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Mérkőzés verébpörköltért

— Nem, nem! Verébpörköltet nem csinálok!
Szokatlan ingerültséggel, ritka határozottsággal, ke
mény hangnemben, belsőleg teljesen felindulva mond
ta ezt egyébként vajszívű nagyanyám, immár huszad
szor, miután jó félórája nyúztam, hogy ebédre veréb
pörköltet csináljon nokedlivel. E kérésemnek persze
voltak előzményei, hiszen kívánságomnak engedve na
gyanyám már csinált borzfasírozottat (a borzot nagya
pám lőtte), sült vadgalambot (a galambot én lőttem),
valamint varjúlevest (nagyapám zsákmányából). A
borzfasírozottba épphogy csak beleharaptam, kelle
metlen, visszataszító íze-szaga volt. A sültgalambból
rendszeresen ettem, noha nagyanyám kissé túlsütötte
és kiszárította a relniben. Nem volt rossz a sültgalamb,
de nem volt olyan jó, mint amit azután vártam, hogy a
népi szólásmondások az ételek netovábbjaként emle
getik. A varjúleves gyönyörű, gyöngyöző sárga volt és
nagyon finom. Nagyapám szerint varjúból lehet a legfi
nomabb húslevest csinálni.
Most pedig ott feküdt a tornác könyöklőjén tizenhá
rom veréb szépen sorbarakva s nagyanyám nem akar
ta megfőzni, noha úgy számoltam, hogy ennyi veréb
kettőnknek pont elég lesz ebédre. De rájöttem, hogy
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most nem szabad tovább vitatkozni, ahhoz túlságosan
keménnyé vált nagyanyám hangja. Hagyni kell érni a
helyzetet.
Kimentem a konyhából, át a szobába. A szekrényből
elővettem a puskavesszőt meg az olajat. Aztán tisztíta
ni kezdtem a puskát, hiszen leadtam belőle vagy 20—
25 lövést, mire a tizenhárom verebet sikerült lelőnöm.
A verebek ugyanis igencsak hamar rájöttek a végzetes
veszedelemre, aminek következtében egyre távolabb
ról kellett a céllövést gyakorolnom. Tizennegyedik ve
rébre már nem is sikerült szert tennem, mert addigra
minden veréb eltűnt a környékről.
Az időt húzva vagy ötször végigpucoltam a puskát.
Kitűnő belga flóbert volt, ott volt a helye a szekrényben
a duplacsövű sörétes és a távcsöves puska mellett.
Természetesen nem az enyém volt, hanem apámé, de
miután szabadon használhattam, a magaménak tekin
tettem. Végezve
a pucolással, mindent rendben
visszaraktam a szekrénybe és átsomfordáltam a konv
hába.
— Nagyiii! Ugye megfőzöd?
— Nemi! Csattant fel nagyanyám hangja keményen,
amiből tudtam, hogy a szituáció — legalábbis egyelőre
— nem változott. Jobbnak láttam hát visszavonulni. Át
mentem a kamrába, fogtam a kisbaltát és elkezdtem
venyigét vágni.
A venyigevágás kifejezetten Nagyiszívlágyító tevé
kenység. A szőlőnk metszéséből származó venyige
egy része ugyanis ott púposodott az udvaron hatalmas
halomba rakva. Nagyanyám többnyire azt használta a
sparheltbe tüzelőként. Ehhez azonban a venyigét másfél-kétarasznyi darabokra kellett vagdalni kisbaltával.
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Miután nagyapám a kisbaltával való tevékenykedést
kifejezetten az asszonyi hatáskörbe sorolta, bennünket,
gyerekeket pedig nem lehetett számottevőbb mennyi
ségű venyige vágására rávenni, többnyire nagyanyám
vágta fájós derekával. Ilymódon tehát érthető a venyi
gevágás kiváló szívpuhitó gyógyhatása.
Vágtam egy nagy halom venyigét, és kezdtem tele
hordani vele a konyhai fásládát. A harmadik és egyben
utolsó fordulónál csendben megjegyeztem:
— Pedig olyan finom lehet a verébpörkölt!
Nagyanyám nem szólt egy szót sem, tette a dolgát.
De ebből már tudtam, hogy a helyzet kezd megváltozni,
mégpedig a javamra. Ismét kimentem a kamrába, s
ezúttal a kiskapát fogva meg, nagyanyám konyhakert
iében kezdtem az eső után hirtelen felnövő gazt kapálni
a paprikák között.
Nem, szó sincs róla, nem voltam én olyan szorgal
mas gyerek, hogy nyolcéves koromban rendszeresen
kapáltam volna a nagyanyám konyhakertjét. Csakhát
apám úgy akart rászoktatni bennünket hatéves korunk
körül a munkára, hogy azt mondta: ha felkapáljátok a
kertet a kisalmafáknál, lőhettek a flóberttal. Minthogy
kapálni csak időnként kellett, lőni — elvben — mindig
lehetett, szép lassan átbillent a mérleg, azaz, egyre
kevesebbet kapáltam s egyre többet lőttem. Végül a két
tevékenység függetlenedett egymástól, sőt a kapálást,
ha csak lehetett, teljesen mellőztem. Most azonban bő
szen kapáltam, noha a delelésre járó nap ugyancsak
bőven ontotta sugarait. De hát mit meg nem tesz az
ember egy verébpörköltért!
Nemsokára megjelent a hátam mögött az ágyás vé
gében a nagyanyám.
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— No nem bánom, — szólalt meg — megfőzöm
Neked a verebeket ebédre, de Én csirkepörköltet
eszem! Hanem a verebeket Te fogod megpucolni!
Hát ez sakk volt a javából. Szívből útáltam minden
tollal való munkát, de mindenekelőtt a baromfikopasztást. A forró vízzel leöntött csirkéből áradó toliszaggal
mindenkoron ki lehetett űzni engem a konyhából. És
most Én kopasszak meg tizenhárom, forrázott verebet!
Éreztem, hogy a csatát elvesztettem. Abbahagytam
a kapálást s mint valami roppantderekú öregúr, a ka
pára támaszkodva súlyos gondokba merültem. Azután
felvillant bennem a mentőötlet:
— Nem lehetne a verebeket megnyúzni?
— Hát éppen azt is lehet — mondta némi gondol
kodás után nagyanyám és sarkonfordulva visszabakta
tott a konyhába.
A kapálásnak most már nem volt sok értelme. A
verébpörkölt el fog készülni. Leültem hát az ágyás szé
lére, majd pár perc múlva csendben beosontam a kam
rába és nesztelenül a helyére raktam a kapát. Azután
eltűntem a bokrok között. A terjedő pörköltillatról úgyis
tudni fogom, mikor kell előkerülnöm.
Az illatmenetrendből egészen jól lehet tájékozódni.
Először a frissen metélt hagyma illatát érzi az ember
rövid időre, majd a zsírban piruló hagymáét. Amikor ez
az illat kezd súlyossá válni, szünet következik, vi
szonylag hosszú szünet. Azután egyszercsak Ínycsik
landó, étvágygerjesztő pörköltillat önti el a környéket,
de ekkor még nem szabad bemenni. Meg kell várni,
amíg lassan ez az illat is elnehezül. Amikor már alig
érzi az ember, akkor kell figyelni a tányércsörgésre. A
tányérok csörrenésével kombinált evőeszközzörgés
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ugyanis csalhatatlan jele annak, hogy az ebéd tálalásra
alkalmas.
A körtefa egyik ágán ülve figyeltem a menetrendet.
S amikor meghallottam a tányércsörgést, leugrottam az
ágról s megjelentem a konyha ajtajában. A tűzhelyen
három lábas volt, az egyikben nokedli, a másikban pap
rikáscsirke, a harmadikban pörkölt, tizenhárom nyúzott
verébből.
Először a nokedlit rakta ki nagyanyám a tányérokra.
Aztán fogta a pörköltes lábast és a párolgó nokedli
mellé a tányéromra rakott hat darab verebet, bő zaft
kíséretében. Megszagoltam: egész jó illata volt. Aztán
fogtam a kést és a villát, s mialatt ő magának rakott a
paprikáscsirkéből, én megpiszkáltam az egyik verebet.
— Hiszen ez csontos! — kiáltottam fel meglepve.
— Persze, hogy csontos, hát milyen legyen! Szálkás
nem lehet! — válaszolta nagyanyám.
— De én a csontosat nem szeretem!
És ez igaz volt, ezt a nagyanyám is tudta. Rövid
mérkőzés után tányért cseréltünk. Én megettem a tej
fölös paprikáscsirkét, Ő a hat verebet.
*

*

*

Attól persze, hogy az Ember tizenhárom verebet tud
lőni, még nem számít vadásznak. A vadásszá válásnak
a történelmi idők során különböző hivatalos feltételei
voltak, amelyek nemcsak a társadalom fejlődése sze
rint, de aszerint is változtak, hogy az illető királyi va
dász, uradalmi vadász, “úri vadász”, netán orvvadász
volt. Egy valami azonban nem változott hosszú idő óta:
akármily procedura volt is a hivatalos vadásszá válás,
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a tényleges (a hivatalostól sokszor független) vadásszá
válás azon avatás során következett be, amely az első
vad elejtését követi. Amikor a verébpörköltet főzettem,
nyolcesztendős voltam. Két esztendővel később egy
augusztusi estén a Duna egyik úszó csónakházának
kispadján apám és barátja fenekemet nem kímélve egy
újjnyi vastag fűzvesszővel ténylegesen vadásszá avat
tak. Elejtettem ugyanis első hivatalosan is vadnak szá
mító zsákmányomat, egy vadkacsát. Ettől azonban —■
sajnos — hivatalosan még nem számíthattam vadász
nak. Ehhez közel négy évtizedet kellett várnom, és sok
sok mindent tapasztalnom.

Viperavadászat

“Vadásszá” avatásomnak kellemes következménye
lett: a szőlőnk körül a flóbertpuskával mindenre vadász
hattam, ami a kispuskával elejthető volt, azaz minden
károsnak minősített madár, továbbá róka és borz a
zsákmányom lehetett, sőt nyúl és fácán is, csak épp a
tilalmi idők és vakációk fedték egymást rendületlenül.
Fácánt azonban még így is sikerült lőnöm, nyúl — saj
nos — kizárólag tilalmi időben került a puskám elé. A
tilalmi időt pedig szigorúan tartottam, mert tudtam, hogy
szabadságom csak addig tart, amíg disznóságot nem
csinálok.
A háború azután elvitte apám puskáit, s miután a
városnál egyébként is megváltoztak a bérleti viszonyok,
apám már nem vett új puskákat. így hát kamaszodó
koromra puska nélkül maradtam. De hamar rájöttem,
hogy vadászni puska nélkül is lehet. Hogy mire? Hát
mindenféle dögre: kígyóra, gyíkra, gőtére, szalamand
rára, sőt csukára és törpeharcsára is I
A bázist eleinte csak a szőlőnk jelentette. Azt hiszem
az egész sorozat egy sünnel kezdődött, amit a szőlőnk
ben fogtam és hazavittem. Néhány nap alatt megsze
lídült s hívásra előjött, a család kedvence lett. Anyám
mégis elpaterolta, mert éjjel mindig bemászott a fáslá9

dába s ott a papírok és a fák között olyan zörgést
csapott, hogy anyánkat frász törte, betörő van a lakás
ban. Később vadászterületem kiszélesedett s lassan
egész állatseregletet tartottam otthon: szalamandrától
a kuvikig, teknősbékától a kanrókáig, noha nem mond
hatnám, hogy lakásviszonyaink ilyen célra alkalmasak
lettek volna.
Legnevezetesebb “vadászélményem” egy viperava
dászat volt, amelyre eredeti szándékomtól eltérően ke
rült sor. Pannongyíkokat akartam fogni, amelyet a tu
domány akkoriban Ablepharus pannonicus-nak neve
zett, ma Ablepharus kitaibelii fitzingeri-nek. Úgy tud
tam, hogy ez a gyík csak hazánkban fordul elő, nálunk
is csak néhány helyen. Ma már tudom, hogy a Balká
non is jó pár helyen fellelhető, mindenesetre elég ritka
állat s természetesen védett. A szőlőnk körüli területen,
a Naszály lábánál még bőven volt belőle s a Fővárosi
Állatkerttől kaptam üzenetet, hogy fogjak számukra né
hány példányt.
Elindultam hát szőlőnkből gyíkvadászatra egy tava
szi vasárnap délelőtt, összes “vadászfelszerelésem”
egy tenyérnyi kartondoboz volt, abba gyűjtöttem az
aprócska gyíkokat. Vadászkísérőm ezúttal ötéves
öcsém volt.
Már három-négy pannongyík volt a dobozban, ami
kor egyszercsak kígyó siklott előttem a fűben. Nem
mondhatnám, hogy nagy esemény volt ez számomra,
nap mint nap találkoztam velük, s minthogy nem bán
tottam őket, ilyenkor — mint most is — megálltam,
hadd keressenek maguknak megfelelő rejtekhelyei.
Hanem ez a kígyó, ahelyett, hogy elbújt volna, mintegy
három méterre tőlem megállt, teste hátsó részét gyű10

rűbe tekerte, nyakát magasra tartva, fejét derékszög
ben meghajlítva, szabályos “kobratartásban” szembe
fordult velem.
Hát ez új volt! így még egyetlen kígyó sem viselke
dett, amivel eddig találkoztam. Ekkor megláttam, hogy
sötét V-alakú rajzolat van a fején és rombuszmintás
rajzolat vonul végig a hátán. Vipera!
Viperát előzőleg soha nem láttam, de leírásból is
mertem jellegzetességeit: háromszögű fej, rajta V-alakú
rajzolat, rombuszmintás rajzolat végig a háton, rövid
farok. Ez pedig mind stimmel!
Szinte hihetetlen, hogy ilyen “vészhelyzet”-ben az
ember agya milyen gyorsan dolgozik. Tán másodperc
sem telt bele, hogy mindezt végiggondoljam, sőt még
vitatkozzam is önmagámmal, hogy lehet-e ez vipera,
hiszen nem él ezen a környéken stb.
— Menj odébb — mordultam öcsémre, aki vagy tíz
méterre elkotródott s onnan figyelte a jelenetet. Magam
pedig gyorsan körbepillantottam, találnék-e valami bo
tot, amivel őkéimét leszoríthatnám.
A kígyó azonban erre nem hagyott időt. Nyakát szin
te észrevétlenül, lassan hátrahúzta s egyetlen lendület
tel a lábamnak vetette magát.
Tudom, szakirodalmunk egyértelműen és egybe
hangzóan azt állítja, hogy a kígyók nem tudnak ugrani,
hogy az csak mese, hogy a kígyó az áldozatára vagy
támadójára veti magát. Érvként felhozzák, hogy a kí
gyónak nincs is olyan szerve, amelyiknek a segítségé
vel ugorhatna. Válaszként sajnos nem mondhatok
mást, mint hogy ez egy iskolázatlan kígyó lehetett,
amelyik nem ismerte a rá vonatkozó tudományos szakirodalom előírásait s megfelelő ugrószerv hiányában
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karikába tekert testének hirtelen kiegyenesítésével volt
képes eldobni magát.
Mindenesetre nemcsak a kígyó ugrott, hanem jóm a
gam is, de nagyot, elkerülve így az összeütközést. Ha
nem a következő pillanatban a talpam ösztönösen a
kígyó fejére helyeztem, ezzel véve elejét minden továb
bi hepciáskodásnak. Idáig hát eljutottunk volna, de ho
gyan tovább? Az egy pillanatig nem volt kétséges szá
momra, hogy beviszem a gimnázium biológia-szertárá
ba. A lebonyolítás módja azonban nem volt világos, sőt
homályosan az is felrémlett, hogy ez nem lesz teljesen
sima ügy.
A kezemben lévő kartondobozt öcsém markába
nyomtam, azután óvatosan elhúzva lábamat jobb ke
zemmel megfogtam a kígyó nyakát, ballal a farkát.
Semmiféle ellenállást nem tanúsított. Azután elindul
tunk a szőlőnk felé. Közben alaposan megnézegettem
a kígyót s kételyeim kezdtek támadni vipera voltát ille
tően: a rajzolatok stimmeltek ugyan, de egyrészt a far
ka sem volt olyan hirtelen befejeződő, mint ahogy a
viperákról írják, nyurgábbnak is tűnt, de legfőképp akár
hogy nézegettem is, nem láttam, hogy lenne méregfo
ga. Azért biztos, ami biztos, kellő tisztelettel kezeltem.
Szőlőbeli nagyanyám ekkor már sok mindenhez
hozzáedződött velem kapcsolatban, szerette is az álla
tokat, a békától sem undorodott. Hanem a kígyókat ő
is babonásan félte; nem verte ugyan agyon őket, mint
a környéken mindenki, nem akasztotta spárgával a fára
szárazság ellen, mint egyes szomszédok, de ösztönös
félelem és utálat volt benne mindenféle kígyó iránt. S
én nemcsak, hogy kígyóval, de egyenesen viperával a
kezemben tértem vissza, s más felnőtt nem lévén oda12

kinn, ő kellett, hogy asszisztáljon nekem a kígyó bizton
ságba helyezésénél. Hát ez nem ment simán.
Szóbeli csatározással kezdődött: vigyem el, verjem
agyon stb. Ennek azonban különösebb jelentősége
nem volt, mert nagyanyám is tudta, én is, hogy egy
nagymama-unoka párviadalban mindig és minden
esetben az unoka győz. Most is, nem kellett hozzá
három-négy perc. Ä nagyobbik gond az volt, mibe rak
juk a kígyót, hiszen egyrészt nem tarthattam két kezem
ben az idők végeztéig, másrészt viszont nem voltunk
felkészülve a kígyókereskedelemre, nem voltak kígyó
ketreceink, de még csak olyan vászonzacskónk sem,
amibe őkéimét berakhattuk volna. Végülis úgy döntöt
tem, hogy dunsztosüvegbe rakjuk.
A fiatalabb korosztály talán már nem is tudja, mi az,
hogy dunsztosüveg. Ez majdnem ugyanolyan mint a
mostani befőttes üveg, csak nem csavaros fém kupak
ja, hanem olyan, üvegből készült teteje volt, amit egy
rugós fém csattal lehetett az alsó részhez erősíteni.
Kiadtam hát az ordrét nagyanyámnak, hogy hozza elő
a legnagyobb dunsztosüveget, ami csak található a
házban. Hozott is egy kétlitereset, felrakta a szobaasz
talra. Beletekertem a kígyót, de amikor a fejét elenged
tem, az a nagyanyám keze felé vágott, aki az üvegtetőt
akarta rátenni. Nagyanyám elkapta a kezét, a kígyó egy
pillanat alatt kisiklott az üvegből, le a földre s be az ágy
alá.
Nagyanyám kirohant és egy ásóval tért vissza, hogy
azzal ott az ágy alatt felszabdalja a viperát, amit persze
nemcsak nem engedtem, de még azt is közöltem, hogy
még seprőt sem hozhat, mert a durva cirokszálak még
fel találják sérteni szegény kígyót. Hozza csak a puha
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partvist, azzal simogassa meg az ágy alatt levő viperát,
s majd amikor kijön, én elkapom.
Úgy is lett, azaz majdnem úgy. Nagyanyám behozta
a partvist, négykézlábra ereszkedett, fejét a földig en
gedve, pontosan úgy, ahogy a mohamedánok tiszteleg
nek Mekka felé, aztán a partvist bedugta az ágy alá
és simogatni kezdte vele a viperát, “aki” persze hülye ,
lett volna kijönni. Egy darabig tűrte a simogatást, aztán
megunva azt, a fal sarka és az ágy lába közötti résben
felmászott az ágyba, bevetve magát a dunnák és pár
nák közé.
A nagyanyám kifejezetten szelíd, csendes, szótlan
asszony volt, nem pletykázott, nem zsörtölődött, nem
szövegelt. Ha valami nagyon nem tetszett neki, félre
vonult, elővette a bibliát vagy az imádságos könyvét és
félhangosan mormolva imádkozott. Életemben egyet
len egyszer voltam tanúja annak, hogy “eleresztette a
szöveget”. Ez akkor következett be, amikor rájött, hogy
a vipera az ágyneműje közé fúrta be magát. Mondta —
mondta a szöveget szidva apámat (azaz a vejét) és
annak hóbortos fiát (aki természetesen én voltam). So
ha máskor nem hallottam, hogy apámat szidta volna,
engem se nagyon, hiszen valójában engem nagyon
szeretett (gyanítom, apámat nem túlzottan).
Mindez azonban már nem segített. Az ágy amolyan
magastámlás paraszti ágy volt szalmazsákkal, magas
ra stócolva rajta öt személy dunnája, párnája, s az
egész letakarva egy hímzett ágytakaróval. Nem volt
mese, meg kellett bontani az ágyat, egyenként rakva
át az ágyneműket a sezlonra. Magamban azon imád
koztam, be ne fúrja magát a kígyó a szalmazsák szal
mája közé. Szerencsére ez a variáció sem a kígyónak,
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...behozta a partvist, négykézlábra ereszkedett, fejét
a földig engedve, pontosan úgy, ahogy a mohamedánok
tisztelegnek Mekka felé, aztán a partvist bedugta az ágy
alá és simogatni kezdte vele a viperát...
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sem a nagyanyámnak nem jutott eszébe. Végülis lepa
koltuk az ágyneműket, a kígyót sikerült elkapnom s
közös erővel beletuszkoltuk a dunsztosüvegbe, rápatentoltuk a rugós fémpatentet úgy, hogy a tető és az
üveg közé egy kis gallydarabot szorítottam, legyen le
vegője a kígyónak.
Délután azután a patentüveget a kígyóval együtt be
tettem az oldalzsákomba, s hazabaktattam vele Vácra. Otthon büszkén mutattam zsákmányomat a család
nak s ekkor tört ki az újabb ribillió. Ugyanis otthon
is volt egy nagyanyám (az apai), vele aludtam egy
szobában. Amikor meghallotta, hogy ez egy vipera, a
leghatározottabb hangon kijelentette, hogy ő egy vipe
rával nem hajlandó egy szobában aludni. Hiába minden
rá- és mellébeszélés, hogy nem is biztos, hogy vipera
stb., álláspontjához mereven ragaszkodott. Ellenben ja
vasolta, hogy éjszakára helyezzem ki a kígyót az ud
varra.
Erre viszont én nem voltam hajlandó, mondván, ha
egy macska éjjel feldönti és összetöri az üveget, kisza
badul a kígyó és mégse volna célszerű Vácot viperásítani. Ezt az érvet a család is méltányolta s anyám
áthidaló megoldásként javasolta: helyezzem éjjelre a
spájzba, oda nem jár be a macska, drótháló van az
ablakon. Igen, de mi lesz, ha véletlenül mégis kiszaba
dul? Amolyan termetes, vidéki spájzunk volt, amelyik a
raktár és szerszámoskamra szerepét is betöltötte. Még
gondolni is rossz volt rá, hogy a sok kacat és lim-lom
között viperára vadásszunk. Ekkor a nővérem önzetle
nül felajánlotta, hogy menjek az ő szobájukba aludni a
kígyóval, amit aztán végképp felháborodva utasítottam.,
vissza: méghogy én, férfi létemre a lányszobába men16

