettenetes szorítással 
összezárta őket. Kivájt bal szeme zavarta a kutyát a látásban. Elszakadt a rókától, száját 
kitátva kicsúszott a sólyom karmai közül, és pofáját, mintha megégette volna, a hóba fiirta. 

A róka ismét egy ügyes fordulatot tett a törzsével. Az éles fájdalom nem csillapodott a 
hátában, ám érezte, hogy gyengül az az erő, amely ezt a fájdalmat okozza.  

A sólyom nem akarta elengedni a zsákmányt. Újból felröppent, és újból megütötte a 
kutyát, és mintha a vörös róka felé akarta volna húzni, ám a két négylábú állat eleven 
gombolyagával természetesen nem tudott megbirkózni. Mindkét ellenfelét maga alá gyűrte, 
d<- rögtön érezte, hogy valami beleszúrt a begyébe. Éles fájdalom volt, ahhoz hasonló, ami 
akkor járta át, amikor a gazda szúrt a farka alatti faggyúmirigybe. A sólyom nem a harctól 
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ijedt meg, hanem a fájdalom tói. Jobb lenne, ha nem kezdődne el. Ha egyszer elkezdődik, 
nem les/ vége, teljesen elcsigázza. 

Szakadjon el tőlük? 
A fájdalom erősödött. Már lénye legbelsejéig hatolt. Az inak is megreccsentek a lábai 

között. 
Felröppenni, felröppenni! Felszállni az égbe! Itthagyni ezt a helyet azoknak, akik számára 

elérhetetlen a tér, az égbolt! 
De karmai nem akartak elernyedni, kiegyenesedni, nem akarták elereszteni a zsákmányt. 

Nem fogadtak szót, nem engedelmeskedtek többé. A sólyom felvijjogott: „Tcok! Tcok! 
Tcok!" És ez már a halál előtti jajkiáltása volt... 

Elsőnek a róka szabadította ki magát, és repülő lángnyelvként iramodott tova; bozontos 
farkával esetlenül seperte végig az élénkvö rös ösvényt a havon. 

A fekete kutya még őrjöngött fájdalmában, a havat kaparta, egész testével hátrafelé 
igyekezett, hogy kiszabadítsa pofáját a karmok közül. Maga után húzta a madarat, elviselve 
szárnyainak egyre gyön gülő csapásait. És csak harapott, harapott, harapott, mindegy volt 
neki, hogy mit, ha szárny, hát szárny, ha begy, hát begy. Az eb (vagy a róka volt az?), azután 
hogy felhasította a sólyom begyét, megnyerte a csatát. 

A sólyom még fogta a kutyát, de már nem a pofáját, hanem a szőrét a jobb oldalán, éles, 
kemény csőrével még oda-odacsapott az eb oldalára, hogy eljusson a májához, de a harc 
kimenetele már világos volt. A kutya, kígyóként tekergőzve, elszakította magát a sólyomtól, 
és végre lehetősége nyílt rá, hogy használni kezdje óriási véres száját. Éles kutyafogak 
szaggatják a sólyom testét. Reccsenve törnek el a madár könnyű csontjai. 

Ám a kutya nem törhet ki diadalittas ugatásban. Vérző szemürege fájdalmasan kínozza. 
És újra beásva magát a hóba, előbb panaszosan vinnyogni, majd vonítani kezd. 

- Jaj, micsoda szerencsétlenség! - Koncsoj leszáll a lóról, és mint egy oszlop, 
belesüpped a hóba. - Jaj, most mit tegyek?! Hol találok még egy ilyen madarat... 

Tehát a sólymot a fekete kutya tépte szét? Nehézkesen taposva a havat, Koncsoj a harc 
színteréhez közeledik. A kutya rémülten felugrik, és elinal a fogai közé szorított halott 
sólyommal, amelynek szárnyai érthetetlen mintát rajzolnak a hóra. 

- Dobd el! Dobd el, te átkozott! 
A sólyom élettelen, füstkönnyű teste olyan a tiszta havon, mint egy elnyűtt nemezdarab. 
Koncsoj egy vérrel és a kíméletlen harc nyomaival bemocskolt kör közepén áll. A kutya 

vinnyog, olykor felvonít, és csak veri, egyre veri, veri a fejét a hóba...  
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MUSZA MURATALIJEV 

Egy vadászsólyom története 

A kirgizek úgy tartják, hogy aki vadászsólymot ejt foglyul, az szerencsés ember, és meg 
fog gazdagodni. Régi szokás szerint kosáldozatot mutatnak be, lakomát csapnak, és dicsérik 
az ügyes kezű vadászt. Koncsoj, az öreg erdész büszkén tekint a kölyöksólymára, és elkezdi 
az idomítást. Sok türelemre lenne szükség, hogy a madár elfeledje eddigi életét, „gondolatait", 
és csak új urának szolgáljon. Kedves szavakkal kell szoktatni, nehogy vérengző gyilkossá 
válva elvesszen az igazi vadászat szépsége. Az erdész türelmetlen, durva, s a sólyom sokat 
szenved. A keménykezű öreg végül elégedetten befejezi az idomítást, a madár szabadon 
szárnyalhat, s Koncsoj nyergén egyre szaporodnak az értékes rókabőrök. A sólyomfiókából 
igazi vadász lesz, megbarátkozik a gazdájával, a lovával, de a kutyáját gyűlöli. A kettejük 
harca tragikusan végződik. Az izgalmasan szép állattörténetet Zahemszky László kitűnő 
fordításában, Csáky Lajos finom, lírai rajzaival adjuk közre. 
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