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Attól kezdve mindennap átkúsztak a drótkerítés alatt, és a Csillanó 
Fém Birodalmában kóboroltak. A paladomb mélyében, hosszan 
elnyúló járatokban mászkáltak. A vashegy gyomrában hatalmas, 
öblös termekre bukkantak. Niru nagyon szeretett kódorogni, 
bambulni, néha eltévedni. 

 Sündör viszont mindent gondosan megtervezett: térképeket 
rajzolt, bejelölte az ösvényeket, a titkos barlangokat, járatokat, 
dombokat, kitalálta a következő útvonalat, számításokat végzett. 

 Sündört lenyűgözték a fények. Eleinte a patak felszínén 
hancúrozó apró csillanásokat fogta össze sűrű szövésű snecihálóval, 
később hosszú fénynyalábokat cserkészett be alkonyatkor. Aztán 
vágyakozni kezdett a reggeli nap fényére.

 Hajnal előtt indultak fénylesre, amikor még olyan sötét volt a táj, 
hogy Niru csak Sündör szagát követve tudta, merre kell mennie. 
Sündör egy egészen apró mécsest kötött a homlokára, alig világított 
a pici láng. Niru lépten-nyomon beleakadt a vasdombból kiálló 
rézcsövekbe, de meg se mukkant, szuszogva mászott tovább.

 A vasdomb tetején összetákolt kis torony emelkedett, szűk 
nyíláson keresztül préselték be magukat.

 – Vizsgálószék – súgta jelentőségteljesen Sündör. Beült a 
vizsgálószékbe, Niru lezöttyent egy kis sámlira.

 Sziszegve tapogatta talpát, álmosan pislogott. Sündör pakolt, 
helyezkedett, a homlokára kötött lángposzadék végre elemében 
érezhette magát a torony fémes falai között. Tükröződött, illegette 
magát egy-egy simára csiszolt alumíniumlap előtt. Úgy kellett 
betuszkolniuk egy pléhpohárba, ahonnan már csak néha derengett 
fel a narancsfény.

 Sündör egy percre sem vette le szemét a távolban emelkedő 
vashegyekről: már a derengés is egészen lázba hozta, az égbolt 

máSoDIk RéSz

Fényekre vadászni
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vörhenyes színe. Aztán amikor a hegyhajlatban áttört az első éles 
fénysugár és végigbotladozott a rézdombok hepehupáin, Sündör úgy 
nézett vissza, mintha az egészet ő találta volna ki.

 Mindent felírt a fényekről, és szigorúan magyarázta Nirunak, 
melyik fényt miként kell hívni, mit kell megvizsgálni rajta. Ilyeneket 
írt fel magának:

Niru az egyik fényvadászaton elbóbiskolt, elnehezült feje 
lekoccolt egy kuglófformát. A koccanás zajára felriadt. Már épp 
visszaszunnyadt volna, amikor észrevette, hogy a vizsgálószék 
alatt kicsiny lény ficánkolt. Bizonytalanul nézte, hátha valami új 
fényfajta, meg kell kérdeznie Sündört. 

 – Ssssündör – súgta olyan halkan, ahogy csak tudta. 
 De Sündör feszülten figyelte a távoli vashegyeket, meg se hallotta 

a suttogást. 
 Niru végül kinyújtotta a tenyerét, az apró lény befészkelte magát 

szurtos kezébe.
– Hiszen ez egy kis zajgyerek, az előbbi koccanás zaja! – derült 

fel Niru arca, büszkén nézte a markában szuszogó koccanást. 
 Olyan izgatott volt, hogy csak ímmel-ámmal ülte végig a 

fényvadászatot, titkon be-belesett a tenyerébe.
 Ahogy hazaértek, a ház mellett apró vackot ásott a kis 

zajgyereknek, dróthálóval fedte le a bejáratát. Ez a koccanás volt 

HaRmaDIk RéSz

Gyûlni kezd a zaj
Niru egy zajgyereket talál, és egyszerre  

gyûlni kezdenek a zajok

Reggelfény
 

 – Mindent 
beterít, m

int egy

  hatalmas
 lepedô.

 – Kérdés: 
hogy lehet

 összehajt
ogatni?

 – feladat:
 megkeresn

i az

  összehaj
togatott r

eggelfényt
,

  amikor é
jszaka van

.

Csigafény
 – nyálkafé

ny, összem
ázgálja a 

vasat.

 – Kérdés: 
a csigában

 benne is

  ott van?  

 –  feladat:
 szétszedn

i egy csig
át, 

megnézni, 
hogy honna

n jön ki b
elôle  

a nyálkafé
ny. 

spaRheRdfé
ny

 – az olyan
 fény, ami

 a sparher
dbôl   

  mászik elô
.

 – Kérdés: 
miért nem 

szabad

  bemászni o
da?

 – feladat:
 nirut bek

üldeni, ho
gy   

  megnézze a
 sparherdf

ényt  

  közelebbrô
l.



az első a zajgyűjteményében, innentől kezdve gyűjtőedényekkel 
felszerelkezve kísérte el Sündört a fényvadászatokra.

 Amikor az idő hirtelen melegre változott, halk pendüléseket 
gyűjtött. Dermedt, téli délutánokon, mikor csendes pihenőre 
vonultak a nagy testű zajok, csipesszel gyűjtötte össze a rozsda 
lassú, alig hallható marásának hangját.

 Kis táblákat helyezett az odúk elé, hogy ne keverje össze 
a zajgyűjtemény tagjait. A táblákon a feliratok: csusszanás, 

darapergés, esőkoppanás, szikrapattanás, pittyegés, zördülés, 
rozsdamarás, szörtyögés. Reggelente szabadon engedte őket, hogy 
sétáljanak kicsit a ház körül.

 A zajok alapvetően békés jószágok, de néha összekülönböztek. 
A darapergés jól elvolt az odújában, de a fogság egy idő múlva 
ingerlékennyé tette. Egy reggel akkorát taszajtott az egyik kis 
termetű pittyegésen, hogy az majdnem beleszédült a ház mellett 
húzódó árokba. Nirunak úgy kellett rendet teremtenie.

 Sündör a kerítésre támaszkodva nézte őket.
 – Nem lesz ez így jó, Niru, nem odú kell ezeknek, hanem ketrec, 

doboz!
 Ő fémdobozokban tartotta a becserkészett fényeket, sosem 

nyitotta ki a dobozokat, hiszen azon nyomban elillantak volna. 
Az udvar végében hatalmas acélkonténer magasodott, szinte 
kinyomta a kerítésléceket. Sündör abba a konténerbe akarta befogni 
a felkelő napot.

 – Ki kell ismerni a szokásait – súgta Niru fülébe – mikor ébred, 
mit eszik, mikor eszik, mikor megy pisilni – miközben beszélt, 
fél szemmel az eget pásztázta –, és akkor kell lecsapni rá, amikor 
elfordul, amikor egy pillanatra nem figyel.

 A vizsgálószék folyamatosan fejlődött, Sündör hosszú fémcsöveket 
irányított az égre, a csövekbe kormozott üveglapkákat vágott, azon 
keresztül figyelte a nap útját. Aprólékosan lerajzolta a foglyul ejtés 
menetét. 

Aztán hetekre eltűnt, és amikor újra előkerült, hatalmas fémhálót 
vonszolt maga után.
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