jek aludni! Aludjon csak ott az öcsém, ő még úgyis
taknyos, iskolába se jár még, ő való oda!
Végülis nagyanyám adta még magát: együtt alud
tunk hármasban, a nagyanyám, a kígyó meg én. Na
gyanyám ugyan éjjel negyedóránként meggyújtotta a
villanyt, ellenőrizendő, az üvegben van-e még a vipera,
de én kitűnően végigaludfam az éjszakát. Reggel az
után bevittem magammal a gimnáziumba, s minthogy
a biológiai szertárhoz saját külön kulcsom volt, betet
tem a dunsztosüveget a szertár asztalára, rázártam az
ajtót s mentem az osztályba.
A hét abban a tanévben mindig rosszul kezdődött.
Az órarend szerint ugyanis latinóra volt az első, s a
latint rettegett osztályfőnökünk, Simon tanár úr tanítot
ta. Most is latinóra volt a szokásos feszültséggel, nagy
megkönnyebbülés volt hát, amikor óra közben megnyílt
az osztály ajtaja, biológia-tanárunk nézett be és szólt,
hogy menjek ki.
— Hol fogtad ezt a viperát? — kérdezte rögvest az
ajtó előtt, látható izgalommal.
— Hát vipera?
— Persze, hogy az, mi más lenne?
— Először én is azt hittem, de nincs méregfoga!
Együtt bementünk a biológiai szertárba s az ott levő
gyűjtemény segítségével megállapítottuk, hogy valóban
nem vipera, hanem osztrák sikló, másnéven rézsikló,
latin nevén Coronella austriaca. Formaiinba került, a
gyűjtemény többi példánya közé.
Szégyellem bevallani, a rézsikló mégegyszer meg
tévesztett, közel négy évtizeddel később, amikor már
védett volt. Olyannyira megtévesztett, hogy meg is öl
tem, pedig soha kígyót nem öltem, viperát sem, nincs
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is szándékomban. Már megvolt Peleháza, amelyről ké
sőbb még bőven lesz szó, s nejem a kertből kiabált
fel, menjek le azonnal. Egy kígyó tekergett ott, épp
valami egérszerűt nyelt, egy jókora, mintegy fél patkány
nagyságú állatot. A fele benn volt a szájában, a fele
kinn. Mikor megjelentünk, nem nyelte tovább, látszott
spekulál, ha menekülni kell még el tudja engedni. Ám
zsákmányát sem akarta veszni hagyni. Hanem maga a
kígyó rendkívül erős rajzolatú volt: V-rajzolat a fején,
rombusz rajzolat végig a háton. Elég zömöknek is lát
szott. Rézsikló? Vipera?
Az összes addigi rézsikló, amivel találkoztam,
bronzszínű volt. Ez világosszürke. Ráadásul az iroda
lom egyértelműen állítja, hogy a rézsikló egeret nem
zsákmányol. Ezek szerint vipera kell, legyen. De az
irodalom azt állítja, hogy errefele nincs vipera. Magam
sem találkoztam még vele e tájon. A kérdést egyértel
műen el lehetne dönteni, ha megfognám s megnézném
a méregfogát. Csakhát az emberben ötvenéves korá
ban már nincs benne az a kígyófogó hajlandóság, a
hozzátartozó mozgékonysággal, amivel tinédzser korá
ban még bőven rendelkezett.
Tulajdonképp mindegy, hogy rézsikló, vagy vipera,
ez is, az is védett, mehetnének isten hírével. Csakhogy
az alsó szomszédnál négy gyerek szaladgál, odébb
hárommal az öcsém kisfia, másik oldalról kettő totyog
még ide-oda. És holnap érkezik a mi unokánk is. Vé
dett vagy nem védett, viperának itt nincs helye! De
hát a szakirodalom mely részének higgyek? Annak,
amelyik azt állítja, hogy itt nem fordul elő vipera, vagy
annak, amelyik azt, hogy a rézsikló nem zsákmányol
egeret?
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Végülis megöltem a kígyót. Sajnálom, nem vipera
volt, rézsikló. Korábban csak hímekkel találkoztam,
azok bronzszínűek, ez nőstény volt, ezért volt galambszürke. És pechhére, ez se olvasta a róla szóló szakirodalmat s így nem tudta, hogy nem szabad egeret
zsákmányolnia. Ez lett a veszte.
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Peleháza
I
Az ifjúkori puskás és puskátlan vadászatok valamint
Peleháza születése között negyed évszázad telt el.
Olyan negyed évszázad, amelyben vadászi szem
szögből semmi, de abszolúte semmi érdemleges nem
történt. Minden időmet és energiámat a létért való min
dennapi küzdelem, a családalapítás, lakáskérdés,
szakmai alapozás, az egzisztencia megteremtése fog
lalta le. Nemhogy vadászni, de erdőbe vagy vízre is
csak ritkán, “sátoros ünnepeken” juthattam ki. Azaz
azért valami mégis történt. Nem kívül, belül. Bennem.
Amik hazulról hozott írott és íratlan szabályokként éltek
bennem, azokról lassan-lassan felismertem, hogy a ter
mészet és a társadalom épségét biztosító általános tör
vények. A természethez, a vadakhoz való viszonyom,
amelyet apám alakított ki bennem, biológiai és általá
nos természettudományos alapozást kapott. Amit elő
ször csak hittem, azt később már tudtam, végül értet
tem is. S az élet egyre több apró visszásságát alakította
át az agyam humoros történetté, megértvén, hogy a
természet nem a mi szolgálatunkra, hanem önmagáéra
született.
Azután az évek keménysége lazult s távlatban kez
dett felcsillanni a remény, talán ismét szorossá válhat
21

a kapcsolatom a természettel, esetleg, talán még va
dászhatok is. Először Peleháza született meg s ezen
keresztül ölelt vissza a természet magához, bőven, na
gyon bőven ontva ajándékait nemcsak rám, de hű tár
samra, Médára s kisebb mértékben bár, de gyerekeink
re, Katára és Gergőre is. Majd eljött az idő, hogy a
vadászpuskát is a vállamra vehettem. A vadászatban
egyre vagyok büszke. Arra, hogy a természethez, az
állatokhoz való viszonyomat a kezemben lévő fegyver
nem változtatta meg. Dehát erről egy más alkalommal
szándékozom vallani, egyelőre még csak Peleházánál
tartunk, sőt még ott se, hiszen annak is meg kellett
születnie. Ehhez pedig elsősorban egy megfelelően ki
választott hely kellett.
így amikor megtudtuk, hogy Nagymaros fölött Kittenberger Kálmán egyik legkedvesebb vadászterületét, a
Mihály-hegy oldalát parcellázzák, feleségemmel, Médával elhatároztuk, hogy veszünk ott egy telket.
Másfél napig mászkáltunk a gyönyörű táj cövekekkel
mindenféle torz négyszögekre osztott területén. Minden
telekre leültünk, mindet megnéztük. A fekvését, kilá
tását, nyugalmát, növényzetét, széljárását stb. Azután
kiválasztottuk a legfelső telkek egyikét, egy (azóta szi
gorúan védett) erdővel határos telket. Csodálatos kilá
tás nyílt onnan. A visegrádi várral van egy magasság
ban. Alatta a szűk Dunaszoros első része Nagymaros
sal és a Szentendrei-sziget csücskével. A túlparton Visegrád, fölötte a Vár-hegy, Nagyvillám, a háttérben a
Naszály kibukkanó csúcsával, az Urak Asztala, a Má
tyás-hegy, a Lepence-völgy, Gizella-telep, míg jobbról
a túloldali Prédikálószék ölelkezik az ezoldali Mihályheggyel.
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Két év múlva kezdtünk építkezni. Augusztus 20-án
derékig értek a falak, s mi. Médával elhatároztuk, hogy
kinn töltjük az éjszakát a telken. Érintetlen vadon volt
ott még minden, fél kilométeres körzetben még építke
zés se volt, nemhogy ház. Fölöttünk és oldalt tölgyerdő,
alattunk és a másik oldalról gesztenyével, barkócafák
kal tarkított ligetek, itt-ott akácos.
Amikor az Urak Asztalát megvilágító utolsó napsu
gár is elhalványult, leültünk Médával a fűre vacsorázni.
Pár perc múlva a bokrok közül minden elővigyázatos
ság nélkül kilépett egy őzbak. Csipegetett néhányat az
utolsó bokorról, s csak azután vett észre minket. Elő
ször hitetlenkedve bámult ránk, tágranyílt szemekkel: itt
őzemlékezet óta nem fordult elő, hogy este emberek
ültek volna a fűben. Azután nagy böffentéssel ugrott
egyet, vissza a bokrok közé, s hosszasan méltatlan
kodva ugatott: jogos birtokában, amelyet az elmúlt hó
napokban kemény küzdelmekben védett meg, idege
nek tartózkodnak.
Lassan aztán elcsendesedett a táj, egyre szürkébb
lett minden. Kigyúltak a csillagok s kúszva lopta be a
feketeség a tájat. De nem tudta teljesen az uralma alá
hajtani, szemközt Visegrád fényei csillogtak, alább
Nagymarosé, távolabb Kismaros és Nógrádverőce
lámpái pislákoltak halványan. Mintha a Mindenség
részrehajlóan osztotta volna szét az apró fénycsírákat,
az égre megszámlálhatatlanul sokat, a Földre itt-ott
egy-egy csokorra valót.
Roppantmód élveztük a sötétség és fénypontocskák
eme játékát, észre sem vettük, hogy lassan közeleg az
éjfél. És ekkor lépésekre lettünk figyelmesek. Távolról
jöttek s komótosak voltak. Másodpercenként egy lépés.
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Roppant lassú séta ez, az arlingtoni temetőben lép így
a díszőrséget “álló” tengerészgyalogos a hősök emlék
műve előtt. Keletről jöttek a lépések s egyre közeledtek,
nyílegyenesen, mintha korzó lenne az erdőben: se ágreccsenés, se gallycsapódás, se kőgörgés, se fatörzskerülés.
Egymásra néztünk Médával: neki kevés tapasztalata
volt az éjszakai erdővel, nekem nem kevés. — Nem
tudom, mi ez, mondtam, nem disznó, nem is ember.
Ember nem tud sötét erdőben út nélkül ilyen bizton
sággal közlekedni. És a lépések pontosan egyforma
időközönként ismétlődtek, lassan elhaladtak fölöttünk
az erdőben, egyenesen tisztásunk legfelső sarkának.
Amikor úgy ítéltem meg, hogy a léptek tulajdonosa már
kiért a tisztásra, odavilágítottam. Nem láttam semmit,
>de a léptek megálltak. Aztán pár másodperc szünet
után megindultak visszafele az erdőben. Ugyanolyan
komótosan, ugyanolyan ritmikusan, ugyanolyan érthe
tetlenül, mint ahogy jöttek. A mindmáig érthetetlen lé
pések zaja lassan elveszett az éjszaka csöndjében.
Őszre elkészült a ház (legalábbis kívülről úgy nézett
ki), télen betörtek s elvittek ezt-azt, szerszámot, konzervet, amit a belül még épülő épületben találtak. Ettől
kezdve valahányszor kiértünk, először mindig körbejár
tuk a házat megvizsgálván, sértetlenek-e az ajtók-ablakok. Nyárra rendbehoztuk az alsó részt és többé-kevésbé a középső és a legfelső szintet is. Az épület ugyan
is alpesi tetős, a tetőteret kettévágva és beépítve ott is
két szintet kaptunk. Egyelőre a legfelső szinten a sátor
szerű tetőcsúcsban aludtunk habszivacs matracokon.
Közben nagyon sok élményünk akadt az állatokkal.
Arrafelé még nem voltak vikkendházak, így az állatok
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rendszeresen és nyugodtan közlekedtek körülöttünk; a
szarvasok gyakran lerágták a házra futtatott rózsát, a
vaddisznókat nem egyszer kövekkel dobáltam, hogy
méltóztassanak odébbmenni (de rendszerint csak fúj
tak, morogtak és különösebben nem zavartatták magu
kat). Méda egyik nyári napon a fák alatt írógépen
gépelte valami írásomat s egyszer csak az volt az ér
zése, hogy valaki figyeli. Körülnézett: egy őzbak állt tőle
vagy tizenöt méterre és kíváncsian figyelte a tevékeny
ségét.
Egy szép októberi szombaton kiérkezvén szokás
szerint körbejártuk a házat, minden rendben. Nyitom az
ajtót s belépek, azaz csak belépnék, de meggyökerezik
a lábam: az egyébként szép rendben lévő szoba köze
pén szétszórva hever egy csomag cigaretta s egy do
boz gyufa tartalma.
— Megint betörtek!
Óvatosan mászok fel a középső szintre, nehogy egy
betörő a fejemre üssön, körbeszimatolva mindent, mint
valami Sherlock Holmes, de sehol senki és minden
rendben. Betörésnek nyoma sincs!
Rendberaktuk hát a cigarettát, gyufát, s tettük a ma
gunk dolgát. Következő hét végén érkezés után ismét
körbejártuk a házat, s mindent sértetlennek találtunk.
Nyitom az ajtót s tátva marad a szám: a szoba közepén
ismét szétszórva a gyufa, cigaretta. Megyek feljebb, min
den rendben. Felmászok legfelülre: az ágyam melletti
cigarettás és gyufásdoboz tartalma is szétszórva.
— Mi a fene ez?
Ezúttal az összes cigarettát, gyufát elpakoltuk egy
műanyag dobozba s kíváncsian vártuk, a következő
héten szét lesz-e ismét szórva? Nem volt. A fogpiszkáló
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volt szétszórva a konyhában. Nem is raktuk össze, rak
ja össze, aki szétszórta.
Beállt az őszi esős idő, így legközelebb karácsony
másnapján mentünk ki. A fogpiszkáló ugyanúgy szét
szórva, az “illető” nem rakta össze; pedig volt rá két
hónapja. Most már biztosak voltunk benne, hogy a tet
tes valami állat, de nem tudtuk, hogy micsoda.
Hideg volt, Méda turkált a polcokon, fiókokban s
közben csendben morgott, hogy hová a fenébe is tette
ősszel a gesztenyét, milyen jó lenne most sült geszte
nyét enni. Hát tényleg jól esett volna. Sült gesztenye
hijján cukkolással vettem elégtételt:
— Persze, mert mindig mindent elrámolsz!
Alig mondtam ki, megakadt a pillantásom a gardrób
ban álló bakancsokon: Kata lányunk bugyija kandikált
ki az elsőből, a másikból Méda selyemsála, a harma
dikból kombiné, a negyedikből ismét egy bugyi!
— Affene ez — mondtam s kiemeltem Kata bugyiját.
Alatta újságpapír. Nem ám belegyömöszölve, hanem
körömnagyságúra tépett újságpapírdarabokkal színültig
telerakva a bakancs! Levettem a másikról a sálat,
a harmadikról a kombinét, az utolsóról nejem bugyiját:
mindegyik bakancs színig volt tömve miszlikre tépett
újságpapír darabokkal! Álltunk ott, mint Bálám sza
mara, aztán egymásra néztünk. Nejem kérdő tekin
tetét látva megrántottam a vállam. Miért kéne nekem
mindent tudni? És ha szellemek voltak? Mihályhegy szellemei, büntetésül, hogy megzavartuk ősi nyu
galmukat?
Szórni kezdtem az első bakancsból az újságpapír
cetliket, persze a padlóra. Méda tekintete egy pillanat
alatt váltott kérdőről villámlóra. De hát törődhet nyo26

mozás közben ilyen aprósággal az ember? Aztán hir
telen felkiáltottam:
— A pele, a pele, az erdei pelei Az, az, biztos, hogy
az! És a cigarettát, meg a gyufát is a pele szórta szét!
Meg a fogpiszkálót is! Pele volt, pele lakik a házban!
Tévedtünk ugyanis, amikor azt hittük, hogy újságpa
pírfecnikkel vannak megtömve a bakancsaink. Geszte
nyével voltak megtömve. Mindegyik bakancs úgy boka
magasságig tele volt gesztenyével, rajta 4-5 cm vas
tagságú tömítés, papírdarabkákból. Mint a lőpor felett a
fojtás a sörétes patronban. Azután a tetején, álcázásul,
valami ruhadarab. Lehetőleg valami finom, illatos női
fehérnemű.
Világos volt: erdei pele a tettes. A pele ugyanis mint
a mókusok közeli rokona, összegyűjti egy csomóba és
elrejti az élelmiszerét. Rátalált a gesztenyénkre, s rej
tekhelyre, azaz bakancsainkba hordta át. Azután álcáz
ta: újságpapírral lefedte és a végén még egy-egy ruha
darabot is ráhordott, hiszen a gardróbban a bakancsok
fölött a polcokon mindenütt ruhafélék feküdtek. Gondol
ta hát, hogy a legjobb álcázás, ha ezeket is ruhával
takarja.
Mit dolgozhatott az a szegény kis állat, míg az újságpapírstócból kihúzott újságokat körömnagyságúra
szaggatta s bakancsokba hordta! S mindezt úgy, hogy
egyetlen újságpapír darabka, egyetlen fecni sem ma
radt a padlón! Tökéletes rend fogadott minket, nemcsak
előtte, de utána sem találtunk egyetlen áruló nyomot
sem.
Tovább kutatva még a spárgás dobozban is találtunk
gesztenyét hasonló módszerrel elrejtve, alul gesztenye,
felette újságpapír, a tetején spárgák. Megállapodtunk
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Médával, hogy a pelének ajándékozzuk a gesztenyét s
a bakancsból az egész mindenséget áttöltöttük a spár
gás dobozba, gesztenyéstől, újságpapírostól. Csak a
bugyikat-kombinékat raktuk a helyükre, a polcra.
— Legyen a ház neve Peleháza — mondtam, s
Méda lelkesen egyetértett vele. Hiszen az általam
annyira tisztelt nagy magyar természetismerő és ter
mészettudós, Hermann Ottó is Peleházára keresztelte
egykori erdei házát Hámoron, alighanem azért, mert őt
is lakótársul választották a pelék.
— Fel kellene szentelni — állapítottam meg lelkesen
s keresni kezdtem valami italfélét, amivel koccintani
lehetne, de nem találtam. Úgy látszik a pelék nemcsak
a gesztenyét, diót, makkot gyűjtik össze s rejtik el, de
a teli italosüvegeket is. Méda ugyan váltig állította, hogy
én ittam ki azokat az utolsó cseppig, még az ősszel,
de hát nem kell mindent elhinni az asszonynak. Külön
ben se helyes, ha mindig az asszonynak van igaza.
Január végén jutottunk ki ismét és első utunk a spár
gásdobozhoz vezetett. Egyetlen szem gesztenye sem
volt benne! Pele koma rájött, hogy felfedeztük az élés
kamráját s az utolsó szemig elhordta valahova a gesz
tenyéjét. Hogy hová, az a mai napig nem derült ki. De
felfedeztük Pele úr hálószobáját is: Kata ágyát találta
e célra alkalmasnak. S miután peléék gyomor- és bél
rendszere a hosszabb alvási periódusokban is szorgal
masan dolgozik és túl lusták ahhoz, hogy külön mellékhelyiséget keressenek fel bizonyos célokra, így dolguk
helybeni végeztével álmukban egy kissé odébb tolják
magukat. A következő “dologvégzésnél” ismét odébb
tolják magukat egy kissé, s ez így mehetett Kata
ágyában egy fél télen át. Legalábbis, amikor januárban
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valami sugallattól irányítva felhajtottam Kata ágyán a
takarót, elborzadva láttam, hogy milyen elképesztő ter
melékeny egy pele emésztőrendszere.
Össze kellett tehát szedni az összes ágyneműt, hi
szen Gergő fiúnk ágya kivételével a többiben is voltak
minták a termékből, ha nem is olyan tömegben, mint
Kata ágyában, hazavinni, kimosni. Ebben az állapotban
még Patyolatba is szégyelltük volna beadni.
. Felesleges lett volna ezek után Peleházát felavatni.
Felavatta azt Pele Úr maga, de alaposan.
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Pelevadászat

— Betörő — riasztott Méda, noha már magam is
ébredtem az alattunk lévő konyhából felhangzó csö
römpölésre. A következő pillanatban erős ütést kaptam
a homlokomra, de nem vesztettem el az eszméletemet,
sőt egy másodperc múlva már azt is felfogtam, hogy
még nem a betörők ütöttek a fejemre, csak hirtelen
felültömben a sátorszerűen behajló tetőszerkezet ge
rendájába vágtam a fejem.
— Ki az? — kiáltottam. — Ki van odalenn?
Teljes csönd lett a válasz. Meggyújtottam az elem
lámpát, szemem az ott heverő
szerszámokra
esett. Felkaptam a kisbaltát s erősen meghajolva
(nehogy mégegyszer beverjem a fejem) az alvás
tól imbolygó léptekkel, pizsamában, meztéláb megin
dultam a lejárólétra felé, mögöttem Médával, aki
egy csavarhúzót kapott fel s szorongatott tőrkés gya
nánt.
A létrának nevezett tákolmáöynál, amelyet az épít
kezésnél ütöttem össze vagy tíz perc alatt ideiglenes
használatra, s amelyet azóta sem jutott időnk egy ren
desre lecserélni, egy pillanatra megtorpantam. Ezen
a tákolmányon még két kézzel is kunszt lemenni,
nemhogy így, ráadásul kótyagosan, s várva, hogy a
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konyha deszkafala mögül bármelyik pillanatban előugorhat a betörő.
— Lesz, ami lesz, — gondoltam — legfeljebb felülről
rávetem magam a betörőre. S elindultam lefelé. A be
törő azonban meg se moccant, minden baj nélkül leér
tem, utánam Méda. Azután egy lépést tettünk a konyha
felé. Ekkor ugrott ki a konyhafal mögül a betörő. Ott
álltunk egymással szemközt, én ütésre emelt kisbabá
val, pizsamában. Méda szúrásra markolt csavarhúzó
val, szétvetett lábakkal, hálóingben. A betörő pedig ve
lünk szemben, a ferdén behajló gerendáról fejjel lefelé
lógva, szép dús farkát kissé meggörbítve, nagy fekete
gombszerű szemeit hamisan csillogtatva, mintha azt
kérdezné: fogócskázunk?
— De kár, hogy ezt Gergő és Kata nem látja —
szólalt meg Méda — mosolyra enyhítve ugyan ábrázatját, de a csavarhúzót még mindig vadul markolászva.
— Á, szóval Te vagy az, Pele Úr! — szólaltam meg
ugyanabban a pillanatban én is, s ernyedten engedtem
le kezemben a kisbabát.
Pele úr pedig egy huncut pillantás kíséretében átug
rott a következő gerendára, s onnan kajánkodott felénk.
Először álltunk így szemtől szemben, noha korábban
találkoztunk már, sőt, meg
pöcköltem már őkéimét
középső ujjammal. Az azonban mégsem volt ilyen igazi
szemtől-szembe találkozás, s hogy ezt megértsük,
vissza kell kanyarodnunk a téli eseményekhez.
Januárban ugyanis, amikor észrevettük, hogy Pele
úr Kata ágyát választotta lakhelyül, azt is észrevettük,
hogy a gardróbban különböző ruhák és egyéb holmik
vannak kirágva. Ezt pedig már nem lehetett tétlenül
hagyni, s hiába aranyos, szeretetreméltó állat s hiába
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védett a pele, felállítottam jó néhány egérfogót, közben
hangosan sajnálkozva, hogy szegény pelét kénytelen
vagyok kiirtani. De az egérfogók nem pelét fogtak, h a -«
nem törpe cickányt, s néhány erdei egeret, Czakkos
Miska utódait.
Czakkos Miskával az előző nyáron egy meleg este
ismerkedtünk meg. Petróleumlámpa fényénél vacso
ráztunk a tölgyfa alatt, amikor előbújt a deszkarakás
hézagai közül. Erdei egér volt, az egyik füléből hiány-'
zott egy darab, tán korábbi harcok emlékeként. Elne
veztük hát Czakkosfülű Mihálynak, amely név azonban
túl hosszúnak bizonyult mindennapos használatra s rö
videsen Czakkos Miskára rövidült. Gergő fiúnk egy da
rab sajtot dobott neki, s ő azt minden félelem nélkül
elfogyasztotta. Ettől kezdve szabadságunk teljes ideje
alatt minden este vacsora körül megjelent, s mi rend
szeresen kosztoltattuk.
Czakkos Miskával való barátságunknak most fizet
tük meg az árát: nem a pele, hanem Czakkos úr utódai
rágták össze a holmiainkat. Néhány évvel később a
konyhaajtó hídjának túlsó bejáratánál ütötte fel a tanyá
ját az erdei egér, az almacsutkákat raktuk rend
szeresen lyukának bejáratához s ő pár percen belül
behúzta a lyukba. S bár bizonyítékunk nem volt rá,
hogy valóban Czakkosfülű Mihály ükunokája, és a füle
sem volt hiányos, azért elneveztük Czakkosfülű Maximiliánnak, röviden Czakkos Maxinak.
A főbűnösök tehát a Czakkos család tagjai voltak,
de azért Pele úrnak, aki ugyan nem rágott lyukakat a
ruháinkba s nem is lépett bele az egérfogónkba, szin
tén volt néhány olyan téli csínytevése, amire csak hó
napokkal később jöttünk rá. Az első mindjárt kora ta
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vasszal kiderült, amikor a veteményeskertet kezdtük
csinálni. Méda meglepve vette tudomásul, hogy a befőttesüveg, amiben a vetőborsót raktározta, sértetlenül
áll ugyan a legfelső polcon, ám egyetlen szem borsó
nélkül. Pele úr úgy hordta el belőle a borsót az utolsó
szemig, hogy közben nem verte le az üveget. Két hó
nappal később, amikor már nem lehetett vetni, találtuk
meg a borsót, a hokedli fiókjában volt a teljes mennyi
ség, a cipőpucoló szerszámok között.
Amikor az utolsó csínytevésére fény derült, már ká
nikula volt, a gumimatracokon akartunk napozni, ám
egyetlen dugó sem volt azokban. Mindnek el volt rágva
a spárgája s a gumidugók elhordva. Szabadságunk
alatt aztán Kata fel akarta húzni kitaposott tornacipőjét,
abban voltak a gumidugók. Mind a tizenöt darab, egy
sem hiányzott. Rendszerető egy állat ez a pele.
Médának más a véleménye. Ő a rendszeretetet azo
nosítja a tisztasággal. A tisztasággal pedig — legalábbis
ami az ürülék-ügyet illeti, amint azt már Kata ágynemű
jével kapcsolatban elmeséltem, pelééknél vannak bizo
nyos gondok. E gondokkal találkoztunk egy szép májusi
szombaton, röviddel érkezésünk után. Arra lettem fi
gyelmes, hogy Méda valami monológot mond fel fenn
hangon a konyhában, sűrűn emlegetve az ürülék szó
rövidebb és népiesebb mélyhangzású változatát. Oda
siettem hát s láttam, ahogy ott áll a konyhaasztal kihú
zott fiókja fölé hajolva, merőn rámeredve az evőeszkö
zökre és egyéb, a fiókban lévő konyhai cuccokra. Majd
egy hirtelen mozdulattal kirántotta a fiókot, s az udva
ron a földre borítva válogatni kezdte a tartalmát.
Öt perc alatt sikerült különválogatnia az eszcájgokat
a peleszartól, de utána még másfél óráig tartott míg az
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összes evőeszközt fertőtlenítő mosószerrel elmosta, a
fiókot fertőtlenítette, kiszárította s friss papírt helyez
ve bele a cuccokat rendben visszarakta. Érthető hát,
hogy a következő hétvégén, már kifele menet útköz
ben cukkoltam őt kaján vigyorral, találgatván a vár
ható súlyviszonyokat a peleürülék és az evőeszközök
között.
— Különben nem kell ilyen nagy ügyet csinálni az
egészből — mondtam — a fiók alján lévő deszkát
kicserélem rostaszövetre és Te szombatonként csak
kihúzod a fiókot s addig rázogatod, amíg ki nem rostálódik a villák és kanalak közül a peleizé.
Méda persze forrt a méregtől, szemei szikrákat szór
tak, tudta, hogy a vikendünk ismét eszcájg- és fiókmo
sással fog kezdődni. De elvettem tőle a felfedezés “örö
mét”, ahogy megérkeztünk, a konyhába siettem és ki
húztam az asztalfiókot. Az evőeszközök és újabb ürü
lékek között ott feküdt összegömbölyödve, mély álom
ba merülve egy aranyos barna szőrgombóc, Pele úr
személyesen.
— Most megfoglak — villant át az agyamon — de
a másik pillanatban már az is átvillant, hogy Pele úr
Öméltósága igen fájdalmasat tud harapni, meg jókorát
karmolni. Ezért hát csak megpöcköltem a középső uj
jammal, mire ő először álmosan felnézett, majd egy
szemvillanás alatt kiperdült a fiókból s a nyitott ajtón át
elrohant az erdőbe.
— Jöhetsz mosogatni — kiáltottam Médának —
megosztottuk a munkát! Én már pelétlenítettem a fió
kot, lehet sz...talanítani!
Úgy látszik a pele zokon vette a pöckölést, mert
soha többé nem telepedett be a konyhafiókba, sőt
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néhány hétig egyáltalán nem jelentkezett. Azután egyik
péntek éjjel úgy elöntött, hogy nemcsak meglátogat
bennünket, de eltávolítja a konyhapolc tetején sorban
álló üvegeket is az útból. Ennek zajaira riadtunk fel
álmunkból s most ott álltunk vele szemben, meztéláb,
kisbaltával és csavarhúzóval állig felfegyverkezve.
— Meg kell fogni — mondta Méda.
Nem akarom túlértékelni magam, de én ezt asszonyi
bölcsesség nélkül is tudtam. Csak azt nem, hogy hogy
kell csinálni. Ezt viszont már Méda se tudta. Mindene
setre kergetni kezdtük (immár balta és csavarhúzó
nélkül), amit ő hálásan vett tudomásul. De hamarosan
ráunt a lustán mozgó partnerekre s egyszercsak eltűnt
a szemünk elől. Hosszas zseblámpás nyomozás derí
tette ki, hogy a fal és a tető találkozásánál lyukat ka
partak az egerek s Pele úr azon keresztül távozott. A
lyukat másnap mindenesetre begipszeltem.
Szombat este későn feküdtünk s hosszan, csend
ben beszélgettünk az ágyban, amikor palakaparászás
hallatszott a tetőről. Hallani lehetett amint a pele felka
paszkodik a palákon, végigmegy a kúppalákon s az
egyik félrebillent kúppala melletti részen bebújva bejön
a “hálószobánkba”. Mozdulatlanul, lélegzetvisszafojtva
hallgattuk amint a gerendáról leugrik a padlóra, majd a
létrán keresztül lehuppan a középső szintre. Ebben a
pillanatban felugrottam s a ruháim tetején lévő alsóga
tyámmal eltömtem a nyílást.
— Most már nincs kiút, most megfogunk — mond
tam hangosan s kezünkben a zseblámpákkal lemász
tunk a középső szintre. Pele úr megint fejjel lefelé lógott
a gerendán s ugyanolyan kajánul nézegetett, mint elő
ző este.
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— Világíts a szemébe és ne mozdulj — vezényeltem
Médának.
Magam óvatosan hátráltam, megfogtam egy pokró
cot, hogy rádobom a pelére. De rögvest rájöttem, hogy
ehhez a pelének a padlón kellene lennie, őkelme vi
szont előszeretettel a gerendákon ugrál, fejjel lefele.
Előkaptam hát egy díszpárnát, Méda követte példámat.
Óvatosan közelítettem a peléhez s hirtelen rányomtam
a párnát. Azaz a csupasz gerendára nyomtam, mert
Pele úr kényelmesen átugrott a másik gerendára, s a
változatosság kedvéért kiegyenesített farokkal kajánkodott felénk. Nem sokáig, mert a következő pillanatban
Méda vágta oda a párnát ösztönszerűleg, amit Pele úr
egy elegáns odébblibbenéssel védett ki.
Irtózatos párnaqsata kezdődött. Pele úr két ugrással
a földszinten termett, s miután mi utána rohantunk, né
hány libbenéssel már a legfelső szinten volt, a tetőtér
ben. De kimenni nem tudott (az alsógatyám miatt), így
kénytelen volt bevárni, míg pizsamában, hálóingben
felrohantunk (rohantunk?) hozzá. Ekkor néhány ugrás
sal ismét a földszinten termett, mi utána. Közben do
báltuk a párnákat s ez így folyt vagy negyed órán ke
resztül. Ekkor lihegve lerogytunk egy-egy fotelbe. He
verő lámpáink keresztbe szelték a sötétséget, s Pele
úr közelebb ugrott egy gerendával. Azután még eggyel.
— Ez cukkol bennünket!
Az egyik zseblámpa fénykévéje a konyhaasztalra
világított át. Ott pedig egy, a húsok legyek elleni leta
karására szolgáló félgömbalakúra préselt drótháló fe
küdt. Ez meggyújtotta az isteni szikrát:
— Ezzel kell megfogni! — kiáltottam, mire a pele
hirtelen átugrott egy távolabbi gerendára.
37

Felugrottam, elővettük a másik ilyen drótszitát is és
ismét kergetni kezdtük a pelét a három szinten fel s alá,
hogy rádobhassuk valamelyik szitát. Bevallom, e haj
szának nem minden részlete volt részünkről dicsősé
ges. Például, amikor akaratomon kívül, fejjel előre ha
son csusszantam le a falépcsőn a földszintre úgy, hogy
közben pizsamanadrágom a bokámhoz csúszott fel és
a jobb kezemben előretartott szita úgy összenyomó
dott, mint a kalap, amire ráültek, kifejezetten örültem,
hogy nem sajtóértekezleten vagyunk, az MTI fotóripor
tereivel körülvéve. De sebaj., a gatyát egyetlen mozdu
lattal fel lehetett húzni, a szitát egy másikkal vissza
gömbölyíteni, s a hajsza mehetett tovább.
Végülis a pele vétett egyet s Médának sikerült rá
dobni a szitáját. Melléguggoltunk, s alaposan megcsodálgattuk. Nagy, fekete, gombszerű szemeiben sem fé
lelmet, sem mérgelődést nem lehetett felfedezni. Dús
farkát enyhén behajlítva, nyugodtan ült a szita alatt,
várva az események menetét. Ráraktam egy nehezé
ket a szitára, hogy el ne mozdíthassa őkelme, s közöl
tem vele, hogy most már reggelig itt marad, sorsáról
akkor határozunk.
A napkeltével ébredtünk s első utam Pele úrhoz ve
zetett. Nyugodtan ücsörgött a szita alatt. Felöltöztem,
majd a szita alá csúsztattam egy kátránypapír lemezt,
az egészet megemeltem a pelével együtt s elindultam
az előttünk vezető úton. Mentem vagy egy kilométert s
megálltam az erdőben Köveskuti Gyurka barátom háza
fölött. Magam elé tettem a szitát s azt mondtam a pe
tének:
— Idefigyelj, Pele úr! Amit most mondok, az nagyon
fontos a számodra. Én most elengedlek, mert pelebarát
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...kifejezetten örültem, hogy nem sajtóértekezleten
vagyunk, az MTI fotóriportereivel körülvéve. De sebaj,
a gatyát egyetlen mozdulattal fel lehetett húzni, a szitát
egy másikkal visszagömbölyíteni, s a hajsza mehetett
tovább.
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vagyok. Ott van az a ház, látod? Oda költözz be, mert
ott ugyanolyan bolond állatbarát lakik, mint mi vagyunk.
Ezzel leemeltem a szitát. A pete egy másodpercig
mozdulatlanul bámult, majd szaggatott, apró ugrások
kal felkapaszkodott egy fára.
Két hét múlva ellátogattam Köveskuti Gyurka bará
tomhoz. Beszélgetés közben óvatosan a házba beköl
töző állatokra tereltem a szót, hátha szót ejt a peléről
is. Gyurka szeme felcsillant, és rögvest mesélni kezdte,
hogy a palackgázzal működő fridzsidere háta mögé,
ahol a folyton égő gázláng miatt jó meleg van, beköl
tözött egy erdei sikló. Most együtt alszanak, a sikló a
fridzsider mögött, ő előtte. A peléről egyetlen szót sem
ejtett. Nyilván a pele józanul fontolóra vette a tanácso
mat s úgy döntött, hogy nem fogadja meg: olyan ember
házába ő nem költözik be, aki kígyót melenget a fridzsiderén.
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Az igazi erdei pele

Hogyhogy, háborodhat fel most a kedves olvasóm,
az eddigi pele nem volt igazi erdei pele? De, de, nyug
tathatom meg, hamisítatlanul erdei és hamisítatlanul
pele volt Őkelme. Csakhogy ... valami apró gond mé
giscsak akad. Mint bizonyára tudják, a tudomány rop
pant szigorúsággal kategorizálja az egyes élőlényeket,
törzsekbe, családokba, nemekbe, fajokba osztva őket,
sőt, még a fajokat is tovább osztályozzák alfajokba meg
változatokba. Nekem a rendszerezésnek eme tudo
mánya, amelynek külön neve is van: “taxonómia”, so
hase volt túlságosan erős oldalam, bár készséggel el
ismerem e szigorú rendszerezés szükségességét. A
rendszerezés természetesen nagyon sok (többnyire
múzeumi és gyűjteményi) példány szisztematikus át
vizsgálásán alapszik, azért is igyekeznek például a bo
garászok vagy a lepkészek minél több példányt gom
bostűre szúrni, hogy a természet rendkívüli változatos
sága mellett megtalálják azokat az apró jegyeket, ame
lyek egy-egy faj különböző tagjaiban valóban közösek.
Egy ifjúkori barátom például, egyetemi éveinek vége
felé nagyhírű professzorának sugallatára elhatározta,
hogy a Micronecták-ból fog doktorálni. Hogyhogy? A
Kedves Olvasó nem tudja, mik azok a Micronecták?
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Micsoda műveltségi hiányosság! A Micronecták olyan,
patakokban, víz alatt élő poloskák, amelyek nagysága
maximum az egy millimétert éri el. Ezek különböző fa
jainak elkülönítő bélyegeit kellett volna a barátomnak
rendszereznie s ehhez mindenekelőtt sok ilyen kis po
loska kellett. Volt belőle az Állatrendszertani Intézet és
a Nemzeti Múzeum Állattárának gyűjteményében szép
számmal, de persze akármennyi volt is, az nem lehetett
elég. Jártuk hát barátommal a különböző patakokat
ilyen mini-vizipoloskák begyűjtése céljából, sikerrel. A
begyűjtött sokszáz példánynak azután — uram bocsá'
— Ó a nemiszerveit preparálta ki mikroszkóp alatt,
megfestve persze azokat, mert a különböző fajok bor
zasztóan hasonlítanak egymásra, de nemi szerveik
alakja eltérő. Fel is fedezett egy olyan példányt, amely
nek nemiszerve olyan alakú volt, amelyet a tudo
mányos szakirodalom még nem ismert, s ezt új fajként
professzoráról nevezte el a tudomány szokásai sze
rint. Eme szép sikerei után azonban, számomra érthe
tetlen módon, a tudományos kutatást abbahagyta, dok
tori disszertációját sem fejezte be s ahelyett, hogy Mic
ronecták nemiszerveinek nemzetközileg is elismert
szakértőjévé küzdötte volna fel magát, elment egyszerű
gimnáziumi tanárnak, amire diplomája egyébként is jo
gosította. Kiváló tanár, majd szakfelügyelő lett belőle.
Mindezt azért mondtam el, mert egy közönséges
földi halandó azt hiszi, hogy az erdei pele az egyrészt
pele, másrészt az jellemző rá, hogy erdőben él. Micso
da tévedés! Ugyanis a tudomány megkülönböztet nagy
pelét, erdei pelét, kerti pelét és mogyorós pelét. És ez
mind az erdőben él, még a kerti pele is. Az is igaz
viszont, hogy mindegyik szívesen látogatja meg a ker42

teket, az erdei pele is! A tudomány szerint ugyanis az
erdei pelére az a jellemző, hogy: "Az alsó fogsor előzápfogát nem tekintve, minden zápfognak kissé kiemel
kedő az elülső és hátsó széle s ezek közt két, kereszt
ben átmenő, alacsonyabb és rövidebb redőkkel változó
zománcredő szeli át a koronát. A felső fogsor előzápfogán a négy átmenő redőn kívül még egy rövid középredő is van. A következő három utózápfog közepén két
rövid, a korona belső szélét el nem érő redő ötlik fel,
összesen tehát hat harántredő jellemzi őket. Az alsó
fogsor előzápfogán csak három átmenő redő van; az
első és második utózápfogon négy átmenő és két rövid
redő húzódik, a harmadik utózápfogon pedig az élőről
számított második redő a közepén gyengén megosz
lik...”
Én — eléggé el nem ítélhető könnyelműséggel — a
pelevadászat közben elfelejtettem megvizsgálni Őkelme fogazatát, sőt, önző módon határozottan kerültem,
hogy fogaival szorosabb ismeretségbe kerüljek. Ezért
töredelmesen be kell vallanom, hogy a mai álláspontom
szerint a pelehajsza során elfogott példány alighanem
a Tudomány szerint a nagy pelék (Glis glis) fajához
tartozó példány volt, nem pedig az erdei pelék (Dryomis nitedula) képviselője. Micsoda szégyen!
E szégyen azért eshetett meg velem, mert korábban
személyesen sem nagy pelével, sem erdei pelével ta
lálkozni nem volt szerencsém, mindössze a mogyorós
pelék képviselőivel sikerült a diplomáciai kapcsolatokat
szorosabbra fűznöm. A mogyorós pelék pedig, mint az
igazán közismert, roppant kis termetükről könnyen fel
ismerhetők és elkülöníthetők termetesebb rokonaiktól,
az erdei-, kerti- és nagy peléktől.
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Nos, amikor a pelevadászat végén sikerült Őkéimét
közelről is alaposan szemügyre vennem, elővettem a
különböző hivatalos és nemhivatalos peletudósok kü
lönböző könyveit a 7200 oldalas “Brehm”-től a “Lovassy”-n keresztül Schmidt Egon hatvan oldalas “Kisemlősök” című zsebkönyvecskéjéig, elolvasva, hogy
mit írnak a különböző pelékről. Igazából egyik leírás
sem illett rá. A nagy peténél kisebb volt, az erdei pelénél nagyobbnak tűnt és a színe se akart megegyezni
teljesen egyik leírással sem. Végülis úgy döntöttem,
hogy az alighanem az erdei pelék egyik példánya. Né
mi kétely ugyan már akkor is volt bennem, főként, hogy
az esővízgyűjtő betonstanderünkben korábban már
kétszer is találtam befulladva olyan pelét, amelyik a
mogyorós pelénél nagyobb volt, de Őkéiménél kisebb,
de hát a fene nézeget túlzottan egy olyan dögöt, ami
már egy-két hete oszladozik a vízben.
A kétely jónéhány évvel később, egy június eleji
szombaton vált bizonyossággá. Alig érkeztünk meg Peleházára, Méda máris fennhangon tudatta a konyhából,
hogy “Valaki járt itt!” No ez a valaki a mi taxonómiánk
szerint nem feltétlenül a Homo sapiens faj valamelyik
tagját jelenti. Itt már csak azért sem jelenthetett embert,
mert a “nyomok” a következők voltak: rágás, a szára
dás céljából félig nyitvahagyott jégszekrényben levő
RAMA margarinkocka egyik sarkán s a szalonna, a
jégszekrényből a földre esve, papírjából kicsomagolva
— és természetesen néhány helyen apró rágásokkal
megkóstolva.
Negyed tizenkettő volt, mire ágyba kerültünk. Pár
perc múlva őkelm e már feldöntött egy poharat a kony
hában. Mire zseblámpával odaértünk már a gardróbajtó
44

deszkafáján mutatványozott, azután besurrant a tető
Hungarocell szigetelése alá. De nem menekült el, egy
résen keresztül kidugta az orrát, szemét és egyik fülét.
Mozdulatlanul világítottam rá, így lassan előkerült a má
sik fül is, majd a test és a farok is. Hát ez bizony
lényegesen kisebb mint múltkori rokona, a farka sem
olyan dúsan szőrös, a tartása, mozgása is kevésbé
mókusszerű és teljesen egyformán mindenütt palaszür
ke. Aztán azt is megtudtuk, hogy villanásszerűen gyors,
sokkal-sokkal'gyorsabb, mint a múltkori rokona. Ez te
hát a valódi erdei pele.
Most azonban nyugodtan átmászott a fogason lógó
ruhákon s a függőleges gardróbfalon kényelmesen sé
tálva egész közei jött. Miközben a bal kezemben lévő
lámpával továbbra is a szemébe világítottam, a jobbal
a szalonnadarabot közelítettem igen lassan hozzá,
egészen az orráig. Orrával apró fintorokat vágva szag
lászott, majd enni kezdte a szalonnát, jobb melső lábá
val meg is fogva azt. Aztán a függőleges deszkafalon
mindössze két hátsó lábával kapaszkodva másik man
csával is megfogta a szalonnát és úgy lakmározott a
kézemmel tartott szalonnából.
Igen lassan kezdtem elhúzni a szalonnát, hátha meg
unja, hogy egyre hosszabbra nyúló hid legyen a deszka
fal és a szalonna között. Meg is unta, de nem a kezem
ben tartott szalonnára költözött, mint reméltem, hanem
vissza a falra. Ekkor Méda a kezembe adta azt a drótko
sarat, amivel a múltkori pelét is megfogtuk, és folyama
tosan a szemébe világítva óvatosan, lassan közelítet
tem azt felé, majd egy hirtelen mozdulattal rányomtam.
Lám, mit tesz a gyakorlat! A múltkor még több éjsza
kán keresztül rohangáltunk fel- s alá a lépcsőkön és
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létrákon, mire nagynehezen sikerült megfognunk, most
pedig az első akcióban, rohangálás nélkül, percek alatt
rákerült a drótkosár. Ott álltunk hát a gardróbajtóban,
bal kezemben az elemlámpát tartva, jobbal pedig a
drótkosarat a falhoz szorítva. A pele pedig — ellentét
ben a nyugodt múltkori rokonával — szabályszerűen
dühöngeni kezdett a drótkosár alatt. Aztán hirtelen
megnyugodott.
— Ez elment — szólt Méda.
— Dehogyis — mondtam, ott van a drót alatt. Ott?
Hol?
Valóban, talált egy gilisztányi rést valahol, s azon
keresztül úgy elsurrant, hogy meg se láttam.
— Ezt pedig meg kell fogni — adta ki az ordrét Méda
— nem vagyok hajlandó éjjel negyedóránként frászt
kapni, mert a pele lever egy poharat vagy feldönt vala
mit.
Az ordré az ordré, azaz parancs, amit nem lehet
nem teljesíteni. Ügyes érvvel viszont a teljesítést halo
gatni lehet.
— Majd holnap este csapdát állítok neki — mond
tam, amiben meg is egyeztünk s lefeküdtünk aludni.
A pele ezt a demokratikus döntést persze nem is
merte, így tiszteletben sem tarthatta. Ezért azután haj
nalban ritmikus csörömpölésre ébredtünk. Kirohanva a
konyhába mit látunk? A mosogatóban egy égnekálló
bozontos farok rock-and-rollozik a teás- és kávéscsé
székben lévő kanalak ütemes, ritmikus csörgő zenéjé
től kísérve.
Azonnal fel kellett állítanom a csapdát. Ami persze
nem is volt olyan egyszerű. Mert olyan féldióval alátá
masztott cserépcsapdát szántam volna neki (lévén
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Őfelsége védett állat), ami megfogja ugyan, de nem öli
meg, csakhát se dió, se cserép. Vágtam hát egy félgyufásdoboznyi kartondarabkát s az egyik oldalára fel
varrtam egy darab sajtot. Ezzel támasztottam fel a drót
kosár egyik oldalát, úgy, hogy a sajt befelé, a drótkosár
belseje felé nézzen. Mert ugyebár jön a pele, megérzi
a sajtszagot, odamegy, de kívülről nem juthat a sajthoz,
így besétálva a kosár alá kezdi enni azt, mire az alátá
masztó karton kidől s a drótkosár lecsapódik, megfogva
a pelét.
Jött is Pele úr, perceken belül. Körbeszaglászta a
kartonpapírt, meg a sajtot, aztán úgy döntött, hogy a
kartont kívülről megfogja sajtostól s rejtekhelyére viszi
kosztolás céljából. A drótkosár üresen csapódott le.
Egy asszony idegességének különböző fokozatai
vannak. Médánál a felsőfok csalhatatlan jele, hogy a
bal fülcimpája kivörösödik, ilyenkor a férj, ha kedves az
élete, kénytelen lábujjhegyen járni (mit járni, libegni!).
Ez a bizonyos bal fülcimpa most már olyan vörös volt,
hogy gondolkodóba estem, nem lenne-e célszerűbb a
lábujjhegyen járást a mégiscsak nesztelenebb kézujjbegyen járásra cserélni.
Miközben én lélegzetet is alig mertem venni, Méda
nekiállt elmosogatni a pelejárta edényeket. A mosogató
fölött a behajló tetőszerkezet belső faborításának dísz
léce — úgy szemmagasságban — hiányzik. Két perc
sem telt el, s ebben a résben megjelent a pele feje —
Méda fejétől úgy 30 cm-re. Először Méda egy-egy hir
telenebb mozdulatára pár másodpercre eltűnt ugyan a
kis fej, de azután a pelén úrrá lett a kíváncsiság. Egyre
kijebb dugott fejjel nézegette Méda tevékenységét,
majd mint valami karzatra, szabályosan kikönyökölt a
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borítódeszka élére s úgy ellenőrizte a mosogatást. Vé
gül gondolt egyet, s szőrös farkát átcsapta a deszka
élén, azt is kilógatva a mosogató fölé. A felkelő nap első
sugarai az erkélyajtón keresztül besütve egyszerre vi
lágították meg a mosogatást végző Méda fejét, s a
munka szakmai ellenőrzését gyakorló, páholyból figye
lő pelét.
Este addig nem indulhattam vaddisznólesre, amíg
fel nem állítottam a pelefogót. Most már fifikásabban
csináltam. Először középen átfúrtam egy tetőpalát,
majd átdugtam rajta egy palaszöget, s ezt helyeztem a
mosogató mellé. A palából kiálló szöghöz egy sajtda
rabka került, cérnával megkötve, s a cérna átvetve a
szögön ahhoz a gyufaszálhoz vezetett, amelyik feltá
masztotta azt a drótszitát, amellyel az egészet leborí
tottam. így a pelének, ha a sajthoz akart jutni, be kellett
sétálnia a szita alá, de ha a sajtot elmozdította, a szö
gön átvetett cérna mindenképp kirántotta a szita alól a
feltámasztott gyufaszálat.
Felállítottam a szerkentyűt, vállamra vettem a pus
kát, Médára zártam a házat, majd a kertkaput s elmen
tem a vaddisznólesre. Méda pedig befejezve esti teen
dőit, lefeküdt aludni. Az alvásig persze nem juthatott el.
Alighogy elcsendesedett a ház, hallani lehetett, hogy
lecsapódik a csapda. De azt is, hogy a pele azonnal
dühöngeni kezd, s neki-nekiugorva a szitának, egyre
odébb tolja azt. Méda kiugrott az ágyból s még épp
idejében érkezett, sikerült elkapnia a csapdát, mielőtt a
pele kiszabadult volna.
Előállt a csukafogta róka — rókafogta csuka esete.
Mert igaz ugyan, hogy a pele benn volt a szitában, de
ahhoz, hogy ott is maradjon, Médának nyomni kellett a
48

szitát. Próbált ugyan nehezéket tenni rá, de a félgöm
bölyű szita tetején semmiféle kézzel elérhető közelség
ben lévő nehezék nem óhajtott megmaradni. Ott álltak
hát egymás mellett, édeskettesben, pele és Méda, a
pele szitában, Méda nejlonpizsamában. Elmenni per
sze egyikük sem tudott.
A helyzetet megoldandó, Méda felmarkolta az egész
szerkentyűt, bal tenyerében tartva a palát, jobbal hoz
zászorítva a szitát, hogy az éjszakában jó messzire
elvigye a pelét, olyan messze engedve el, ahonnan
nem talál vissza. S hogy az előttünk lévő úton mégse
átlátszó pizsamában sétáljon végig, hirtelen lerántotta
ágyáról s magára kapta a lepedőt. Aztán megindult ki
a kertkapun, el az úton, meztéláb, lepedőben. Az erős,
de meleg délkeleti szél lágyan lengette kibontott,
hosszú fehér haját s a lepedő csücskeit. Messze azért
nem mert ménni, 100-150 m-re engedte el a pelét.
Grubeláék telke vagy az ötödik tőlünk, az alattunk
lévő sorban. Nagyon tisztességes emberek, nyugdíja
sok, Grubela úr nyomdász volt. kicsi de szép. tisztán
tartott vikkendházukat szorgalmas, kitartó munkával
hozták össze az évek során. Néhány szóra megállunk,
ha összetalálkozunk az úton, de egymásnál nem jár
tunk még soha. Épp ezért lepett meg, hogy Grubela úr
feszengve és zavartan, nagy bocsánatkérések köze
pette bekopogott hozzánk, méghozzá feleségétől kísér
ve! Leültettük őket, de nagyon zavarban voltak, sehogysem tudták elkezdeni mondandójukat. Végül az
öreg nagy cirkalmazással mégiscsak előrukkolt vele.
— Már ne haragudjon Professzor úr, hogy ilyen bu
taságokkal feltartom, tudom, hogy Ön természettudo
mányosán nagyon művelt ember és lehet, hogy most
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ki fog nevetni, magam sem jöttem volna, ha nem saját
szememmel látom, mindenféle szóbeszédnek én sem
szoktam felülni, tudja, mi nyomdászok is igen sokat
olvasunk, így én sem hiszek mindenféle babonában...
— De hát mégis, miről van szó Grubela úr?
— Professzor úr, mondja meg őszintén, de őszintén,
vannak szellemek?
— Miért, látott szellemet, Grubela úr? — kérdeztem
s közben könyököm a mellettem ülő Méda oldalába
nyomódott.
— Igen, Professzor úr, mind a ketten láttuk a felesé
gemmel, tegnap este. Tudja, kinn ücsörögtünk a sötét
ben a teraszon kettesben, élveztük ezt a langyos nyári
estét. Egyszer csak a fölöttünk lévő úton megláttunk
egy fehér árnyat. Az út fölött libegett, úgy haladt, lassan
előre. Rettentően megijedtünk, vacogott a fogunk, de
mindketten egyformán láttuk! És néhány perc múlva
ugyanígy libegett visszafele!
— Tudja Grubela úr én elég sokat járok éjjel erdő
ben, de még soha se láttam ilyesmit. De ha az ember
lát valamit, akkor ott biztosan van valami, csak nem
biztos, hogy az, amire az ember gondol. Tehát ellibe
gett az út fölött valami, különösen, ha mindketten látták,
csak nem biztos, hogy szellem volt.
— Hát mi lehetett akkor?
— Például hóbagoly. Annak a kiterjesztett szárnyai
a másfél métert is elérik, teljesen hangtalanul, libegve
repül, hófehér és az út fölött szokott végigrepülni.
— Él nálunk hóbagoly?
— Kemény teleken hozzánk is lehúzódik Északról.
— De most kánikula van!
— Már ez igaz — mondtam s megvakartam a fejem.
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Aztán megindult, ki a kertkapun, el az úton, meztéláb, lepedőben.
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De akkor lehetett például gömbvillám. Az is lehet egy
másfél méter átmérőjű és a föld felett úgy egy méter
magasan lebegve lassan halad előre, fehéren — ké
kesen fluoreszkál, gyakran megfordul útjában és
visszamegy ugyanazon az úton, amelyen jött.
— De Professzor úr, hát nem volt zivatar! Száraz
ság van és csillagos volt az ég!
— Lehetett például földrengésfény. Ez olyasmi, mint
a mocsarak fölött megjelenő lidércfény, de nem mocsa
rak, hanem geológiai törésvonalak fölött jelenik meg,
földrengés előtt.
— Mennyivel előtte?
— Percekkel, félórával.
— De hiszen nem volt földrengés, pedig már vagy
15 óra eltelt azóta! És nem is világított, csak fehér volt!
— Az is lehet, hogy egyszerűen csak valami fólia
darabot kapott fel a szél, s az röpült az út fölött.
— De széllel szemben, Professzor úr!?
— Hát én azt meg nem mondom magának, hogy mi
volt az, amit láttak, Grubela úr, de azt tudom, hogy
szellemek errefele nem járnak. Hanem, hogy boszor
kányok valóban előfordulnak, azt magam is többször
tapasztaltam — mondtam és sürgősen odébbhúztam a
székemet Méda mellől.
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Puskakapás

Néhány év alatt annyira jutottunk Peleházával, hogy
elkezdhettük a környéket járni. Csodálatosan szép kör
nyék, nemhiába lett védett terület. Ott lőtték az utób
bi évtizedek egyetlen magyar medvéjét, egy éven
keresztül figyeltem egy farkas tevékenykedésének
nyomait, számos “esetünk” volt a muflonokkal. Ezek
ről egyik korábbi könyvemben már beszámoltam. Ért
hető tehát, hogy egyre erősödött bennem a vágy,
hogy puskával járhassam az erdőt. Tovább erősítette
vágyamat, hogy vadászatai során rendszeresen ott
haladt el előttünk R. F. a nagymarosi Kittenberger Va
dásztársaság egyik tagja, s időnként leálltunk beszél
getni, sokszor beinvitálva őt egy pohár borra vagy ha
sonlóra. Lele néven még fogunk vele találkozni e
könyvben.
Azután megérlelődött a Nagy Elhatározás: belépek
a Kittenberger Kálmán Vadásztársaságba. Én naiv! Azt
tudtam, hogy nehéz dolog vadásztársaságba bekerülni,
de úgy gondoltam, hogy képzettségem, szakmám, te
vékenységem elég nyomós érveket szolgáltatnak ah
hoz, hogy bevegyenek tagnak. Felkerestem hát a va
dásztársaság akkori elnökét, s elmondtam neki, hogy
ki vagyok, mit csinálok.
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Megkérdezte, hogy vadászjelölt vagy tag kívánok-e
lenni. Nekem fogalmam sem volt, mit jelent az, hogy
vadászjelölt, de gondoltam, nem árt a szerénység, így
azt feleltem, vadászjelölt.
— Az a könnyebb eset — mondta. írj egy kérvényt
nekem címezve, ide Budapestre, hogy vegyünk fel je
löltként a vadásztársaságba. Aztán majd meglátjuk, mit
lehet tenni.
A kérvényt július nyolcadikén megírtam, s kilencedi
kén déli 12 órakor postára adtam, ajánlott, expressz,
légiposta. A postáskisasszony ugyan tiltakozott, hogy
Budapestről Budapestre nem megy légijárat, de mit tö
rődik vele, mondtam, megfizetem (akkor még nem
emelték a postai tarifa árát), sőt, tudja mit, tegyen rá
dupla légiposta jelzést, fontos, hogy hamar megkapják.
Kettő óra fele elkaptam a postásunkat az utcán:
— Nem jött levelem a Kittenberger Vadásztársaság
tól? — kérdeztem. A postás lapozott a csomagjában:
— Ez az Akadémiától jött, ez az egyetemről, ez a
MTESZ-től, ez is, ez is, ez meg a Zambiai Nőszövetség
üdvözlete a Madarak és Fák Napja alkalmából. Kitten
berger Úrtól nem jött levél, mondta és átadta a paksamétát.
De a válasz nem jött másnap se, harmadnap se.
Azóta eltelt háromezer kettőszáz kilencvenhat nap, a
postás minden nap azzal köszön, hogy Kittenberger Úr
ma sem írt.
De ezalatt azért történt egy és más.
Például az, hogy kérés nélkül, váratlanul felajánlot
ták, lépjek be egy új, alakuló Bérkilövő Vadásztársa
ságba. Boldogan mondtam igent. Közölték, hogy le kell
vizsgáznom lövészetből, meg vadászati ismeretekből,
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de előzőleg a Vadászmester majd oktatásban fog ré
szes ítetni.
Nem sokat tudtam még a vadásztársaságok rend
jéről, de azt rögtön sejtettem, hogy egy vadásztársa
ságban a Vadászmester a legfontosabb, ő a szakmai
csúcs, mindennek a tudója, a tekintélyek hordozója.
Mert az elnök meg a titkár meg a többi ilyen mindenféle
előkelőségek meg bürokraták csak címeket jelentenek
vagy skríboló feladatokat, de a vadászmester, az más.
Ötven méterről szag után megmondja a sűrű kukoricás
ban levő remetekanról, hogy hány centis az agyara,
vagy a bőgő bika hangjáról, hogy hányezer márkás az
agancsa.
Elképzeltem hát, hogy az oktatásnál leültet majd,
megáll előttem szétvetett lábakkal, megpödri bajszának
mindkét oldalát, kifeszíti széles mellkasát, szúrós sze
meit rám szögezi és megkérdezi:
— Na fiam, melyik a gojóspuska legfontosabb része!
— Hát...hát talán a csöve.
— Gondúkodjál, fijam. Ha a csöve lenne a legfonto
sabb, csövespuskának hinnák! De gojóspuskának hijják!
— ?? ... a golyója?
— Hát persze, hogy a gojója. Cső nélkül még va
dászhatsz, mert a gojót csúzliból is ki lehet lőni, de a
csövet nem. Gojó nélkül nem lehet vadászni. A gojós
puska legfontosabb része a gojója. Utánna jön a tartó
ja. A gojója tartója. Azért, mert a tartójába kell bedugdosnod a gojóját. Aztán jön a tolója. Mert a hátrahúzott
tolójával nyomod a gojóját a tartójából a csőbe. Utánna
következik a fogója. Mert ha a gojóját a tartójából a toló
jával benyomtad a csőbe, jól meg kell markolnod a fogó
ját és vállhoz kell emelned a puskát. Na és akkor mi jön?
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— A lövés.
— A fenét. A nyomója. Azzal nyomod a válladhoz a
puskát, de jó alaposan. Előbb azonban meg kell néz
ned, hogy hol a puska csuszója. A csuszója ott van a
tolója mellett. Ha nincs odábbtolva a csuszója, nem tud
működni a rugója és nem tudsz lőni vele.
Ezután jön a célzója. Ezzel célzód meg a vadat. Ha
aztán minden megvan, vagyis a gojóját a tartójából át
nyomta a tolója, a fogójánál megmarkolva a válladhoz
szorul a nyomója, el van csúsztatva a csúszója, szaba
don mozog a rugója és a vadat takarja a célzója, jön
az utolsó legfontosabb, a húzója. Ezt kell meghúznod,
a puska elsül s a vad ottmarad. Már csak egy van
hátra, a vonója. Ezzel vonod végig az olajos rongyot a
csövön, hogy kipuculódjék és ne rozsdásodjék.
— Nos, tudod már, hogy mik a gojóspuska legfon
tosabb részei?
Valahogy ilyenféleképpen képzeltem el a vadász
mesteri oktatást. Nem ilyen volt. Mint mindenütt, itt is
nagy változások következtek be. A vadászmesternek
ma sokkal inkább a vadgazdálkodáshoz, mint a vadhoz
kell értenie, s nemhogy négy elemi elég lenne, de las
san egyetemi végzettséget kívánnak meg hozzá. Ná
lunk azonban az újonnan alakulásra való tekintettel a
vadászmesteri oktatás elmaradt. Közölték, hogy a “Va
dászati alapismeretek” c. könyvből készüljünk fel a
vizsgára. Ennyiből állt az oktatás.
Először lövészetből kellett vizsgázni. A követelmény
nem nagy, 25 repülő csészealjból, — amelyet korong
nak neveznek — ötöt kell kilőni. Speciális üvegből ké
szült csészealjak ezek, amelyek a legkisebb ütésre is
ezer darabra esnek széjjel. A Nagybarcikai Műanyag és
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Toliseprű Művek fejlesztette ki ezeket a műüveg tányé
rokat, eredetileg a háztartási balesetek elkerülésére,
ugyanis ha a feleség ilyet vág a férje fejéhez, az nem
okoz púpot vagy törést, mert rögtön borsnagyságú da
rabokra hullik. (Mi otthon csak nagybarcikai műüvegből
készült edényeket használunk.) Később jöttek csak rá,
hogy ezek a tányérok kiváló repülő célpontok sörétlövészethez, mert már egyetlen sörétszemtől szétesnek.
A lövészvizsga előtt azonban célszerű megkeresni
a Mesterlövészt. Könnyű ráakadni, jellemzője, hogy
szutykos, kavicsokat gyűjt és kora olyan tíz év körüli. Az
ember ad egy húszast a Mesterlövésznek és közöl vele
egy számot, célszerűen azt, hogy nyolc. Ezután az ember
feláll a lőállásra, a Mesterlövész pedig a szomszéd rak
tárépület fala mögé. Az embernek kezébe adják a pus
kát (előtte megmutatják neki, hogy hol a húzója, csúszója, tolója stb.), a Mesterlövész pedig kiveszi a zse
béből a csúzlit. Az ember betölti a töltényt a puskába,
a Mesterlövész a kavicsot a csúzliba. Ezután kiröpül a
gépből a levegőbe a nagybarcikai műüveg, az ember
lő egyet valamerre, a Mesterlövész pedig a ház mögül
lecsúzlizza a röpülő csészealjat. A vizsgabizottság húz
egy strigulát, az első lövés sikerült.
így megy ez nyolcszor egymás után, az első nyolc
lövés sikerül, a vizsgafeladat bőven teljesítve van. Ek
kor a Mesterlövész fütyörészve, zsebretett csúzlival el
ősétál a raktár háta mögül, ezzel is jelezve, hogy ő a
vállalt kötelezettségének eleget tett. A vizsgázó pedig
minden idegszálát megfeszítve próbál legalább egyet
lenegyet lelőni az azután kiröpülő tizenhét korongból,
persze sikertelenül. Mindegy, a vizsgafeladat teljesítve
van, jöhet az elméleti vizsga.
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Az elméleti vizsga, az egészen más. Az nem a nap
sütötte lőtéren, hanem a Hivatal Elvtárs szobájában zajlik.
Előre kell bocsátanom, hogy magam részéről nagyon
tisztelem a Hivatal Elvtársat. Nincs könnyű dolga. Csupa
olyan szabályt, rendelkezést kell betartatnia, amit így
vagy úgy, de többé-kevésbé mindenki át akar hágni,
így hát a Hivatal Elvtárs kénytelen hivatalos ábrázatot
ölteni, hivatalos tekintélyt sugározni, hivatali hangon
beszélni. Ezért sokan szidják, némelyek gúnyolják is.
Tehát, mint mondtam, a magam részéről tisztelem,
becsülöm a Hivatal Elvtársat, de ez persze nem változ
tat azon a szituáción, amit egy vizsga alkalmával a
Hivatal és a vizsgázó találkozása teremt. Én készültem
erre a szituációra, s hogy szakmai mivoltomra szé
gyent ne hozzak, nem a hivatalos tananyagnak szá
mító 200 oldalas kisalakú “Vadászati alapismeretek" cí
mű könyvet, hanem a nagy, vastag, “A vadászat kézi
könyve" c. könyvet tanultam át, ami testvérek között is
650 oldal. Könnyítette a dolgomat, hogy főként a nagy
vadakkal kapcsolatban ismereteim és tapasztalataim
egyaránt voltak. Nem voltak ismereteim a dámvaddal,
amit mégcsak nem is láttam szabadon, és nemigen
foglalkoztam a trófeákkal.
Ezek után világos, hogy Hivatal Elvtárs első kérdése
a dámvad trófeájának fejlődésére vonatkozott.
— Egyéves korában fejleszti ki az első agancsát,
aminek nincs elágazása, ezt csapnak hívják. Másod
éves korában, a második agancsán szemág, középág,
efelett vagy elágazás vagy kis laposodás található. A
harmadik agancs már kanalas vagy lapátos — mon
dom, ahogy a Vadászati Kézikönyvből tanultam (102.
oldal).
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Ezután kiröpül a gépből a nagybarcikai műüveg, az
ember lő egyet valamerre, a Mesterlövész pedig a ház
mögül lecsúzlizza a repülő csészealjat. A vizsgabizott
ság húz egy strigulát, az első lövés sikerült.
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Hivatal Elvtárs ingatja a fejét, de nem bólogatólag,
hanem tagadólag.
— Nem úgy van az, — mondja — másodfű korában,
vagyis egyéves kora után valóban csak csapokat fej
leszt, de a következő agancsa már kanalas.
Tisztára igaza van. Ugyanis a “Vadászati alapisme
retek” könyvben tényleg ez található (42. oldal). Hogy
valójában hogy van ez, azt majd akkor tudom eldönteni,
ha kapok meghívásokat dámvad vadászatra és magam
szerezhetek tapasztalatokat a dámok fejlődésével kap
csolatban.
Mentőkérdés következik, a vaddisznó vadászati
módjai. Sorolom. A végére hagyom, hogy “vaddisznó
vadászat, kutyával”.
— Ezt, hogy érti? — kérdezi a Hivatal Elvtárs.
Hát, ha az embernek van egy jó disznós kutyája —
mondom — az cserkelésnél megérzi a disznó szagát,
felveri a disznót a vackából és megpróbálja, rendszerint
sikerrel, megállítani. Ha a disznó már egyhelyben pörög
a kutyával, az ember utánuk indul s persze vigyázva a
kutya épségére, megpróbálja kilőni a disznót.
Hivatal Elvtárs gondolkodik egy kicsit, majd ismét
tagadólag ingatja a fejét.
— így disznóra nem vadászunk — mondja — ez
nagyon veszélyes, a disznó támadhat. Lehet, hogy na
gyon régi vadászirodalomban olvashatott ilyesmit, de
ma már így nem vadászunk.
Gyákorlott vizsgázó és vizsgáztató lévén tudom,
hogy nem szállhatok vitába, az rossz taktika lenne.
Nem mondhatom, hogy Kedves Hivatal Elvtárs, olvas
sa el a hivatalos tananyag 66/c pontját, vagy a Vadá
szati Kézikönyv erről szóló külön fejezetét (237. oldal).
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A vizsga tehát sikerült, következett a puskakapás.
Ez egy hosszú bürokratikus procedúra, amelynek vé
gén, megfelelő obulusok lefizetése után az ember a
vadászboltban megkapja élete első puskáját. Persze
még csak söréteset, de ez is puska, sőt, golyót is ki
lehet lőni vele. Ezzel az ember hivatalosan vadásszá
vált, - holott a valóságban még fogalma sincs arról, mi
is a vadászat. Vadásszá válni csak sok-sok vadászat
után, sok-sok tapasztalatot gyűjtve lehet. Vadászmes
terré anélkül is.
A dolog úgy történt, hogy társaságunk vadászmes
terének sikerült egy területes vadásztársaságba átmen
nie, s így vadászmester nélkül maradtunk. Különböző
okok miatt vadásztársaim egyikére sem lehetett ráru
házni e megbízatást, így közgyűlésünkön szakmai
múltamra való hivatkozással engem választottak va
dászmesterré. Hiába tiltakoztam, hogy szagról nem
tudom megállapítani a kukoricásban lévő remetekan
ról, hány centis az agyara, azzal vágtak vissza, hogy
a bajszom viszont elég dús a vadászmesterséghez s
ha a mellkasom nem is túl széles, de jól ki tudom
dülleszteni.
így hát vadászmester lettem s most már az én fel
adatom lett az új vadászjelöltek oktatása. Elsőnek a
Néphadsereg egy alezredesét vettük fel vadásztársa
ságunkba vadászjelöltként. Behívattam hát magamhoz,
oktatás céljából. Leültettem, megálltam előtte szétvetett
lábakkal, megpödörtem bajszom mindkét oldalát, kife
szítettem a mellkasomat, majd szúrós tekintetem me
reven rászögezve megszólaltam:
— Na fijam, melyik a gojóspuska legfontosabb ré
sze?
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A jelölt levegőért kezdett kapkodni, arcára volt írva,
hogy ennél hülyébbet még nem kérdeztek tőle életé
ben. De a szeme viszont azt tükrözte, hogy a feljebb
valóval nem szabad vitatkozni. Némi makogás után,
félig mondva, félig kérdezve kinyögte:
— ...a csöve?
Szemem szúrását megenyhítve, jóindulatú, lágy ba
ritonon megszólaltam:
— Gondúkodjál, fijam! Ha a csöve lenne a legfonto
sabb, csövespuskának hínák! De gojóspuskának hQják!
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A remetesüldő

A tavaszi szalonkázás ez évben majdnem teljesen
elmaradt, mert Washingtonba kellett utaznom április ele
jén. így mindössze egyszer, nagy rohanás^közepette ju
tottam ki, akkor se láttam-lőttem semmit. Őzbakra meg
hívásom nem lévén, puskáim augusztusig nyugodtak.
Pontosabban júliusig, mert ekkor Lele nagy örvendezve
mesélte, hogy a vadkárelhárítási időszakra felszabadítot
ták a vendéghívást s így mehetek vele vadászni. Most
rögtön pakoljak - mondta, s menjünk. Nem voltam felké
szülve rá, bár puskám velem volt, mert be akartam lőni.
Mire összepakoltam magam, már majdnem sötét volt.
Én kimegyek a Rigóra, te menj a Jenő-kúthoz mondta.
Nem nagy lelkesedéssel fogadtam a javaslatát, mert
a Jenő-kút egy százéves bükkös kellős közepén van,
mit keresnének ott ilyenkor a disznók, gabonaérés ide
jén? (Júl. 12-e volt). De hát a vendég ne vitatkozzék,
elbaktattam a Jenő-kúthoz, leültem egy kőre, elrendez
tem magam körül a holmiaimat, lámpát, oldaltáskát stb.
Azután kipróbáltam a fegyverlámpát, beállítottam a fó
kuszát. Ekkorra teljesen be is sötétedett
A bükkerdőben tud igazán sötét lenni. Nappal is
csak 5 %-át engedi át a beeső fénynek, így nappal is
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meglehetősen sötét. Éjjel ez az 5 % olyan rendkívüli
kicsi, hogy a szem semmit nem érzékel belőle. Ültem
tehát és vártam a tök sötétben, vártam, vártam. És
sehol semmi, se közel, se távol. Egyetlen ágreccsenés,
egyetlen avarzörgés, egyetlen bagolyhuhogás se. Csak
a civilizáció távoli zajai. 11 órakor, megbeszélés szerint
megindultam a Rigó-rét felé. Félúton jött szembe Lele.
Következő nap, júl. 13-án szombaton este ugyanezt
megismételtük. Valamivel korábban indultunk, így még
nem volt sötét, amikor a Jenő-kúthoz értem, legalább
jól szemrevételezhettem a terepet. A bükkös ilyenkor
már erdei sivatag. Messze-messze látni a fák között.
Törzseik szálegyenesek, két ember kell, hogy átfogja
őket. A talajon semmi-semmi, csak a tavalyi, korhadó
avar. Az este korántsem volt olyan csendes, mint az
előző. Nem az erdő volt hangos, — bár néha-néha
távoli ágreccsenés előfordult — hanem az emberek. A
telkek felől a hegygerincen is átjött a telkesek zaja, a
Templom-völgy alján pedig részegek énekeltek, ordí
toztak, kutyák csaholtak. Nagyon zavart ez a zaj, na
gyon nem illett ide. Tíz-tizenöt percenként néztem az
órám, nehezen telt az idő. Nem is tartottam ki 11-ig, 3/4
11-kor már elindultam a Rigó-rét fele. Leiével összeta
lálkozva megegyeztem vele: kiválasztok magamnak a
tölgyesben egy helyet s oda magaslest készítek.
Július 16-án, kedden este 1/2 9-kor Gergővel kettes
ben érkeztünk Peleházához. Frissen kapta a diplomá
ját, éjfélig beszélgettünk a meleg kánikulai éjszakában.
Július 17-én fülledt meleg reggelre ébredtünk. Körbe
sétáltam az erdőt, megfelelő helyet kerestem a magas
lesnek. Úgy gondoltam, hogy a Hegyes-tető felől érke
ző vad, ha a Templom-völgyön keresztül jön, az erdő
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szélén majdnem mindenütt vikkendházakba ütközik.
Ilyenkor, amikor zajos a vidék, inkább a telekhatárokkal
párhuzamosan az erdőben jön végig a Rigó-völgyig, s
ott ereszkedik lefele. A lest tehát a telkek és a Rigó-rét
közé, a völgyfőn haladó csapáshoz kell telepíteni. Ta
láltam is egy alkalmas háromtörzsű fát, úgy 30-40 mé
terre a csapás alatt. Levettem a méreteit.
Az elgondolásom az volt, hogy ácsolok egy három
szögalakú ledeszkázott szerkezetet, emelyet beszorí
tok a három fatörzs közé, úgy 4 méter magasságban.
Gergővel elkészítettük a faszerkezetet, de felhelyezése
kor kiderült, hogy nem lehet stabilan beszorítani. Nincs
mese, mégis szögezni kell; azaz ki kell vágni fákat (saj
nos van elég kiszáradt fiatal tölgy a közelben), azokból
gerendákat csinálni, s a gerendákat odaszögezni a törzs
höz, majd ezekre fektetni az ácsolt szerkezetet. Azután
ugyanígy korlátokat csinálni, majd létrát és ülőkét.
A magasles a következő két szombat-vasárnap ké
szült el. Nem tudom, hogy a Kedves Olvasó készített-e
már magaslest. A dolog roppant egyszerű. Az ember
fog egy fűrészt, egy ácszekercét, egy 3 m-es, de 5 és
1/2 m-re kitolható aluminium létrát, 12-14 cm hosszú
szögeket s még néhány apróságot. Ezekkel kisétál az
erdőbe, ott kivág egy csomó kiszáradt fát, azokat le
gallyazza, méretre darabolja, s a darabok végeit félig
befürészeli, ácsszekercével a felesleges részeket le
csapja, az így kapott gerendák lapos végeit a fatörzs
höz szögezi megfelelő helyzetben, majd a létrát össze
szögezi a földön azután nekitámasztja a lesnek és már
is kész a magasles.
Máris? Hát először is az Ember szokott ugyan fürészelgetni, de főként puhafadeszkát, s ha lehet azt is a
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barkácsgéppel. Itt azonban
tölgyfát kell fűrészelni
(nem is fürészelgetni) s ráadásul mindenféle lehetetlen
testhelyzetben. Másodszor: az Ember egyáltalán nem
szokott szekercét használni, s ráadásul nem pihekönnyű
ácsszekercéje van, hanem édesapjától örökölt súlyos,
nehéz bognárszekercéje. Harmadszor: az Ember na
gyon gyakran szögei. 40-es, 30-as szöget, puhafadesz
kába, de nem 140-eset tölgyfába, ácsszekérőével.
Hát az eleje, amit a földön kellett csinálni, az hősies
kitartással és asszonyi (sőt unokái) segédlettel ment is.
Hanem a vége! Az Ember áll a fatörzsnek támasztott
ötméteres létra tetején, két, amennyire lehet szétvetett
lábbal, hogy súlypontja pontosan a létra
fatörzsi
egyetlen feltámasztási pontjával legyen egyvonalban,
mert ha nem, a létra abban a pillanatban kifordul és az
Ember nem tud repülni, sajnos még öt métert se. Ez
után az Ember a bal kezével kitartja a tölgygerendát a
két fatörzs megfelelő helyéhez mint Toldi a szálfát,
moccanás nélkül (könnyű volt neki, ő jobbal csinálhat
ta), a jobb kezében lévő szekercével beveri azt a szö
get a tölgygerendán keresztül a tölgyfába, amit az Em
ber a harmadik kezével tart a megfelelő helyre, miköz
ben a negyedik kezével az odahajló, ide-oda lengő kő
rishusángokba kapaszkodik egyensúlyának megtartása
végett. Ezalatt az Asszony biztosítás címén odalenn
ritmikusan ingatja a létrát s később halkan fohászkodik:
Istenem, ha egy kicsit szeretsz, most megszabadít
hatsz Tőle!
De nem, az ácsszekerce csattan egyszer, kétszer, s
a szög indul befelé. Bemegy négy centimétert, azután
elgörbül. Ekkor az Ember az ötödik kezével kivesz egy
újabb szöget a szájából (amelyből úgy állnak ki a 14
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Ezalatt az Asszony biztosítás címén odalenn ritmiku
san ingatja a létrát s közben halkan fohászkodik: Iste
nem, ha egy kicsit szeretsz, most megszabadíthatsz
Tőle!
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cm-es szögek, mint a tarajos sülből a tüskék) és átadja
a harmadik kezének, amely az előző szög mellé illeszti
az újabbat. A jobbkézben markolt szekerce ismét üt
néhányat a szögre, az bevonul négy centimétert és
'elgörbül. Ekkor az Ember ötödik keze ismét kivesz az
Ember szájából egy szöget és átadja a harmadik kezé
nek, amely...
Öt perc múlva az Ember szája megszűnik tarajos sül
lenni, mert egyetlen szög sincs benne, bal keze vitustáncot jár a fáradtságtól (vele a tölgygerenda is) viszont
a gerenda jobb fele úgy néz ki, mint egy elgázolt tarajos
sül, amelynek tüskéi elgörbültek. Kilenc görbe szög áll
ki belőle. De a tizedik, az benne van a fában, tartja a
tölgygerenda jobb oldalát!
Most már persze könnyebb, mert a gerendának már
csak a bal oldalát kell tartani (remegő inakkal). Csakhát
a szög helye balra másfél méterre van, a szekerce a
jobb kézben. A létra súlyvonalából kimozdulni nem le
het, mert akkor az Isten az Asszonyt megszabadítja az
Embertől (azt pedig már nem!). Mit lehet tenni? Az
Ember a harmadik kezét, amiben a szög van megnyújt
ja két méteresre és a három méteres nyújtott jobb ke
zével saját fején átnyúlva addig püföli a szekercével a
14 cm-es szöget a tölgygerenda másfél méterre levő
bal végébe, míg az el nem görbül...
Mit részletezzem? A gerenda felkerült a helyére, le
másztam a létráról, az Asszony könnyes szemmel
megölelt: Édes Uram, de féltettelek! Csakhogy épség
ben lejöttél! Ugye a többi gerendát is felszögeled?
Felszögeltem. Ennek a két szombat-vasárnapnak
két konkrét, cáfolhatatlan eredménye lett: 1. Elkészült
a magasles. 2. Olyan ínhüvelygyulladást kaptam a két
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könyökömbe, hogy hónapokig kínlódtam vele. Különö
sen a jobb könyököm sínylette meg, minden mozdulat
fájdalmat okozott. Szeretem a kemény, férfias kézfo
gást, s eddig úgy éreztem, kevés ember tud igazán
férfiasán kezet fogni. Most csupa Vasöklűvel hozott
össze a sors: gyanútlanul nyújtom a kezem, a partner
elkapja, megszorítja, megrázza, jó keményen. Előttem
hirtelen éjszakává válik' minden ragyogó csillagokkal,
fogaim recsegnek a szorítástól, hasizmaim görcsbe
rándulnak, testem előregörbül. De nem szólok, mégcsak nem is szisszenek, hadd higgyék, ez valami újfajta
japán udvarias meghajlási forma, amely az USA-ban
jött divatba s én onnan tanultam el. Ha elég sokszor
csinálom-, eltanulják tőlem, divatba jön hazánkban is,
és akkor úgy fogják emlegetni Magyarországot, mint az
udvariasság országát, ahol az emberek ugyan nem
többször hajolnak meg üdvözlésül, mint Japánban, ha
nem csak egyszer, de akkor igazán nagyon mélyen.
Hát ennyit megtehetek Hazám jó hírnevéért.
Hanem a magasles tényleg jól sikerült. Kényelmes
lett, fix, nem recseg, szélben nem inog; nem nyikorog,
szélárnyékos helyen van, s ami a fontos, a vadcsapás
alatt helyezkedik el, így a hegy felől jövő éjjeli hűvös
légáramlat lefelé viszi a szagot, el a vadtól. Vagy 25-30
méterre a lestől kiválasztottam egy helyet s rend
szeresen kezdtem ennivalót szórni a disznóknak.
Konyhai hulladékot, ételmaradékot, de főként sózott
száraz kenyérdarabokat. A második nap már felették a
disznók, s mire a les elkészült, már rendszeresen ették
a kirakott kosztat.
Augusztus 5. hétfő. A Nagy Nap. Először ülök ki a
lesemre. Lele már délután 4-kor feljön, megbeszéljük,
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hogy este kiülök, ő pedig egy másik vendégvadásszal
a Rigóra megy ki. Ha lövést adok le, 10 perc várakozás
után elindulnak felém. Fél kilenckor ülök fel a lesre,
kellemes, lángyos augusztusi este. Időnként azonban
szél támad, végigborzolja a fák koronáját, megkeveri a
szagokat. Nincs hát nagy bizodalmám a sikerre. Ne
gyed tízkor apró, sietős léptekkel vonul le valami a
hegyről lejtirányba. Róka lehet vagy borz? Egyelőre
nem tudom eldönteni. Úgy tíz perc múlva a Rigó-völgy
alján csaholni kezdenek a kutyák. Ő ért le a házakhoz?
Háromnegyed tízkor távoli ágreccsenés a telkek fö
lötti tölgyesből. Füleim szinte kétszeresére nőnek s be
állnak a zaj irányába. Gyenge erősödő, lassú neszezés, időnként szünetel, majd ismét folytatódik. Disznó.
Minden kétséget kizáróan disznó. A Disznó. És onnan
jön, úgy jön, ahogy vártam.
Megemelem a puskát, azaz csak emelném: könyö
kömbe nyilall a fájdalom. A második kísérletre sikerül
megtámasztani a les korlátján, kibiztosítom a zárat, a
kiszórt kenyér felé irányítom a csövet, bal mutatóujjam
mal megkeresem a fegyverlámpa nyomógombját. Tel
jes sötétség, semmit nem iátok. De az avar száraz, a
zajokból pontosan tudom követni a disznó mozgását.
Megy a kenyér felé. Még tíz méter, még nyolc, hat,
négy. És itt megáll, úgy 3-4 méterre a kiszórt kenyértől.
Egyhelyben motoz.
No gyerünk tovább! (Ezt persze csak gondolom,
nem mondom.) Nem megy. Egyhelyben toporog. Eltelik
egy perc, kettő, három ... ki tudja pontosan mennyi?
Lehet, hogy már a kenyeret eszi? Vajon a mintegy har
minc méter távolságból, hallás után lehet-e annyira
pontosan megállapítani a helyet? Nem tévedhetek 2-3
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métert? De nem hallom a csámcsogását! Ha viszont
ez egy jólnevelt vaddisznó, amelyik csámcsogás nél
kül eszik, akkor feleszi a- kenyeret és odébbsétál. A
lesről pedig csak a szóró néhány négyzetméterére lát
ni. Ha három méterrel továbbmegy, már nem tudom
meglőni.
Egyáltalán, milyen disznó lehet? Biztos nem mala
cait vezető koca, ezt a zajokból pontosan meg lehet
állapítani. Egyedül jött, mint a remeték. Lehet, hogy “a”
remetekan? Vagy inkább süldő? Egy remetesüldő?
Óvatosan ráirányítom a fegyvert, belenézek a táv
csőbe, utána megnyomom a fegyverlámpa gombját. A
látótér kivilágosodik, közepében oldalát mutatva, fejét
felém fordítva ott áll egy süldő. Pontosan ott, három
méterre a kenyértől, ahová fülemmel betájoltam. Sze
me visszatükrözi a fegyverlámpa fényét. Kansüldő
vagy emse? Ezt bizony nem tudom megállapítani, de
sok gondolkodási idő nincs is, megcélzóm a szívét,
meghúzom a ravaszt. A puska nagyot csattan, a torko
lattűz felvillan a bal szemem előtt (ezek szerint a sötét
ben automatikusan nyitva tartottam) és önkéntelenül
elengedem a fegyverlámpa nyomógombját. A hirtelen
sötétségben csak a fülem követi az eseményeket.
Gyenge, balra tartó zörejt hallok, aztán mintha felfele
tartana, de olyan alig kivehetően. Nem csörtetés, nem
rohanás, inkább halk neszezés. Aztán semmi.
Meggyújtom a fegyverlámpát abba az irányba,
amelyből a neszek jöttek, de a bokroktól-levelektől 10
méterre se látok, megannyi fényforrásként világítanak
vissza. Odavilágítok, ahová lőttem: nincs ott disznó.
Meglőttem? Csak sebeztem? Mellélőttem? A zaj telje
sen furcsa volt, egyszerűen nem tudom értelmezni.
71

Várni kell. Térdem közé fogom a puskát és rágyújtok
egy cigarettára. Kényelmesen szívom és hallgatom a
csendet. Még el sem szívom és már lámpa villan a fák
között: Leléék jönnek.
— Mi van, mit lőttél?
— Egy süldőre lőttem, de nem vagyok biztos benne,
hogy meglőttem. Elment, de olyan furcsa, gyenge zaj
jal.
Odavilágítok, ahová lőttem, ők bóklásznak jobbrabalra, sehol semmi.
— Ez elment — mondja Lele.
— Itt vér van — kiállt fel a másik, a vendégvadász.
Lele is odamegy, megerősíti. Magam lekászálódok
a lesről, s hozzájuk sietek. Három csepp piros vér.
Odébb két csepp, még odébb megint kettő. A süldőt
tehát eltaláltam, és balra indult (neki előre), ahogy hal
lottam. Tizenöt méter után a vérnyom felfele kanyarodik
(ahogy hallottam menni), aztán 3 méter után megszű
nik. Nem, itt van. Visszafele vezet a vérnyom! És öt
méterrel a hely fölött, ahol meglőttem, ott fekszik egy
fa tövében a süldő, élettelenül. A remetesüldő. Sajnos,
nem kan.
Utóbb a zsigerelésnél kiderült, hogy a golyóm a szív
pitvart roncsolta szét, tökéletes lövés volt. A tüdő, a
máj, a gyomor és a bélrendszer teljesen sértetlen ma
radt. És ekkor értem meg a “menekülése” érthetetlen
neszeit. Nem menekülés volt, hiszen halálos lövést ka
pott. Tántorgott szegény, önkívületben, mintegy 10-15
méteres hurkot járva be, majdnem ugyanoda érve
vissza, mint ahol a lövést kapta.
Most azonban még nem tartunk a zsigerelésnél, ad
dig még sok mindent el kell mesélnem. Egyelőre a
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vadásztársak gratuláltak, önzetlenül elismerve lövésem
“mesterlövés” voltát.
— Lehet úgy negyven kiló — mondtam.
— Á, nincs az csak harminc — válaszolták egyön
tetűen.
Megfogtuk hát Leiével a két első lábát, s az elejét
kissé megemelve, húzni kezdtük az erdőszél felé. Akár
harminc kiló volt, akár negyven, egyikünkre — egyi
künkre nem esett valami nagy súly. De a könyökömet
nem kalkuláltam bele a disznólövésbe! A süldő lábát
bizony keményen markolni kellett, csúszott is a szőre,
a hepe-hupák rángatták is, olyan volt az egész, mintha
a legkeményebb Vasmarkúval ráznék kezet. Csakhogy
egy kézfogás 2-3 másodpercig tart, még az államfők
sem rázogatják egymás kezét egy percnél tovább a
kamerák és a fotoapparátok kereszttüzében. Süldő ko
mával való “kézfogásunk” közel tíz percig tartott. Igaz,
vagy három-négy részletben, mert többször kicsúszott
a kezemből, hogy a fájdalomból néhány másodpercnyi
enyhülést nyerjek. Eközben ismételten bizonygattam,
hogy “van ez negyven kiló is”, de mindannyiszor leszól
tak.
Végre leértünk az erdőszélre, ahol zsigerelni akar
tuk. Fejjel a hegynek fordítottuk és elengedtük. Meg
könnyebbültem. Ha itt zsigerelünk, innen vagy 10 kiló
val könnyebb lesz a süldő. (Arra csak később jöttem
rá, hogy ez ugyan igaz, de idáig lefele húztuk, innen
kezdve felfele fogjuk húzni. Micsoda különbség!)
— Menj, hozz valami edényt a belsőségnek —
mondta Lele, miután a Peleháza már csak 150 m-re
volt tőlünk. Elindultam, s a rákövetkező eseményeket
szívesen elmondanám itt, röviden. Ám, hogy azokat
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megértsük, ahhoz először meg kell ismerkedni valaki
vel, akit én csak úgy hívok, az “Aggszűz”. Bevallom
elnevezésem nem teljesen pontos, de ennek megérté
séhez egy kis kerülőt kell tennünk, ami külön fejezetet
igényel. Következzék tehát a nyolcadik fejezet, amely
nek címe: Az “Aggszűz”.

74

Az “Aggszűz”

Mint mondottam, a kifejezés nem teljesen pontos,
mert az illető valójában se nem agg, se nem szűz.
Másrészt azonban mégis egészen pontos, mert így
egybeírva tökéletesen kifejezi az illető jellemét. Jóvi
szonyunkra és kölcsönös tiszteletünkre való tekintettel
a rágalmazási per veszélye nélkül le merem írni a
nevét: Diffali Rékának hívják, s egyrészt igen sze
retetreméltó hölgy, másrészt roppant szereti a csalá
dunkat, különösen Kati lányunkat és Ádit, az unokán
kat. Szinte akármit megtenne értünk. A sors úgy
hozta, hogy anyjának, Diffali Eszternek a vezetékne
vét viseli, holott nem “törvénytelen” gyerek, de apját,
Gyopár Bihart soha nem látta. Igaz, anyját se na
gyon, három hónapos kora óta Kata neveli. Egé
szen pontosan: Katánál nevelkedik, mert nevelni nem
túlságosan hagyja magát, fiatal kora ellenére hatá
rozottan erős egyéniség. Anyai ágon nemesi szárma
zású — lehet, hogy innen a határozott, erős egyénisé
ge — anyai nagyanyját úgy hívták, hogy Ősi-Mágor
Görbe, nagyapját pedig, hogy világgyőztes Nyárádmenti Aba Lukko. Ám természetében az apai nagyapá
ból is lehet valami, annak ugyanis Bükki Vipera volt a
neve.
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A Kedves Olvasó ezek után már nyilván felismerte:
az Aggszűz egy “Dög”, egy eb, azaz kutya, egy nagy
szerű kutya. Erdélyi kopó.
A történet szomorú eseménnyel kezdődik, meghalt
a Katáékkal élő dédmama, így Kata az ötéves Ádival
egyedül maradt a családi házban. Kellett tehát egy
megbízható, jó házőrzőt szerezni, s ez a feladat reám
hárult. A különböző kutyafajták alapos tanulmányozása
után úgy döntöttem, hogy erre a célra legalkalmasabb
egy erdélyi kopó lesz. Tudtam, hogy ritka fajta, de hogy
teljesen a kihalás szélén áll, arra csak akkor döbben
tem rá, amikor elkezdtem kopót keresni. Végül sikerült
egy háromhónapos kölyök-szukára szert tenni, s boldo
gan vittem Katáékhoz, akik mondanom se kell, rögtön
a szívükbe fogadták, Réka is őket. Éppen, mert a fajta
a kihalás szélén áll, szívügyünknek tekintettük az utó
dok kérdését, ebbeli “sikereink” nyomán kapta az “Agg
szűz” nevet.
Az aggszűzi státusz megszüntetésére tett sikertelen
erőfeszítéseink története is megérne egy-két fejezetet,
dehát ezt egyrészt Katának kellene megírnia, hisz több
nyire Ő volt a koronatanú, másrészt viszont most a
remetesüldő zsigerelését kellene elmesélnem, s ehhez
csak az tartozik hozzá, hogy a Réka hogyan került oda.
Előre elárulom, nem kis kalamajkák árán. Katáék
ugyanis egy héttel korábban, mint ahogy mi a szabad
ságunkat megkezdtük, a Balatonhoz mentek iskolatá
borba s így Réka egyedül maradt. Egy hétig volt egye
dül (egy szomszéd adott neki naponta enni) s utána mi
vittük magunkkal Peleházába. De hogyan?
Réka abszolút családtag, ők hárman — és csak ők
hárman - alkotnak egy egységet. Idegenek nem járnak
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ott, Réka nem jár az utcán, nincs a közlekedéshez
szokva. Ősi ösztöneként minden idegennel szemben
be akarja tartani a három lépés távolságot s ebből nem
enged. Minthogy az utcán ez lehetetlen, a járókelők
között teljesen megzavarodik, és abszolút kezelhetet
lenné válik. Ráadásul, mint említettem, teljesen “neve
letlen”, azaz a kerten belül önállóan, saját törvények
szerint élő, korlátokat nem ismerő eb.
Médával már előre aggódtunk, hogy is fog ez az
utaztatás lezajlani. Azzal biztatgattuk magunkat, hogy
tavaly is kivittük Peleházához — persze akkor sem zű
rök nélkül — és akkor őkelme igencsak megszerette a
kocsizást. Csakhogy akkor még csak féléves volt, most
pedig jókora, kifejlett, bivalyerős eb, aki ráadásul még
meg is hízott, mert hónapok óta láncra volt kötve, mi
után folyton átugrotta a szomszéd kerítését és letapodta a virágait. És egyáltalán, emlékszik-e még a tavalyi
kocsikázásokra, hiszen azóta nem ült autóban.
Leparkoltam a házzal szemben lévő kocsisorban ta
lálható szabad helyre s bementünk Rékához. El nem
lehet mondani, hogy az egyhetes egyedüllét után mi
lyen boldogan fogadott. Két métereseket ugrott a leve
gőbe, nyakunkba akart mászni, sugárzott a boldog
ságtól. Hát amikor elővettük a pórázt és rájött, hogy
magunkkal visszük!
Nagynehezen ráraktam a pórázt. Azonnal vonszolni
kezdett a kapuhoz, majd keresztül az úttesten (szeren
csére nem jött autó), végig a kocsisor mellett a mi
kocsinkhoz (tehát nemhogy emlékezett a kocsikázá
sokra, de azt is tudta, hogy melyik a miénk) és a zárt
kocsiablakon keresztül megpróbált beugrani a vezető
ülésre. Csak miután harmadszorra sem sikerült neki,
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tudtam jobb kezemmel annyira legyűrni, hogy a ballal
kinyithassam a kocsiajtót. Ekkor újabb birkózás kezdő
dött: szabad volt az út a kocsiba. Csakhogy az ő helye
hátul volt! Végre sikerült a hátsó ajtót is kinyitnom s
hagytam beugrani. Előre ültem a vezetőülésbe, ő hátul
kényelmesen elhelyezkedett s méltatlankodva nézett
rám: Sofőr Úr, miért nem indul?
Méda is megérkezvén, elindultunk. Mi elől, ő (par
don, Ő) hátul. Nyugodtan nézegetett kifelé az ablakon,
majd lefeküdt az ülésre szundítani. Időnként, ha fékez
tem, felemelte a fejét: mi van? Kétszer-háromszor érez
tem, hogy nyalják a fültövemet (milyen kellemes ez
csúcsforgalomban!), egyébként teljesen nyugodtan vi
selkedett.
— Milyen szépen viselkedik — mondtam — kár volt
aggályoskodni.
— Okos kutya ez a Réka — felelte Méda.
Teljesen nyugodt, okosan viselkedik, nincs vele sem
mi baj, értelmes lény, baj nélkül megússzuk. Ilyen és
hasonló mondatokat mondtunk egymásnak, míg Kispest
ről Nagymarosra nem értünk. A falu elején megálltam az
országút melletti Közért előtt. És itt kezdődött a baj.
Ahogy megálltunk, Réka is felállt az ülésen mögöt
tem, de én ezt nem vettem észre. Elkezdtem letekerni
az ablakot, s amikor Réka úgy vélte, hogy a résen már
kifér, egyetlen ugrással ki akart ugrani rajta. Csakhogy
a repülő testet szemem sarkával észleltem s önkénte
lenül odanyomtam fejem-nyakam az ajtóhoz, minek kö
vetkeztében az ő nyaka beszorult az ajtókeret és a nya
kam közé: a kiugrás meghiúsult. Ám ugyanekkor kapá
lózni kezdett s jobb első lábát sikerrel átnyomta az ing
nyakamon a hátam és ingem közé. Persze ösztönösen
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előrehajoltam, magam után húzva Rékát, aki hasával
fennakadt a háttámlán, hátsó lábai a levegőben kapá
lóztak, bal első lába az ablaküvegen kapirgált, a jobb
pedig a hátam és az ingem között. Jobb lábának min
den húzását reccsenés kísérte, körmétől az inghátam
szakadt cafatokra. Végül a mellemen két inggomb le
szakadt, így ingnyakam hátrafelé engedett, Réka kihúzhattta a lábát és visszadolgozta magát a hátsó ülésre.
Az első menetet “megnyertük”.
De hátra volt a második menet. Hátrafordultam
ugyanis és rácsatoltam a pórázt. Eközben Méda ki
szállt. Mielőtt azonban az ajtót becsukhatta volna, Réka
átugorva a háttámlákat, kiugrott az ajtón. Azaz csak ki
ugrott volna, de a póráz, amelynek a végét fogtam, be
akadt a háttámlába, visszarántotta a fejét, így a levegő
ben megpördülve farral ért ki. Méda, hogy mentse a hely
zetet, két tenyerével tolta a Réka farát befelé, amit én
arra használtam fel, hogy kiszabadítsam a beakadt pó
rázt. A szabad póráz viszont pillanatnyi helyzeti előnyt
adott Rékának, aki nagyot nyomva magán fellökte Médát,
engem pedig labilis egyensúlyi helyzetből kibillentve ke
resztülhúzott a másik ülésen. Ott feküdtünk, Méda ha
nyatt a betonon, én az ülésen keresztbe hason, felha
sogatott hátú ingben, kezemben a kocsiból kilógó pó
rázzal, a póráz végén egy üres nyak- örvvel, melyből
Rékának közben sikerült kibújnia. Az emberek tódultak
ki a Közértből, ilyen ingyencirkuszt ritkán lehet látni.
Gyorsan feltápászkodtunk s megpróbáltuk megfogni
Rékát. Ez persze nem sikerült, s miután a közönségből
egyre többen próbáltak segíteni, a kutya is teljesen
megzavarodott. Félő volt, hogy kiugrik az országúton
száguldó kocsik elé, s valamelyik elüti, vagy ami még
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rosszabb, a hirtelen fékezésnél még a “közönségünk”
sorai közé is beperdülhet egy kocsi.
Hirtelen támadt ötlettel rákiáltottam Médára: Ülj a
kocsiba! Magam is bevágtam magam a vezetőülésre,
kinyitottam a hátsó ajtót és kiordítottam:
— Réka, kocsizunk!
Réka egy pillantás alatt keresztülvágta magát a tö
megen, egyetlen ugrással a hátsó ülésen termett, rá
csaptam az ajtót, felbőgettem a motort, s mintha valami
Forma l-es rajtján lennénk, nagy port hagyva magunk
mögött kilőttem a kocsival a tömegből. Ezt megúSztuk.
Mehetünk egy másik Közért elé.
Mentünk is, hisz Médának még be kellett vásárolnia.
Ott már közvetlenül fogtam Réka nyakörvét, simogatva
beszéltem hozzá. így aztán minden gond nélkül meg
érkeztünk Peleházára, ahol azonnal birtokba vette a
kertet. Ez ugyebár úgy történik, hogy össze-vissza ro
hangálja a területet, gondosan átugorva minden utat és
ösvényt, de szisztematikusan végiggázolva a virágá
gyakat. A Méda féltett virágait! Méda először minden
féle utasítás-jellegű szavakat kiabált Rékának, azt indulat-jellegű szavak és mondatok követték, végül, ami
kor egész tavaszi-nyári munkájának gyümölcse ott fe
küdt learatva és kicsépelve, két tenyerébe hajtotta ar
cát és olyan mondatokkal fejezte be a monológját, ami
lyeneket azelőtt soha nem hallottam tőle. Nem írom le,
hogy milyeneket, a lektorok úgyis kihúznák, ha csak
körülírnám azokat, akkor is.
Végül Réka a boldogságtól sugárzó szemekkel, tér
dig lógó nyelvvel, nagy lihegve odajött hozzánk és
megállt térdemhez simulva. Barátságosan megvereget
tem az oldalát:
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Ott feküdtünk, Méda hanyatt a betonon, én az ülésen
keresztbe hason, felhasogatott ingben, kezemben a ko
csiból kilógó pórázzal, végén egy üres nyakörvvel,
amelyből Rékának sikerült kibújnia. Az emberek tódul
tak ki a Közértből, ilyen ingyencirkuszt ritkán lehet látni.
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— Jól van, Réka, jól van. Látom bátor kislány vagy.
Én ezt még fél liter pálinka elszopogatása után sem
mertem volna megcsinálni, pedig az köztudomásúan
bátorít.
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A zsigerelés

Ne tessék reménykedni, ez a fejezet sem a lényeg
gel kezdődik. Maga a zsigerelés ugyanis teljesen ér
dektelen. Az Ember fog egy éles bicskát, (flanco
sabb vadászok ezt Vadászkésnek hívják), felnyiszszantja vele a süldő felülre fordított alfelit az állától a fenekéig s kiszedi mindazt, ami a süldőben van.
Közben osztályoz: ez megy az Egészségügynek a
molinózacskóba (pici máj, szív, lép, vese darabok), ez
a rókának (tömegében ez a legtöbb), a maradék máj,
vese, szív, tüdő a vadászé. Hivatalos nevén kom
petenciának hívják e részt, az Édes Anyanyelvűnk hű
ápolói azonban vadászrésznek nevezik, noha nem
a vadásznak, hanem a süldőnek egy része, amire
végső fokon nem lehet azt mondani, hogy mindegy,
hiszen ezt a részt a vadász családja és barátai sütvefőzve megeszik, a kannibalizmust viszont a törvény
bünteti ...
Maga a zsigerelés tehát teljesen érdektelen, jobb
vadászok gyémántgombos kézelőben is három perc
alatt végeznek vele anélkül, hogy azon akár makula is
esne, nemhogy vércsepp, de hát én nem tartozom még
a jobb vadászok közé. Nem marad más hátra, kezdjük
a lényegtelennel. Úgyis az az érdekes.
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A mi szempontunkból most a szomszéd jelenti a
lényegtelent, a szomszéd, aki immár másfél évtizede
építi emeletes palotáját, de miután se pénze, se ereje,
csak idén jutott el oda, hogy egyetlen emeleti helységet
úgy-ahogy lakhatónak tekintsen. S hogy pénzhez jus
son, elhatározta, vendégeket fogad majd, s az így be
jött pénzből tovább építkezik.
Nos, ahogy Réka befejezte a “terménybetakarító”
munkáját s megveregettem az oldalát, akkor jutott csak
el a tudatunkig, hogy a szomszéd két pulija, Czopi és
Maszat, megérkezésünk óta éktelen csaholást rendez
nek a kerítésünknél, olyannyira, hogy a szomszédok
már ott toporognak a kapunk előtt.
— Menjünk, ismertessük össze Rékát a szomszé
dokkal, nehogy valami kalamajka legyen — mondtam,
s kimentünk a kapu elé. Réka igen bizalmatlanul nézte
a két fekete szőrgombócot, s nem tudta, hova sorolja
őket. Látott ő már pamutgombolyagot is, meg összete
kert subaszőnyeget is, de egyik se ugatott. Ezek vi
szont kutyaként ugattak, de se elejük, se végük, se
fülük, se farkuk, se lábuk, mégis futnak: nyilván nem
lehetnek mások mint kisördögök.
A két kisördög engem persze régi ismerősként
örömmel üdvözölt, leguggoltam s simogatni kezdtem
Maszatot. Réka erre féltékeny fúriaként rontott a Maszatra, de bár ne tette volna, mert a két puli rögtön
felvette a harcot, méghozzá az ősi puli harcmodorral.
Az ellen pedig nincs védekezés. Ez a harcmodor abból
áll, hogy az egyik puli ott ugrál az ellenség orra előtt,
mintha annak orrába akarna harapni, noha valójában
ezt nem akarja. Ezalatt viszont a másik hátulról tá
mad, s esze ágában sincs úgy csinálni, mintha harapni
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akarna, hanem egyszerűen csak harap. Ha erre az
ellenfél hirtelen megfordul, a pulik szerepet cserél
nek, ha az ellenfél pörög a tengelye körül, pörögnek
körülötte a pulik is. Rettenetes egy harcmodor, a
legvadabb bikát is másodpercek alatt lefogják ezen a
módon.
Réka igencsak hamar rájött, hogy ezt a csatát el
vesztette, de a pulik se támadni, se elszaladni nem
engedték. Nagy nehezen szétválasztottuk őket, négyen
össze-vissza üvöltözve a három kutya nevét. Végre
sikerült demarkációs vonalat húzni közéjük, Réka a ka
pun belül volt, a kisördögök kívül. Ekkor véletlenül fel
néztem a szomszédék lakhatónak tekintett szobájához.
Az ajtó üvegét helyettesítő PVC fólia mögött egy sötét
emberi alak körvonalai homályosultak, s a fóliába vá
gott pici kémlelőlyukon keresztül egy szem tekintett ki
vizsgálódóan.
— Az első vendégünk — mondta a szomszéd —
azért választotta ezt a helyet, mert elege van a városi
zajból. Csöndet akar, nyugalmat és pihenést.
Valóban, kinyílt az ajtó s kilépett rajta egy elegáns
öregúr, vasalt fekete nadrágban és zakóban, hófehér
ingben, fényesre pucolt fekete cipőben. Ha nyakkendő
is lett volna rajta, meg lettem volna győződve, hogy
esküvőre megy és ő a vőfély. A kutyák viszont válto
zatlanul veszettül csaholtak, Réka sértődötten és mél
tatlankodva belül, a pulik győzelemittasan kívül. Nem
is hagyták abba egészen estig, amikor is vacsorájuk
feledtette velük a harcállapotokat.
Viszonylagos nyugalom volt azután egészen este
10-ig, vadászni ugyanis úgy szöktem ki Réka elől, hogy
Méda behívta őt a konyhába s magukra csukta az ajtót.
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Ám 10 óra körül Méda meghallotta a lövésemet s Ré
kával lesétált a kapuhoz, ott várta érkezésem a kelle
mes, meleg augusztusi éjszakában. S amikor kiléptem
az erdőből, Réka vad csaholásba kezdett, mintegy 15
méterre a csöndre és nyugalomra vágyó öregúr fóliával
“üvegezett” ablakától. Mire a kapuhoz értem s Réka
azonosítva hangomat'és szagomat csaholásból öröm
nyüszítésbe váltott, az öregúr elmosódott alakja meg
jelent a fólia mögött. De most nem feketén, fehéren.
Nyilván hálóingben volt, s az ágyból kelt ki. Ekkor 1/4
11 -et mutatott az óra.
Leraktam az oldalzsákot, puskát, fogtam egy “vájdlingot” s indultam visszafele, az erdőszélre, ahol a sül
dőnél vártak a társaim. Réka velem. Hanem ott azután
kitört a gyalázat s Réka minden eddiginél nagyobb iz
galomba jött. Először is: őkelme erdőben is csak egy
szer járt, féléves korában, nappal, pórázon, nem éjjel,
póráz nélkül. Másodszor: ott feküdt egy Vaddisznó,
amelyről ugyan nem tudta, hogy micsoda, de ősi ösz
tönei révén azt tudta, hogy ez az ellenség, sőt A Leg
nagyobb Ellenség. Azután ott volt két idegen. Azután
mi hárman, a két idegen és én, a töksötétben, egy
gyenge zseblámpa fényénél valamit csinálunk a Vad
disznóval, amitől friss vér és meleg hús szaga áramlik
szerteszét. Ezt így mind, egyszerre, a legedzettebb
aggszűzi idegek sem bírják elviselni. Éktelen csaholás
ba kezdett hát, rohangált fel-alá, körbe-körbe, de 9-10
méternél közelebb nem jött.
Dobhártyarepesztő csaholás közben kizsigereltük a
süldőt, s behúztuk Peleháza udvarára. Mire a kapuhoz
értünk a két kisördög is ‘Vette” a vaddisznó szagát, ők
is éktelen csaholásba kezdtek. Az ajtó “fóliaüvege" mö
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gött ismét fehér árny jelent meg. Ekkor 3/4 11-et muta
tott az óra.
Ha egy kutya csahol, az magánügy. Ha kettő, arra
esetleg érdemes odafigyelni. Ha viszont már három
kutya csahol veszettül, az már kutyáéknál is közügy,
így Réka és a két kisördög csaholásához először a
Lejtő-útiak csatlakoztak, majd az egyik oldalról a Mere
dek-úti, a másikról a szamarasi kutyák. A csaholáshullám lejutott a Rigó-völgybe, majd a falu felső végébe,
onnan a középsőbe és fel a Templom-völgybe. Mikor
Nagymaros alsó részének a kutyái is veszettül csahol
tak már, a visegrádi kutyák is érezték, hogy nagy lehet
a veszedelem. Szolidaritásból tehát ők is rákezdtek,
tőlük átvették a Lepence-völgyiek, azoktól a Gizella-telepiek.
Mire a süldőt a ház előtt lévő tölgyfa egyik ágára
hátsó lábainál fogva fellógattuk és mellkasát kipöcköl
tük, a Dunaszoros mindkét oldalának összes kutyája
veszetten csaholt. A hangokat a nagymarosi hegyek a
visegrádi oldalra, a visegrádi hegyek a nagymarosi ol
dalra verték vissza, így a hangzavar akkorára nőtt,
hogy a falubeliek is kimentek a házukból. Volt aki a
tanácstitkárt keltette fel, nem kellene-e félreveretni a
harangot, mert ha ennyire ugatnak a kutyák, akkor nyil
vánvalóan nagy a baj, hiszen még telihold sincs, amit
a kutyák ugathatnának. A tanácstitkár, aki rend
szeresen olvassa az Élet és Tudományt és nézi a TVben a Delta adásait, nyugodtan közölte: semmi baj,
csak front van, a Kudlik Juli is bemondta a múltkor,
hogy ilyenkor nyugtalanok az állatok.
Eközben én behívtam társaimat, részben kézmosás,
részben öblítés céljából. Ez utóbbi úgy értendő, hogy
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öblítsük már le egy stampedlivel a süldő-ügy fáradal
mait. Az egy stampedliből kettő lett, s kettőből három,
s közben jól belemelegedtünk a beszélgetésbe. Úgy
éjfél fele a kutyák is belefáradtak az ugatásba. Nagy
csönd lett s e csönd feltűnt a vendégeimnek. Szedelődzködni kezdtek hát, s búcsúztak. Ilyenkor mit csinál
egy tisztességes kutya? Ugatni kezd. Tőle átvette a két
kisördög, azoktól a Lejtő-útiak, a Lejtő-útiaktól a szamarasi kutyák. Mit ragozzam tovább? Mire a kapunál
elbúcsúztam vendégeimtől, megint zengett a Dunaszoros. A szomszéd fóliaablaka mögött ismét megjelent a
fehér árny, a falu tanácstitkára pedig — miután mezítláb
kiment hallgatózni az udvarra — felkeltette a feleségét,
hogy megtanácskozza vele: nem kéne-e felkelteni a
Tanácselnököt is és mégis félreverni a harangokat. Hát
ha a Kudlik is tévedhet? Ekkor 1/4 1-et mutatott az óra,
éjfél után.
Percek alatt ágyba bújtam, hiszen hajnalban még ki
akartam ülni a lesre. Háromkor már talpon voltam, nagy
csendben készülődtem, hadd aludjon az asszony, iga
zán bőven van mit kipihennie. Kiléptem az ajtón, Réka
nagy boldogan, hangtalanul ugrált körül. Pszt! mond
tam neki, légy csöndben, mert alszik a Nagyanyád!
Úgy látszik meg is értette, mert egy halk nyüszítést sem
tett, úgy kísért lelkendezve a kapuig. A résnyire kinyitott
kapun átcsúsztam és őkelme orra előtt becsaptam a
kaput. És ekkor kitört a botrány. Réka rájött, hogy nél
küle megyek el. Nyüszített, vonyított, sírt, ugatott, csa
holt, közbe össze-vissza ugrált, át akarta préselni ma
gát a kapu lécei között stb. Visszafordultam, próbáltam
nyugtatni, de csak azt értem el, hogy Réka hangereje
duplájára nőtt, baritonhangja itt-ott szopránba csapott
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át, s a szomszéd ablakfóliája mögött megjelent egy
fehér árny. Ekkor 3 óra 20 percet mutatott az óra.
Lesz, ami lesz, hirtelen elhatározással elindultam az
erdő felé. Réka megpróbált a kerítésen belül követni,
de persze csak a kerítés sarkáig jutott, ott nyüszített,
vonyított tovább. Eltűntem az erdőben, felültem a ma
gaslesre, a Réka-műsor azonban csak nem maradt ab
ba. Már azon gondolkodtam, hogy visszamegyek, ami
kor hirtelen csönd támadt. Mint utóbb megtudtam, Méda kelt fel, s magára véve egy köpenyt, kiment a Ré
kához, lecsendesítette őt. S Méda elbeszélése szerint
a hirtelen beállt csöndre egyszercsak megjelent egy
fehér árny a szomszéd erkély ajtajának fóliája mögött.
Az óra 3.45-öt mutatott akkor.
Fél hat körül jöttem vissza a lesből. Réka persze
ugatott, a fehér árny megjelent a fólia mögött. Hatkor
Lele nézett be, hogy megbeszéljük a süldő beszállítá
sát a MAVAD-hoz, ez sem ment éktelen csaholás és a
fehér árny megjelenése nélkül. Megreggeliztem, majd
a kocsi farával a fáról lelógó disznó alá tolatva, been
gedtük a süldőt a kocsi csomagtartójába. Méda nyitott
kaput, Réka persze nyüszített, hogy nem jöhet, s ahogy
áthajtottam a kapun, egy önkéntelen pillantással meg
állapítottam, hogy az árny ismét ott áll a fólia mögött.
Ezúttal azonban feketében. 7 óra 25 volt.
A MAVAD-nál I. osztályú árúként vették át a süldőt,
amely zsigerelve 31 kg-ot mutatott (élősúlya tehát 40
kg körül lehetett). Gyorsan végeztünk és siettem vissza
Peleházába. A kapu előtt megálltam és kiszálltam a
kocsiból. Réka örömcsaholásba kezdett. Felnéztem a
szomszéd erkélyére, az erkélyajtó fóliája mögött azon
ban nem jelent meg árny. Se fehér, se fekete. Az öregúr
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ugyanis összepakolt és a reggeli vonattal, egy nap “pi
henés” után elutazott. Mint mondták, fizetés nélkül.
Nem értem, mi baja lehetett, hisz a kilátás csodálatos,
a levegő nagyszerű, és nyaraláshoz szebb időt, mint
ami akkor volt, elképzelni sem lehet.
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Az első előtti bakom

Nem kellett huszonnégy óra ahhoz, hogy rájöjjek, ez
így nem mehet tovább, Rékát meg kell nevelni. Elkezd
tem hát a nevelését teljes következetességgel — és
innen is látszik, hogy Réka valóban kiváló, okos kutya
— három nap múlva már egészen jól lehetett kezelni.
Amikor a következő héten Kata és Adi is megérkeztek,
Kata nem kis csodálkozással látta, hogy elég egy pici
kézmozdulat és egy halk, alig hallható “Maradsz” pa
rancsszó, s Réka ott a ház sarkánál megáll és egyetlen
hang nélkül figyeli, amint én végigbaktatok a kerti úton,
kimegyek a kapun s puskával a vállamon eltűnök az
erdőben.
Különösen a hajnali vadászatoknál volt hasznos ez
a nevelés: úgy tudtam hazulról elmenni, hogy egyetlen
hang sem esett s kibővült családom egyetlen tagját se
zavartam korai távozásommal. így mindjárt másnap,
ahogy Katáék megérkeztek, elmehettem egy hajnali
cserkelésre. Ez azért nevezetes, mert nagyon szeretek
cserkelni és ugyanakkor ritkán nyílik rá lehetőségem.
A cserkelést tartom a vadászat igazi módjának.
Nemcsak azért, mert az esti, de különösen a hajnali
séták hozzák igazán közel az embert a természethez,
hiszen ilyenkor van az erdőben a legnagyobb nyuga
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lom a civilizáció zajai tekintetében és mert a vad is
ilyenkor mozog, nemcsak azért, mert a rézsútos hajnali
és esti napsugár egészen különleges fény- és színjáté
kot tud produkálni az erdőben, de azért is, mert a cser
kelés talán az egyetlen vadászati mód, ahol a vadász
és vad egyénileg méri össze képességeit.
— Azért így is egyenlőtlen a küzdelem — mondhatja
valaki — hiszen a vadásznál puska van, a vadnál nincs.
Ez igaz, legalábbis, ami az állítás másik részét illeti. Ám
a mai vadászati előírások, a vadgazdálkodási szabá
lyok annyiféle megkötést tartalmaznak arra vonatkozó
an, hogy mikor milyen vadat, hogyan lehet elejteni,
hogy — legalábbis erdőben — sokszor tíz-húsz méterre
kell becserkészni a vadat ahhoz, hogy el lehessen dön
teni a korát, egészségi állapotát, trófeájának nagysá
gát, vastagságát, gyöngyözöttségét, várható súlyát, kö
rülbelüli pontszámát stb. Az ilyen közeire való becserkelésnél viszont a vadnak van előnye, hisz az ő szag
lását és hallását még nem tette tönkre a városi élet
bűze, zaja. A puska csak a végső szót mondja ki, mint
egy kiegyenlítve a vad ebbeli előnyeit s megjutalmazva
a vadászt azért, mert csökkent működésű érzékszer
vekkel is meg tudta közelíteni a vadat.
Elindultam hát cserkelni, teljes csöndben és nagyon
boldogan. Boldogan, mert életemben először nyílt lehe
tőségem arra, hogy komoly puskával a vállamon haj
nalban egyedül cserkeljek. Bérkilövő vadásztársaság
tagjai — mint én is — csak meghívással juthatnak va
dászathoz. A meghívásnál pedig mindig ott a kísérő
vadász, aki szent kötelességének tekinti, hogy vendé
gével vadat lövessen, s így a cserkelés egysíkú vadke
reséssé válik. A vadászok döntő többsége a cserkelést
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amúgyis távfutással téveszti össze, egyik helyről'a má
sikra sietve mondván, ha itt nincs, akkor biztosan ott
lesz a vad. Arról nem is beszélve, hogy sokan még ezt
az egyik helyről a másikra való rohanást is kocsival
csinálják.
Most azonban lehetőségem nyílt egyedüli cserkelés
re. Lele közölte, hogy a területre ketten vagyunk beírva,
de ő hajnalban nem tud kijönni, menjek ki egyedül,
nincs senki a területen, akinek a vadászatát zavarnám,
vagy netán balesetveszélyt teremtenék. Boldogan
mentem, noha tudtam, hogy nem lőhetek semmit, hi
szen meghívásom csak disznóra szólt (süldőre vagy
kanra), azok pedig ilyenkor már nem mászkálnak a
területen.
Réka egy halk maradj-ra megállt a ház sarkánál,
csendben kinyitottam a kaput s elindultam, ezúttal lefe
le. Szürkült, lámpa nélkül lehetett már az utat látni.
Vállamon a puska, nyakamban a kereső távcső. Le
mentem a sárga jelzésű útig, a Meredek-út sarkánál
megálltam. Itt végződnek a telkek s szűk kilátás nyílik
le a Dunához s át a pilisi hegyekre. Most még szürke
volt minden, a hegy felől még jött a hűvös, friss tiszta
hegyi légáramlás. Néhány nagyot szippantottam belőle
s beléptem az erdőbe.
A Rigó-völgy keresztezésénél megálltam. A völgy al
ja és oldalai úgy kétharmad magasságig gyertyános
bükkös, így messze látni benne. Megálltam figyelni és
hallgatódzni, nem igyekszik-e felfele valami vad, hogy
nappali nyugovóra térjen. Teljes csend volt és mozdu
latlanság, így kb. 10 perc múlva tovább mentem.
A Rigó-rét alján leültem egy fa tövébe, rálátással az
egykori dagonyára. Nagyszerű, a disznók és szarvasok
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által kedvelt dagonya volt itt egykoron, míg hozzá nem
értő kezek addig mélyítették, hogy áttörték a vízzáró
réteget és elszökött belőle a víz, azóta száraz. Ültem
hát vagy jó húsz percet, s hallgattam a hajnali csendet,
figyeltem, hogy a Fény hogyan győzi le a Sötétséget.
És azon vettem észre magam, hogy most minden moz
gás zavarna még tán az is, ha egy Remetekan sétálna
elém.
Azután kisétáltam a Rigó-sziklához, ahonnan cso
dálatos kilátás nyílik a Dunaszoros Gizella-telep körüli
részére. Kiültem a sziklára s azon gondolkodtam, hogy
az alattam folyó Duna szine higanyhoz vagy olvadt alu
míniumhoz hasonlít-e inkább. Itt már nem volt olyan
nyugalom: a Dunán hajó ment, a völgyön át-átcsörömpölt egy-egy vonat, a túlparti országúton autók siettek
hajnali útjukon. Lent a völgy oldalában egy őz csipeget
te a bokrokat, de túl messze volt és túlságosan takarva
ahhoz, hogy megállapítsam, milyen.
Innen felmásztam a Rigó-rét felső sarkába az ete
tőkhöz, ekkor kezdett vörösödni a Mihály-hegy teteje.
Ott már kel a nap. Elindultam hát lassan hazafele, egy
valahai úton, amelyet azóta már birtokba vett az erdő.
Az ilyenen a legnehezebb cserkelni, a száraz avar zö
rög, a szanaszét heverő elszáradt gallyak nagyokat
roppannak az ember lába alatt, a felnövő cserjét kerül
getni kell, a behajtott ágak alatt úgy átbújni, hogy az
ember puskája se akadjon bele és a távcsöve se koc
canjon sehova, bizony nem egyszerű. Nem egyszerű,
lassú és fáradságos, de megéri.
Fél. óra is beletellett, mire úgy kétszáz métert halad
tam. S ekkor egy mozduló vöröses foltot vettem észre.
Őzbak volt, 20-25 méterre tőlem az aljnövényzet fiatal
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hajtásait csipegette. Szememhez emeltem a távcsövet
s bármily óvatosan tettem is, a bak valamit észrevehetett belőle, mert hirtelen felém fordította a fejét és nagy
szemekkel bámult rám. Én megmerevedtem, de már
szememnél volt a távcső, így alaposan szemügyre ve
hettem. Gyönyörű bak volt, középkorú, olyan öt-hat
éves. Nem az agancsa volt gyönyörű, az csak olyan
közepes, jól fejlett, szépen gyöngyözött, arányos páros
hatos, de nem túl vastag és talán kissé szűk állású is.
Olyan helyeken, ahol kiváló agancsú őzbakok élnek, az
ilyet selejtként biztosan kilőnék, itt azonban, ahol az
őzállomány közepes, ez bizony megbecsülendő bak. A
teste viszont szemet gyönyörködtető volt, szőre sima
és fényes, izmai minden mozdulatára kidomborodtak,
lehetett látni, hogy a mostanában folyó szerelmi har
cokban ő bizony legény a gáton.
Egy jó percet állhattunk így, mindketten mozdulatla
nul, egymást bámulva. Ekkorra eldöntötte, hogy én
nem létezem és fejét elfordítva csipegetni kezdett. Ezt
kihasználva leengedtem a keresőtávcsövemet s fel
emeltem a puskát. A bak, mintegy ellenőrzésképpen,
felém fordította a fejét. Aztán megmerevedve ismét bá
mulni kezdett. Mintha az előbb egy kissé másként néz
tem volna ki! Ám megint mozdulatlan voltam, de pus
kám távcsövének szálkeresztje a szívén nyugodott. Uj
jam a ravaszon, (pardon, elsütőbillentyűn), de persze
nem húztam el, mégcsak ki sem biztosítottam a fegy
vert. De végiggondoltam: ha most lőnék, ugyanolyan
tökéletes lövéssel ejthetném el őt, mint minap a süldőt.
Ez lenne életem első bakja.
Ismét álltunk így mozdulatlanul vagy egy percet,
puskám csöve már táncolni kezdett s a bak ide-oda
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ugrálni látszott a puskatávcsőben. Már nem tudnék oly
biztos lövést leadni. Őkelme ekkor ismét elfordítva fejét
a friss hajtásokat kezdte tépkedni. Ezalatt visszavettem
vállamra a puskát és a keresőtávcsövet emeltem a sze
memhez. A bak visszanézett és eluralkodott benne a
gyanú: ez a valami nem mozdul és mégis változik!
Sietős léptekkel odébbment hát vagy húsz métert s
ott kezdett eszegetni. Ám pár másodperccel később
nagy böffenéssel hirtelen megugrott és elcsörtetett.
Most már elővigyázatosság nélkül kényelmesen sétál
hattam haza. A nap bőven fenn volt, mire Peleházához
értem. Réka hangtalan örömmel fogadott. Megsimogat
tam, elraktam a puskámat s mentem tüzet rakni a flancplaccra, hogy mire a család felébred bőven legyen pa
rázs. Reggelire ugyanis mindannyiunk legkedvesebb
csemegéje a nyárson pirított kenyér, jó fokhagymásán,
csipkebogyó teával.
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Hazudtam, Leie

Gyűlölöm a hazugságot. Visszaélésnek tartom a jó
indulattal, jóhiszeműséggel. Tisztességtelen előnyök
höz juttatja a hazudót a jóhiszeművel szemben. Ha
pedig a hazugság társadalmi normává szélesedik, egy
ország roppanhat bele. Van rá példa bőven, csak ezt a
történészek nem nagyon emlegetik.
Nem szoktam és nem is szeretek hazudni. Sőt,
nem is tudok. Olyankor sem, amikor igazán kellene.
Még diákkoromban hallottam, ma sem tudom igaz-e,
hogy az angolok kétféle hazugságot különböztetnek
meg. A fekete hazugság jellembeli hiba, az olyan em
berrel akit fekete hazugságon kapnak, nem állnak szó
ba többet. A fehér hazugság az társadalmi szükségszerűség. Amikor réglátott barátunkkal találkozva azt
mondjuk neki, hogy rég láttalak, nem változtál — mi
közben magunkban megállapítjuk, hogy de megörege
dett a szerencsétlen — fehéret hazudunk s ez nem
jellembeli hiba, hanem társadalmi jótett.
Én még fehéret is nehezen hazudok. Egyszerűen
nincs hozzá tehetségem. Ahogy az ember fölött halad
az idő, egyre-másra kerül olyan helyzetbe, hogy sze
rettei távoznak az élők sorából, s utolsó napjaikban
bátorításra, nyugtatásra szorulnának. Ilyenkor a fehér
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hazugság kötelező. De nekem még ehhez sincs tehet
ségem. Azok az esetlen, formális mondatok, amiket
ilyenkor kipréseltem magamból, aligha keltették távozó
szeretteimben a hosszú élet hitét.
És most mégis hazudtam, mégcsak nem is fehéret.
Igaz, nem is feketét, csak amolyan szürkét. Azzal nyug
tatgatom magam, hogy egészen világos szürkét. Ártani
senkinek se ártottam vele, hazugságom mégis nap
mint nap visszaköszön. Nem hagy nyugodni. Leírom
hát a történetet, mintegy nyilvános gyónásként s az
vesse rám az első követ, aki életében nem hazudott
ennél nagyobbat.
Aznap nagyon fülledt, meleg idő volt. Lele is későn
érkezett, már majdnem besötétedett, amikor elindul
tunk a lesre.
— Meglátod Tibi, ma megint lősz disznót — mondta.
'— Érzem, biztosan érzem. Olyan szemtelenek a le
gyek, bogarak, szúnyogok, hogy na. Ilyenkor mozog
nak az állatok. Ma meglövöd a disznót.
— Bár úgy lenne — feleltem.
— Biztosan meglövöd. Én meg szoktam érezni, tu
dod, hogy van az. Az ember megérzi.
— Nem nagyon jártak rá a kosztra, amit kirakosgat
tam. Inkább talán őz eszegetett belőle egy keveset.
— Ma biztosan meglövöd, Tibi. Tudod, hogy van, na.
Az ember az ilyet megérzi.
Biztatgatott, folyton folyvást biztatgatott, míg el nem
váltak útjaink. Felültem a lesre. Érezhetően napról-napra hamarabb sötétedett, hamarosan semmit se láttam.
Aztán megint hallottam a sietős apró lépteket lefelé,
most már tudtam, hogy róka, a kisróka, amelyikkel Lele
is többször találkozott már s amelyik engem is meglá98

togatott egyik este a lesnél, s így személyes ismerő
sömmé vált. Nem lőttem ki, maradjon Leiének télire,
amikor már szép és tartós lesz a bundája. Azután me
gint csend lett, csak a hirtelen elszaporodó szúnyogok
kellemetlenkedtek zümmögésükkel, s időnkénti, keze
men, nyakamon vagy arcomon történő landolásukkal.
Úgy fél tíz tájban a telkek fölötti tölgyesből ágrecscsenés hallatszott. Éppen úgy, mint amikor a “Remete
süldőm” jött.
— No, a végén még igaza lesz a Leiének s megint
bejön egy disznó — gondoltam magamban. — Bárcsak
kan lenne.
Készenléti állapotba helyeztem magam, s feszülten
figyelni kezdtem a reccsenés irányába. Nem hiába.
Egy-két perc múlva újabb ágreccsenés. Nem kétséges,
nagyvad. De milyen?
Néhány perc múlva már az avarzörgést is lehetett
hallani. Hanem ez sajnos nem disznó, ez szarvas. Be
jött egészen a les közelébe s vagy 30 méterre tőlem
tépegetni kezdte a gallyakat. Teljes csöndre mereved
tem. Minden mozdulatát követni tudtam. Most lép, most
húzza a gallyat, most pattan el a gally. Most odébb lép,
másik gallyat választ. Élveztem, hogy fülemmel ennyire
pontosan be tudom tájolni a mozgását.
Legalább tíz percig eszegetett, mire elért a szóró
tisztásához. Biztos voltam benne, hogy szarvasünő. A
tehén ilyenkor a borjával jár s a bikák ugyan már kez
denek egyedül barangolni, de ha bika lett volna, bizto
san észleltem volna, amint agancsa az ágakhoz ütődik,
súrlódik. Mégis meg akartam bizonyosodni felőle, s ami
kor a szóróhoz ért rávilágítottam, vállalva, hogy esetleg
megugrasztom, s csörtetésével riasztja az erre kóborló v
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esetleges egyéb vadat. Megnyomtam hát a fegyver
lámpa gombját s pontosan onnan, ahol a süldőt lőttem,
egy szarvasünő bámult rám visszatükröző szemekkel.
Most meglőhetnélek — gondoltam magamban — de
hát szarvasra lámpával nem vadászunk. Ő meg csak
bámult egy darabig, majd a fénykéve kellős közepén
nyugodtan enni kezdett.
— No te aztán nem vagy valami nagyon ijedős —
gondoltam — és elengedtem a fegyverlámpa gombját.
Az ünő a sötétségben továbbeszegetett. Hogy a fenébe
látja az ilyen tök sötétben, hogy hol az ennivalója?
Eltelt vagy tíz perc, a szarvas még mindig ott téblábolt, nem haladt húsz métert se. — Továbbállhatnál
már, nem téged vártalak, gondoltam magamban s me
gint rávilágítottam, de nem láttam semmit a visszavilá
gító levelek miatt.
Újabb öt perc múlva már félkörbe végigette a les
környékét úgy 25-30 méter távolságban. Megint rávilá
gítottam, őt ugyan nem láttam, mert takarásban volt, de
visszavilágítottak a szemei. És megint nyugodtan to
vább evett!
A jelenet öt percenként megismétlődött. Háromne
gyed óra alatt majdnem teljesen körbelegelte a magas
lest, mint karóhoz kötött tehén a karót, avarzörgés,
ág reccsen ések, ágcsapódások közepette, miközben
én a lesről rendszeresen rávilágítottam. Hát ez vagy
nagyon buta, vagy kötélből vannak az idegei.
— No várj csak, majd megugrasztalak én — gondol
tam, s fennhangon megszólaltam: Szépséges szarvas
hölgy, méltóztassál elsétálni!
Nagy csörtetést vártam, ehelyett abszolút csönd lett.
Ez a szerencsétlen még mindig nem tudja, hogy itt egy
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ember ül? Egy vadász, puskával? Én is megmereved
tem és figyeltem, mozdulatlanul. Egymást figyeltük: ki
moccan előbb?
Eltelt öt perc, azután tíz. Se ő nem moccant, se én.
Hanem ekkor, ahogy mondani szokták, elfogyott a cér
na. Nálam.
— Ha a hangomból nem voltál biztos benne, hogy
ember vagyok, akkor most megnézhetsz — mondtam
magamban, majd elővettem egy cigarettát, s öngyújtó
val rágyújtottam, arccal a szarvas felé. Az öngyújtó
lángja a teljes sötétségben élesen megvilágította az
arcomat.
Az ünő erre sem csörtetett el, maradt a teljes csend.
Elszívtam a cigarettát és közben feszülten figyeltem.
Előbb-utóbb csak megmoccan, bármilyen kötél idegei
vannak is. Ebben a száraz avarban pedig nemhogy egy
szarvas, de még egy százlábúnak is minden lépését
meghallani!
Elnyomtam a cigarettám és feszülten hallgatództam
tovább. Hát jó, játszuk azt, hogy egymást figyeljük. Én
bírom.
Nem bírtam. Öt perc múlva hangosan krákogtam
egyet, s mikor a szarvas erre sem ugrott meg, hirtelen
felötlött bennem a gyanú, hátha nincs is itt. De hát el
nem mehetett! Nem volt egyetlen levélzörgés, egyetlen
ágreccsenés, egyetlen gallycsapódás se! Félmázsás
test ilyen sűrű aljnövényzetben, ilyen száraz avaron,
ennyi száraz gally között nem távozhat el úgy, hogy a
legkisebb neszt se okozza! Avagy tán szellemmé vált?
Itt van, vagy nincs? Hogyan lehetne eldönteni? Hát
egy módszert tudok. Ha lőnék egyet, azt a legkötélebb
idegzetű szarvas se bírná ki. Lőni kellene tehát s ha
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megugrik itt volt, ha nem, úgy nincs mese, szellemmé
változva teljesen nesztelenül eltűnt. De mit szól majd
Lele ahhoz, hogy én csak úgy puffogtatok az éjszaká
ba?
És ekkor fogalmazódott meg bénnem a Hazugság:
azt mondom majd, hogy süldőre lőttem, de nem talál
tam. Felemeltem a puskát, megnyomtam a lámpa
gombját, megcéloztam a szórón egy csupasz földdara
bot és belelőttem. Nagyot csattant a lövés az éjszaka
csendjében, azután ismét teljes csend lett. A szarvasü
nő tehát már nem volt ott, korábban elment, szellem
ként, egyetlen nesz nélkül.
Fennmaradtam a lesen, tíz perc múlva megérkezett
Lele. Elmondtam, hogy süldő volt, de a biztosító katta
nására megugrott, már későn lőttem, biztosan mögé
lőttem, már csak automatikusan húztam meg a ravaszt
stb.
— Azért meg kell nézni, világíts oda — mondta Lele,
s elment keresni a vérnyomokat. Aztán én is lemász
tam a lesről s együtt kerestük tovább.
— U g ye megmondtam, hogy jön ma a disznó —
mondta Lele. De azért ne keseredj el, Tibi, van ilyen,
hogy az ember mellélő. Én is eltévesztettem a múltkor
egy bakot. Ne keseredj el, majd jön még másik.
A hazugságnak mindig következményei vannak. Az
első következmény az volt, hogy jó húsz percen ke
resztül össze-vissza mászkáltunk a bozótban, lámpa
fénynél keresve a vérnyomokat, de egy árva vércseppet sem találtunk. Eközben én folyton bizonygattam,
hogy biztosan mellélőttem, Lele pedig folyvást vigasz
talt, hogy ne keseredjek el, van ez így, máskor majd
eltalálom, a múltkor ő is eltévesztett egy bakot. Végül
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megállapodtunk, hogy hajnalban én még alaposan
utánanyomozok a disznónak, hátha mégis megsebe
sült. Azután elindultunk Peleháza felé.
Ezalatt már zajlottak hazugságom további következ
ményei, de erről én akkor még nem tudtam. Az történt
ugyanis, hogy Méda és Kata nem feküdtek le aludni,
hanem csendben beszélgettek. Amikor eldördült a lö
vésem, Méda önkéntelenül felkiáltott:
— A nagypapa megint disznót lőtt!
Amit persze Ádi, akit egyébként ágyúval sem lehet
felkelteni, álmában is meghallott, s minthogy borzasz
tóan fájlalta, hogy a “remetesüldő” elejtésénél nem le
hetett jelen, e mondatra azonnal felébredt, s követelni
kezdte, hogy kijöhessen megnézni a disznót.
Médának viszont az jutott eszébe, hogy délután.a
vájlingban valami csokis kulimászt csinált az unokájá
nak, aminek következtében az ott van csokisán a moso
gatóban, nincs mibe tenni a belsőségeket. Méda tehát
lóhalálában mosogatni kezdett, Kata viszont Ádit öltöz
tette, hirtelen előkapkodva valami melegebb holmit.
Mire Peleházához értünk, ott vártak a kapuban öten:
Méda, Kata, Ádi, Réka és a vájling (frissen tisztára
mosva). Ádi már messziről kiabálta:
— Mit lőttél Nagypapa?
— Lyukat a levegőbe!
Ezt azonban nem akarták elhinni. így hát behívtam
Leiét egy öblítésre és részletesen el kellett mesélnem,
hogy hogyan csattant a biztosító, hogyan ugrott meg a
süldő, hogyan lőttem mögé, és hogy kerestük a nyo
mokat. Eközben többszörösen öblögettünk s a sok öb
lögetés Lele részvétét is nagyon megnövelte, a végén
már egyre csak azt hangoztatta:
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— Nem baj, Tibi, ne keseredj el, van ez így. A múlt
kor én is eltévesztettem egy bakot.
A harmadik következmény miatt azonban szégyeltem magam. Természetesen én reggel nem mentem ki
nyomozni, hiszen a csupasz földdarab nem szokott vérezni. Lele azonban, mint tisztességes vendéglátó va
dász, hajnalban kiment Hary-val, a kutyájával, és lekiismeretesen végignyomozta a területet. S csak miután
nem talált semmit, jött be hozzám s mondta, hogy va
lóban mellélőttem, mert sehol nem találtak semmi nyo
mot.
Hazugságom utolsó (vagy legalábbis remélem, hogy
utolsó) következményét a mai napig viselem. Lele
ugyanis azóta hetenként legalább egyszer megszólal:
— Azért nem panaszkodhatsz, Tibi. Lőttél egy sül
dőt, s lőhettél volna egy másikat is, ha nem hibázod el.
Dehát nem baj, Tibi, van ez így, ilyen a vadászat!

-r

104

/

Vadásszá nyilvánítom magam

A vadásszá válásnak — amint említettem — külön
böző fokozatai vannak. Aki vadász szeretne lenni, an
nak első lépésként fel kell vetetnie magát egy vadásztársaságba, vadászjelöltnek. A vadásszá válásnak ak
koriban ez volt a legnehezebb lépése. Ha ezt sikerült
elérnie, jönnek a vadászvizsgák. Ezek birtokában a kö
vetkező lépés többnyire már automatikus, a vadásztár
saság a levizsgázott jelöltet felveszi tagnak. Ezt köve
tően kapja meg a sörétes puskáját, amivel hivatalosan
vadásszá válik.
A'vadásztársaság tagjai azonban még nem tekintik
vadásznak, hátra van még az avatás. Ez az első zsák
mány megszerzése után következik. A legtöbb vadásztársaságnál vadfajtánként külön-külön avatnak. Az igé
nyes vadászember azonban az avatás (vagy avatások)
után sem tekinti magát vadásznak, hiszen ahhoz még
a gyakorlat próbáin is keresztül kell mennie, magában
is kell éreznie, hogy ha nem is mindig ő az úr, de
legalábbis nagyjából-egészéből egyenrangú vetélytársává vált a vadnak. Ami, lévén a vad egész életét az
erdőn-mezőn tölti, a vadász viszont csak életének fő
ként az asszonytól függő töredékét, egyáltalán nem kis
dolog.
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Bennem az az érzés, hogy vadásszá váltam, a remetesüldős évet követő augusztus 20-ra alakult ki. Ek
kor tértem vissza az előző három hónap harminchato
dik vadászatáról. Tizenkilencszer ültem lesen és tizen1
hétszer cserkeltem. És a harminchat vadászat alkalmá
val — egy rókát leszámítva — nem lőttem semmit, de
abszolút semmit. Nyilvánvaló ezek után, hogy minden
indokom megvolt arra, hogy valódi vadásszá nyilvánít
sam magam.
A dolgok alapos, mély megértéséhez, mint említet
tem, mindig szükséges néhány mellékkörülmény isme
rete. Itt tehát ismét ezekkel kell kezdenem. A két leg
fontosabb: a Vadásztársaság és az Asszony. Kezdjük
a jelentéktelenebbel, a Vadásztársasággal.
A vadásztársaságoknak kétféle típusa létezik, a “területes” és a “bérkilövő”. Hogy a “területes” mit jelent,
az talán érthető, olyan vadásztársaságot, amelyiknek
egy — általában 5-15 000 hektár nagyságú — terület
van a kezelésében. Vadgazdálkodás szempontjából ezt
a területet gondozza, a vadat télen eteti, itatókról, sózókról gondoskodik, a mezőgazdaságban okozott vad
károkat megtéríti. Ennek fejében a társaság tagjai a
területen a vadászati rendelkezések és a vadásztársa
ság háziszabályzata által engedett keretek között sza
badon vadászhatnak.
Magam, mint említettem, egy másik típusú, egy “bér
kilövő” vadásztársaságnak vagyok tagja. Az ilyennek
nincs saját kezelésű területe, így tagjainak tulajdonkép
pen nincs hol vadásznia. A “bérkilövő” kifejezés félre
vezető, a magyar állampolgárok között nincsenek olyan
Krőzusok, akik a vadásztatásukat meg tudnák fizetni,
ez marad a nyugati vadászoknak, azok közül is csak a
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jobbmódúaknak. így egy “bérkhövő” vadász csak akkor
mehet vadászni, ha erre egy területes vadásztársaságtól,
netán egy állami vadgazdaságtól meghívást kap. A meg
hívás pedig nem esik túlságosan bőviben, hiszen “sok az
eszkimó és kevés a fóka”, azaz sokan szeretnének va
dászni, a vadászterületek száma viszont nemcsak korlá
tozott, de a civilizáció terjedése miatt egyre csökken is.
' Egy dolog azért segít a bérvadásznak, ez a vadkár.
Gabona és gyümölcsérés idején a vad előszeretettel
kérési fel a mezőgazdasági területeket, tetemes kárt
okozva abban. Hogy ennek mértékét csökkentsék,
ilyenkor az erdők és termőföldek határain folyik a va
dászat lehetőleg rendszeresen, s erre a vadásztársa
ság tagjai általában nem bizonyulnak elegendőnek.
Ilyenkor érkezik aztán a meghívás, vadkárelhárító va
dászatra.
Nekem is ez teremtett lehetőséget. Peleháza körül
is tekintélyes a vadkár, hogy csak egyetlen példát em
lítsek, szomszédunk keritésdrótját felnyomva bementek
telkére a vaddisznók s egyetlen éjjel megettek a telkén
minden ehetőt, többek között mintegy 70 kg éppen be
ért földiepret s 250 db Hollandiából hozott tulipánhagy
mát. Még mutatóba se maradt egyetlen darab se. A
nagyobb kárt azonban a faluszéli kertekben csinálják:
éjjelenként a vikkendtelkek közötti 1 -2 km-es utat átsé
tálva a faluszéli kertekben lakmároznak, s hajnalban
jönnek vissza az erdőbe. Ezeknek az útját kellett (pon
tosabban kellett volna) elállni s e célból egész nyáron
szinte minden nap vadászhattam Peleháza körül.
Ezt a lehetőséget azután megtoldotta Lele nagylel
kűsége, aki felajánlotta, hogy miután ő már elég sok
bakot lőtt életében, ezévi bakját átengedi nekem.
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— Dolgozd ki magadnak és lődd meg — mondta —
akármilyet meglőhetsz, csak mínusz pontos ne legyen.
Ez nem kis ajánlat, különösen, ha tekintetbe vesszük,
hogy rá is csak két-három évenként jutott egy bakkilö
vési engedély. Az pedig, hogy akármilyet meglőhetsz,
csak mínusz pontos ne legyen, azt jelentette, hogy akár
aranyérmes vagy világrekorder is lehet a trófea, ha
viselője túl van már az őzbakok “legszebb férfikorán”.
Lehet, vagyis lehetne, ha a területen ilyen bakok egyál
talán előfordulnának. Sajnos nincsenek.
Hanem az a “dolgozd ki magadnak", az nem volt
véletlen megjegyzés. Ezt bizony ki kellett dolgozni. A
területen még tíz éve is temérdek őz volt, ahogy kezdett
sötétedni, hol itt - hol ott ugattak a bakok, az ember
koradélutáni sétáin is folyvást őzekbe ütközött. Hanem
azóta a telkek nagy részén felépültek a vikkendházak,
s ahogy szaporodtak az üdülők, úgy csökkentek az
őzek. így hát célszerű volt folyamatosan figyelemmel
kísérni, hogy mennyi őz van, merre tanyáznak a suták
s az üzekedés közeledtével merre foglalnak saját te
rületet a bakok. Áprilistól kezdve rendszeresen cserkel
tem, főként hajnalban, de estefele is, persze még pus
ka nélkül. Júniusra már kétségbe estem: egyetlen ba
kot, egyetlen sutát, egyetlen gidát se sikerült látnom,
se közel, se távol! Az időjárás is ellenem dolgozott:
rettenetes aszály köszöntött be, így az aszfaltszerűen
kopogó száraz talajon hiába kerestem nyomaikat, csa
páikat is.
A jó vadász nem áprilisban kezdi figyelni az őzeket,
hanem állandóan szemmel tartja területét — vetheti
közbe a Kedves Olvasó. Igen, igen, csakhát itt jön köz
be a másik mellékkörülmény, a fontosabb. Mint említet
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tem, ezt a mellékkörülményt úgy nevezik: az Asszony.
Mert hát valljuk be, ha a pár szorosan összetartozik,
nem kis lemondást jelent az Asszony részéről, ha az
urát(?) épp akkor nélkülözi sorozatban, amikor az
egyéb körülmények pont az együttlétet tennék lehető
vé. Ezen csak úgy lehet segíteni, hogy az Asszonynak
is meg kell teremtenie a saját, külön hobbiját.
Hangoztatni kezdtem tehát, milyen jó lenne egy
konyhakert (a Bio-kertész füzetek szerint bio-módszer
rel 100 m2-ről el lehet látni egy teljes családot zöldta
karmánnyal) s amikor én a vadászatról hazatérve ho
zom azt a rengeteg húst, Ő csak kimegy a konyhakert
be, leszedi a friss hozzávalót. Szinte teljesen önellátók
leszünk s a fizetésünket így majd gyémánt- és rubinék
szerekbe fektethetjük. Bár ez utóbbi perspektíva Médát
nem nagyon izgatta, sokat nem kellett agitálnom, hi
szen mind a növényeket, mind a földmunkát nagyon
szereti.
Hanem Peleháza helyét kifejezetten azzal a szent
elhatározással választottuk ki, hogy konyha- és gyü
mölcskertészetet márpedig nem csinálunk, aminek kö
vetkeztében az igencsak meredek hegyoldalon épült. A
“termő”-nek csúfolt talajréteg vastagsága helyenként a
20 cm vastagságot is eléri, alatta kőtörmelék, majd ittott szálbanálló kőzet. így egy év alatt 15 m3 kőtörmelék
kicsákányozása árán sikerült egy 5x5 m = 25 m2-es
“konyhakertet” kialakítani s egyidejűleg a kitermelt kő
vel az előttünk menő földút kátyúit 350 m hosszan fel
tölteni.
Hát ezek a munkák akadályoztak abban, hogy ide
jekorán eleget tegyek azon kötelességemnek, amelye
ket egy jó vadásznak teljesítenie kell. Ám áprilisra ké
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szén lett a konyhakert helye, amelynek földjébe (valóban
komposzttal kevert kőzúzalék volt) Méda elkezdhette az
ültetést, palántázást. Én pedig az őzek utáni nyomozást.
Mire én a vadászatot is elkezdhettem, Méda kezdte be
takarítani a terményeit. Ám innentől kezdve beszéljen he
lyettem a vadásznaplóm, ha csak kivonatosan is.

Június 20. Egy hétig vadászni fogok! Este 8-kor
érkezünk Peleházára, még ki sem pakoltunk, beállít
Lele. Indulás vadászni! 11 h-ig ülök a lesen, semmi.
Június 2 1 . 4 h-kor kelés, azonnal a lesre! 7-kor érek
haza, semmit nem láttam. Mit lőttél? — kérdi Méda, -kezében néhány fej gyönyörű salátával (most hozta a
konyhakertből)
Este 3/4 12-ig ülök a lesen, abszolút csönd.
Június 22. 4 h-kor kelek, megyek a leshez, a kira
kott sós kenyeret felette egy disznó! No megállj, csak
megleslek! Felülök a lesre, 7-kor már reménytelennek
látom, hazamegyek. Méda csendes kérdő tekintetére
csak a kezemmel válaszolok: semmi. (A reggelihez sa
ját termesztésű hagymát tálal).
Délután Ádi unokám viszi ki a sózott kenyeret a
leshez. 1/2 9-től 1/2 12-ig ülök este a lesen, de a két
puli (a kisördögök) ugatásán kívül más állatot nem hal
lok, nem látok. Hazaérve pótvacsorát eszem: Méda ál
mában megszólal: ott a saját termésű retek, egyek hoz
zá. (Haha! Férges!)
Június 23. 1/2 4-kor kelek, de nem a lesemre me
gyek, hanem a Rigó-rétre, ott találkozom Leiével és V.
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Pistával, akik ott aludtak a szalmában. Javában alsza
nak, kontrázva horkolnak, amikor az egyik húz, a másik
fúj. Cserkelünk jó nagyot, de semmit nem látunk. A
cserkelést Pista pincéjében fejezzük be, kiváló tokaji
borai vannak. Reggelihez választhatok Méda által ter
melt hagyma és retek között. Egyben közli, hogy vad
hús híján be kell menni a faluba húsért (!)
Este nem megyek ki vadászni. Alszom. (Közben a
disznók a kivitt ennivalót felették.)

Június 24. 4 h-kor kelek. A Rigó-réthez megyek, de
Lele a megbeszélés ellenére nincs ott. Cserkelek egy
nagyot, egy sutát 15 m-re megközelítek, de hát sutát
most nem szabad lőni. Pedig lehet, hogy meddő, mert
nincs vele gida. Úgy vonulok vissza, hogy nem vesz
észre.
Méda közli: saját termésű borsóleves lesz
ebédre.
Este “messze” megyek vadászni, Médát egyedül
hagyva. N. Feri hívott meg, be van etetve a süldő a
Gubacsi Hálás szóróján.
7 h-kor ülünk a lesre, csak a pici tisztásra látni egy
iszonyatos bozóttenger közepén. 1/2 9 után minden
zörgés nélkül kilép rá egy süldő. Lőheted — mondja
Feri kellő távcsöves vizsgálódás után. Hanem a süldő
rosszul áll, vagy fejlövést adok neki, vagy fennáll a
veszélye, hogy nem marad helyben. S ebben a bozót
ban nyomozni egy sebzett vaddisznó után! Puskám a
les korlátján van megtámasztva, a szálkereszt rezze
nésmentesen nyugszik a süldő kobakján. Lassan be
görbítem az ujjam, a puska hangja keményen száguld
végig a tájon. Megvan. A bokroktól nem látjuk ugyan,
de elugorni nem látjuk, elrohanni nem halljuk. Akár oda
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is mehetnénk, a fejlövés azonnali halált okoz. De ilyen
kor várni kell. Várunk. Elszívok egy cigarettát, azután
lassan lekászálódunk a lesről, áttörjük magunkat a bo
zóton a néhány m2-es kis tisztáshoz. És a süldő nincs
ott! Sebesülésnek nem látjuk a nyomát. Már sötét van,
nem lehet a bozótban nyomozni. Reggel visszajövünk
kutyával.

Június 25. 4,55-kor érek Leiéhez, aki már a ház
előtt vár a kutyával, öt perccel később N. Feri is beszáll
a kocsiba. Irány a Gubacsi Hálás! Útközben néhány
szarvastehenet, két szarvasbikát látunk. Kel a nap, mi
re a süldőhöz (?) érünk. Bizony az egyetlen nyom az
elugrás nyoma, a nagyon is egészséges elugrásé. Az
után megtaláljuk a golyó becsapódását is egyik fiatal fa
törzsében. Pár cm-rel a süldő fölé lőttem. Hogyan?
Elmegyünk a Világostér fele cserkelni, de semmit
nem látunk. Visszafele a kocsiból figyeljük, hogy a le
kaszált réten egy róka egerészik, a szénagurigákon
ölyvek ülnek, lesik a reggelire való felbukkanását.
Délelőtt belőjük a puskáinkat: az enyém 50 m-en
balra hord 2-3 cm-t és 5-6-cm-t fölé. Hát ezért ugrott
meg a süldő! Azután lemegyek a faluba, hogy a Méda
által termelt zöldborsóhoz feltétnek húst vásároljak.
Június 26. 3/4 3-kor kelek, N. Ferivel és Leiével a
Templom-völgy gerincére megyünk a visszaváltó vad
útját elállni. Útközben a kocsiból több szarvast látunk,
majd egy kisróka mellett lefékezünk, de annyira tapasz
talatlan még, hogy öt-hat méterről sem tudja eldönteni
félni kell-e ettől a monstrumtól. Végülis eloldalog. Ha
nem a gerincnél hiába várunk, semmi nem jön.
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Méda: Ma sem lőtté! semmit? Azután közli: saját
termésű kelkáposzta lesz ebédre.
Este Ferivel és Leiével a Szürke-hegy fele cserke
lünk, de Leiének rossz napja van, végigfecsegi és végigbagózza az utat. Nem is látunk semmit.

Június 27. 4.15-kor Lele zörög az ablakon, me
gyünk cserkelni. Semmi. Este a lesnél egy borz keres
fel, közvetlen alám jön, majd továbbmegy. Védett!
Június 28. 4-kor kelek, a Rigó-hegyen cserkelek.
Mintegy 30 m-re becserkelek két kocát a malacaival.
Sokáig állok, figyelem őket. Kocát nem lövök, a mala
cok meg hadd fejlődjenek, még kicsik, kár lenne kilőni
őket. Amikor továbbindulok az egyik koca észrevesz:
az égnek csapódik a farka (egy kis kunkor van benne),
azután mély hangon röffent-horkant egyet s az egész
társaság megugrik.
Méda mikor mesélem neki, egyetért, hogy nem lőt
tem ki malacot.
Este 1/2 12-ig vagyok lesen. Egy őz bóklászik körü
löttem. De hát őzre lámpával nem lövünk, így békén
hagyom, azt se tudom, bak-e vagy suta? Alighanem
bak, mert nincs vele gida.
Június 29. Vége a hétnek. Ma nem megyek va
dászni. Méda egy egész kosárravaló termést hoz be
a konyhakertből. Visszük haza, Pestre.
Eltelt tehát az egyhetes szabadságunk. Minden nap
vadásztam és nem lőttem semmit. Méda csendben
megjegyezte, hogy kezd már eltelni ezzel a rengeteg
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vadhússal. Sebaj, hátra van még szabadságunk na
gyobb része, s akkor lesz az üzekedés időszaka!
Dehát mindig közbejön a Csakhogy. No nem, a sza
badságunkkal nem volt semmi baj, július 20-tól augusz
tus 20-ig kisebb megszakításokkal szabadságon vol
tunk, Peleházán. Csakhogy közbejött az aszály. Rette
netes szárazság, aminek következtében minden kiszá
radt, csak a mélyen gyökerező fákban maradt élet. Zörgött a fű, zörögtek a bokrok, így hát nemigen maradt
ennivalója az őzeknek.
Elhúzódott hát a vad, de különösen az őzek. Napon
ta reggel-este cserkeltem, lesen ültem csendben vagy
“őzsípot” fújva, hátha sikerül egy bakot becsalnom.
Nem sikerült. így ment ez augusztus tizedikéig. Akkor
hajnalban Lele egy vendéggel érkezett, Z. Tamással.
Kértem, hogy most ők menjenek a Rigó-rét felé, én az
ellenkező irányba mennék, mert Köveskuti Gyurka ba
rátom arra többször látott egy lőhető bakot, megpróbá
lom behívni.
Elváltunk. Még el se értem a kérdéses helyre, lövést
hallok a Rigó-rét felől. Később kiderült, Tamás elé be
ballagott egy őzbak, meglőtte. Az “én bakomat”. Amire
akkor már huszonhetedszer hiába lestem, cserkeltem.
Meglőtte, első alkalommal, félórás séta után. Most már
persze én nem lőhetek őzbakot, hiszen Lele “kerete”
kimerült. Gratuláltam Tamásnak. És bár az őzbak kistestű volt, gyenge agancsokkal, úgynevezett kilövendő
selejtbak, bevallom, irigyeltem Tamást. Következő alka
lommal, mikor reggel cserkelni mehettem, félúton Peleháza és Rigó-rét között összetalálkoztam egy bakkal.
Szép testű volt, de már benne a korban. Ki lehetett
volna lőni. Le se vettem a puskát a vállamról.
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A sok cserkelés azért nem maradt élmény nél
kül. Július 21-én a Rigó-sziklánál 15 m-re becserkeltem egy fiatal muflonkost. Csak akkor vett észre, ami
kor továbbindultam. Amikor megugrott, úgy riasztott,
mint egy mátyásmadár. Később a felső Rigó-rét éles
gerincét az út felől takarásban közelítettem meg, a ge
rinc mögött, tőlem 10 méterre három muflonkos legelt.
Csakhát tilalmi idő van rájuk. Úgy sikerült visszavonul
nom, hogy nem vettek észre.
Július 26-án ugyancsak a Rigó-sziklánál becserkeltem egy szarvastehenet a borjával mintegy 50 m tá
volságra. A borjút szabad lett volna kilőnöm (túlszaporodás miatt a vadásztársaság külön engedélyt ka
pott ünő és borjú vadászati idény előtti kilövésére),
csakhogy a borjú mögött Visegrád házai voltak a tá
volban úgy, hogy ha elhibázom, golyóm a házak
közé csapódik. Miután a visegrádi Tanács és Köztem
nincs hadiállapot, nem akartam Visegrádot ostrom alá
venni.
Következő reggel furcsa dilemmám volt: nem tudtam
eldönteni, hogy a kb. 60 m távolságban csipegető állat
egy nagytestű öreg suta-e vagy egy nagyon leromlott
kistestű, beteg ünő csapzott, téli bundában a nyár kö
zepén. Alighanem az utóbbi volt, de nem akartam,
hogy bármi problémát okozzak vagy akárcsak szóbe
szédre adjak alkalmat, nem lőttem rá. Néhány percre
rá egy malac jött ki az útra, utána egy másik, gondta
lanul turkáltak. Meglőhettem volna őket. Azután egyszercsak egy szépalakú, csapottfarú koca keresztezte
az utat, mögötte két apró, nyeszlett malaccal. Mint ké
sőbb lenyomoztam, épp a lesemről jöttek, az oda kihe
lyezett körtét ették meg reggelire.
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Eközben Méda konyhakertje ontotta a termést. Va
lahányszor visszatértem a (mindig) eredménytelen reg
geli cserkelésről, Méda egy csomó terményt tett le az
asztalra: gyönyörű paradicsomokat, sárga- és fehérré
pát, petrezselymet, zöldborsót, zöldbabot, kelkáposz
tát, salátát, tököt, cukkinit és kitudja még mi mindent.
Huszonöt négyzetméterről!
Az augusztus hetedikében nagyon bíztam. N. Feri
barátom hívott meg cserkelni a Malom-patak völgyébe,
állítólag ott egy nagyon szép öreg kilőhető bak is ta
nyázik. Hát hol lennének most az őzek, ebben az óriási
aszályban, ha nem a patak körül. Mindkét őzsípomat
elvittem magammal, igencsak bíztam benne, hogy si
kerül bakot behívnom, hiszen az őzsíp használatát
Bertóti Pista bátyámtól, az őzhívás nagymesterétől ta
nultam.
El is indultunk, s az első arra alkalmas helyen né
hány sípolás után, mintha zsinóron húzták volna, jött is
az első bak. Egy apró, egyéves bakocska, két pici
csappal a fején. Vagy 15 m-re tőlünk aztán megállt és
tágrameredt szemmel bámulni kezdett bennünket.
Majd ráeszmélt, hogy kik vagyunk s a tőle telhető leg
nagyobb bakugrásokkal szedte az irháját.
Mi is továbbálltunk, újra és újra sípoltunk. Már jó
messze a patak mellett sípoltunk az erdőszélbe bújva,
amikor egy fiatal róka jött keresztül a réten, szájában
egérrel. Meglőttem. Három egér volt a szájában. Bár a
rókának a téli bundája értékes, gyakorlásképpen meg
nyúztam. Utána újra sípolni kezdtünk. És ekkor egy
újabb fiatal róka érkezett, egy csodálatosan szép állat.
Olyan szép volt, hogy mindketten rögtön azt gondoltuk,
ezt nem szabad lelőni. Amikor 20 méterre volt tőlünk,
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rásípoltam. Meglepődve ránknézett, aztán irányt változ
tatva beugrott az erdőbe.
Az augusztus 18-i reggeli cserkelésemnél ismét ta
lálkoztam egy lőhető őzbakkal. A negyedikkel azóta,
hogy tizedikén Tamás meglőtte a “bakomat”, azóta,
hogy már nem lőhetek bakra. S ahogy az úton baktat
tam, azon kezdett járni a fejem, hogy bár nem lőttem
semmit az elmúlt több, mint harminc cserkelés és les
alkalmával ( a rókát leszámítva persze), nem lehetek
elégedetlen. Mégpedig azért nem, mert a süldőt leszá
mítva nem a magam ügyetlensége, hanem a különböző
szabályok gátoltak a vad elejtésében. Ha néhányszáz
évvel korábbi időpontot írnánk, bizony nem mentem
volna haza hús nélkül, sőt, annyi zsákmányom lett vol
na, amennyit el sem tudtunk volna fogyasztani. Hiszen
az őzeket, a szarvastehenet, a vaddisznókat oly közei
re cserkeltem be, hogy nyíllal is biztonságosan elejthet
tem volna, a felső Rigó-réti muflonokat pedig akár dár
dával is. Kezdett bennem kialakulni az az érzés, hogy
vadász vagyok. Végső soron a vadászat magasiskolá
ját nem a beetetett vad magaslesről történő lepuffantása, hanem a nagyvad óvatos becserkelése jelenti. Ab
ban pedig volt bőven sikerélményem az elmúlt cserke
lések alatt.
Egészen Peleházáig ez járt az eszemben. Ott aztán,
miközben raktam el a puskámat, elmondtam Médának,
hogy kezdem vadásznak érezni magam.
— Hm — válaszolta csendesen — érdekes, én még
nem érzem kertésznek magam. És szótlanul rakosgat
ta tovább az asztalra a magatermesztett, gyönyörű pa
radicsomokat.
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Ugrótojás

Anyaszült meztelen, szétvetett térdekkel térdeltem a
garázstető betonján, sarkamon ülve, törzsem előrehajolt,
két tenyerem a betonra támaszkodott, amikor meghallot
tam a ház másik oldala mögül éppen kilépő Méda hangját.
— Gyere nézd meg, milyen gyönyörű nagyra nőtt a
kolbásztök — kiabálta.
— Inkább Te gyere és nézd meg az én tojásomat —
kiabáltam vissza — továbbra is magam elé bámulva.
— De komolyan, majdnem olyan hosszúra nőtt, mint
a karom és olyan alakja van, mint egy kolbásznak, csak
sokkal vastagabb — kiabálta vissza némi méltatlanko
dással a hangjában.
— Az én tojásom pedig olyan pici, mint egy bors és
ugrál — válaszoltam.
— Mit hülyéskedsz! — csattant fel most már Méda
hangja, nagyon jól tudod, hogy árról a kolbásztökről
beszélek, aminek a magját a Lajostól kaptam. És egyál
talán mit csinálsz te ott meztelenül a garázs tetején?
— Nem hülyéskedem, csak nézem, hogyan ugrál a
tojás. Gyere nézd meg Te is.
— Te megbolondultál — mondta most már dühösen
és megfordult, hogy visszamenjen a konyhakertbe,
kedvenc tökei közé.
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— Ne menj el — kiáltottam egy pillanatra felemelve
a fejem — inkább hozd ide a szemüvegem, sőt a hom
loknagyítót is, mert elugrál.
— Micsoda ugrál el?
— A tojás!
— Milyen tojás?
— Ami itt ugrál!
— Bolond vagy!
— Hozd már a szemüvegem, meg a nagyítót, nem
tudok innen elmenni, mert akkor nem találom meg többet!
— Mi a fenét nem találsz meg többet?
— Hát ezt a tojást, ami itt ugrál a lábam között!
Méda erre morgott valamit, legyintett egyet és igen
határozott mozdulattal sarkonfordulva elindult a kony
hakertje felé. Kénytelen voltam én is felemelni a han
gomat:
— Mondom, hogy ne menj el, hanem hozd a sze
müvegem meg a nagyítót, mert ilyet aligha találok egy
hamar, mint ami itt van!
— Miért, mit találtál?
— Egy ugráló.tojást!
— Mit?
— Egy toojáást, ami uugráál!
— Hogyhogy ugrál?
— Úgy, hogy felpattan a levegőbe, visszaesik, gurul
egy kicsit ide-oda majd néhány másodperc múlva ismét
ugrik egyet.
Méda persze még most sem hitte, hogy igazat mon
danék és viaskodott magával. Azután úgy döntött, hogy
a szemüvegért és a nagyítóért ugyan nem megy be, de
azért odajön hozzám. S amikor odaért, az aprócska
tojás épp akkor pattant egy nagyot. Médának tátva ma
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radt a szája. Éppúgy, mint az enyém, amikor néhány
perccel korábban én láttam meg.
A kerti tusoló alatt kissé lehűtve magam e nyomasz
tó kánikulában, épp indultam a földbe süllyesztett ga
rázs tetején levő törülközőhöz, amikor a lábam előtt egy
aprócska valami pattanva ugrott egyet, majd visszaes
ve a betonra ide-oda gurult egy kicsit. Az, hogy egy
ilyen erdőszéli füves területen különböző apróságok
ugrálnak az ember lába előtt, az csak természetes. De
hogy azok az ugrás után ide-oda guruljanak, mint egy
golyó? Nem csoda hát, hogy rögvest megakadt a sze
mem a jelenségen. Először arra gondoltam, hogy pat
tanóbogár, gyermekkoromban elégszer játszottam ve
lük. Ezek a lapos, hosszúkás bogarak, ha a hátukra
fordítjuk őket nem a lábukkal össze-vissza kapálódzva
próbálnak visszafordulni, mint az egyéb bogarak, ha
nem potrohúkat és torukat megfelelő szögben megfe
szítik, majd e szög hirtelen megváltoztatásával mintegy
dobbantva, a levegőbe pattantják magukat. Ha szeren
cséjük van, hasra esnek vissza. Ha nem, úgy pár má
sodperc múlva újra pattannak egyet s ezt addig folytat
ják, míg erőfeszítésüket siker nem koronázza.
Szóval először arra gondoltam, hogy ez is pattanó
bogár, ám az nem tud ide-oda gurulni a lapos teste
miatt. Leguggoltam hát, majd letérdeltem, hogy alapo
san szemügyre vegyem, de ez szemüveg nélkül csak
korlátozottan ment, hiszen az egész pattanó jószág
aligha volt nagyobb egy valamirevaló borsszemnél.
Megfogni se akartam, mert nem tudtam, mennyire sé
rülékeny, otthagyni meg azért nem, mert ha közben
beugrál a fűbe, többé nem találom meg. Ekkor kiabált
rám — szerencsére — Méda.
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Aztán előkerült a szemüveg meg a nagyító, sőt egy
még erősebb nagyító is és akkor csodálkoztunk csak
igazán. Valóban tojásalakú, fénylő sötétbarna színű, de
széles ezüstös övvel a közepén, olyasmivel, mint a
cingulus, az a széles öv, amelyet,a papok szoktak vi
selni ott, ahol a legjobban domborodik a pocak. Ez
persze nem valódi öv volt, csak a színe volt ezüstös e
sávban. A legerősebb nagyítóval még azt is érzékelni
lehetett, hogy a tojást ritka, de rendkívül finom, selymes
boholy is borítja kívülről, különösen az öv mentén. Meg
fogva elég szilárdnak bizonyult a tojás, az ugrálás vi
szont abbamaradt. Egy-két perc nyugalom után ismét
pattogni kezdett.
— Biztosan melege van — szólalt meg Méda — s
ebben lehetett igazság, hiszen a tűző nap alaposan
felforrósította a betont. S valóban, nagyító alatt az erős
napsütésben sejteni lehetett, hogy a tojás belsejében
időnként, különösen a pattanás előtt valami megmoz
dul. Finoman egy kisebb befőttes üvegbe helyeztük és
árnyékba raktuk. Ott az ugrások jóval ritkábbak lettek,
de nem álltak le. Késő este, amikor lefeküdtünk, még
mindig pattant egyet-kettőt. Pattogott másnap is szor
galmasan, bár korántsem olyan gyakran.
Alig vártam, hogy hazaérjek Pestre és felhívjam bo
garász professzor barátomat, mert úgy véltem, hogy a
tojás alakú burokban valaminek a bábja rejtőzhet. Ám ő
se tudta megmondani, hogy mi lehet, soha nem is hallott
ilyesmiről. Bevittem hát a Természettudományi Múzeum
Állattárába, ahol egy sereg lepkész-legyész-bogarász
megcsodálta, de ilyet még egyikük se látott — hallott.
Nem úgy a legalábbis e tekintetben laikusok. Több
ismerősöm — akiknek nemhogy a rovartanhoz, de még
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a biológiához sem volt semmi közük — közölte, hogy
az egyik francia gyermeklap “ugróbabot” ajándékozott
olvasóinak. Ez valójában nem bab volt, hanem báb, s
ugyanúgy pattogott, mint az én ugrótojásom, s abból
valami lepkeszerűség kelt ki. Egy évvel később magam
is kaptam egy hasonló újságküldte ajándékot, egy da
rabig még valóban pattogott nálam, bár sem az ugrá
sok gyakoriságában, sem azok magasságában nem
vehette fel a versenyt az ugrótojásommal. Alakja pedig
nemhogy tojás lett volna, de még a babra se hasonlí
tott. Leginkább egy behorpadt labdához hasonlíthat
nám, csak nem volt olyan szabályos. Mindenesetre eb
ből néhány hét múlva csakugyan előbújt egy jószág,
ami vedlés után molylepkeszerű állattá változott.
Visszatérve az állattárbeli kollégákhoz, igencsak
csalódottan vettem tudomásul, hogy semmiféle felvilá
gosítást nem tudnak adni. Elkezdtem hát lapozgatni a
jó öreg Brehm-nek a kilencedik kötetét, aholis a 281.
oldalon egy olyan bábgubó rajzát találtam, amely erő
sen hasonlít az ugrótojásomra. A fürkészdarazsak egy
csoportjának, a sarlósfürkészeknek a különböző fajai
készítenek ilyen gubókat bábozódáskor, amelyeknek
világosszínű övük van a sötétszínű gubó deréktáján.
Arról azonban, hogy ezek a gubók ugrálnának, a
Brehm se tett említést.
Kíváncsian vártam, hogy mi fog kikelni belőle.
' Egyenlőre csak időnként ugrott néhányat, aztán lassan
megnyugodott ugyan, de erős, melegítő fénnyel ugrá
lásra lehetett késztetni. Egyszer minden látható ok nél
kül elkezdett ugrálni. Önfeledten nézegettem, hogy va
jon mi baja lehet s így magam is megijedtem a várat
lanul jött nagy csattanásra, amit a közelben lecsapó
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villám okozott. Aztán megeredt a rövid nyári zápor és
az ugrótojás is megnyugodott.
Hanem a várakozásom — sajnos — hiábavalónak
bizonyult, az ugrótojásból nem kelt ki semmi. Bogarász
barátom ugyan biztatott, hogy ne aggódjak, majd jövőre
kikel, de a következő évben sem kelt ki semmi. Kis
lelkiismeretfurdalást érzek ugyan, hogy én vagyok a
bűnös, ugyanis a nedves vattát, amit az üvegébe he
lyeztem, hogy ki ne száradjon őkelme — őszintén be
vallom — nem locsoltam szigorú rendszerességgel.
Most már a harmadik éve is eltelt, hogy itt áll az
asztalomon egy tüllel lezárt kis üvegben. Végképp el
szállt minden reményem, hogy személyesen is megismerkedhetem vele. A tojás barna színe megfeketedett
és fénytelenné vált. Mintha egy kissé össze is zsugor
rodott volna. Az öv is elvesztette ezüstösségét. A kis
ékszerszerű tojás, amely az ember meleg csodálatát
váltotta ki, most taszító, piszkosság érzetét keltő vala
mivé vált. Elszállt belőle egy élet.
Elérkezett az idő, hogy átadjam rovarászprofesszor
barátomnak, boncolásra.
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Éjfények

A bükkös — mint már mondottam — igazán sötét
tud lenni éjjel. Ha lomb van a fáin nappal se világos:
misztikus félhomály borítja, s ez lelke mélyén ragadja
a vándort, ha áthalad rajta. E fény még nappal se sokra
elég, ember, állat lát ugyan, de a virágoknak, füveknek
ez már kevés. Kora tavasszal, lombfakadás előtt virág
szőnyeg borítja a bükköst, ám nyáron kopár sivatag az
alja, nemcsak virág, fűszál sincs sehol. Csak avar meg
avar, meg száraz, korhadó, keresztbe-hosszába heve
rő faágak. Én mégis szeretem a bükköst, a gótikára
emlékeztet, a magasbatörésre, az erőre, az egyenes
ségre, a gerincességre.
Szeretem, de csak nappal. Éjjel a bükkerdő maga a
teljes sötétség, a tökéletes sötétség, ahol a vadászt
legfőbb érzékszerve, a szeme hagyja cserben. Úgy
adódott, hogy nem egyszer ültem éji lesen bükkösben,
ám őszintén be kell vallanom, mindezideig sikertelenül.
Mégis örömmel mondtam igent, amikor Feri lesre invi
tált egy bükkösbe, hiszen az a bükkös a kivételesen
szép bükkösök egyike. Százéves törzseit ketten, ha át
tudtuk ölelni, nemhiába védett terület. És most már
nem is olyan sötét, a tavaszi vihar sok óriását a földre
kényszerítette, s helyüket kárörömmel özönli el a fény.
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Legalábbis nappal. Mert este, amikorra odaértünk,
már szürkült, s a fény inkább csak lopakodott, semmint
özönlött. De azért még jól lehetett látni s jó érzés volt
tudni, hogy az erdészet a kidőlt fákat már rönkökre
vágta, hasította. A felrakott rönkök friss felületei szinte
világítani látszottak a szürkületben. Egyetlen törzs he
vert csak keresztben a fák között, szinte asztalnyi át
mérőjű, rönkökre vágva ugyan, de hasítatlanul. Cse
resznyetörzs volt, vadcseresznye. Meg nem állhattam,
hogy ne számoljam meg az évgyűrűit: nyolcvankilenc
sávot számoltam, ám nem tőnél, így e cseresznyefa
kora száz évet, az emberi kor végső határát közelítette.
Szálegyenes volt, a bükkök kényszerítették rá, hogy így
nőjön. Lám, mit tesz a környezet!
— Ez jó lesz — mondja Feri — és megállt az egyik
cseresznyerönk mellett.
Ismertem Őt, nem kellett mondani stratégiáját: a
disznóknak, ha a faluszéli kertekbe akarnak jutni, át kell
haladniok e bükkösön, ezért hozott ide. Egyébként elég
reménytelen lenne augusztusban, gabona- és gyü
mölcsérés idején e kopár bükkösben lesni disznóra.
Levette a hátizsákját, bekecsét a rönk mellé a földre
terítette és hanyatt feküdt rá.
— Csak nem aludni akarsz? — kérdeztem meghökkenve.
— Hát mi az istent csináljak — morogta — most Te
vadászol, én itt senki vagyok!
E dühös morgás persze nem nekem, a vendégnek
szólt, hanem a vadásztársaságnak, amelyik állandóan
változtatta a vendéghívás feltételeit s az éppen érvény
ben lévő szabály szerint ha valaki vendéget hív, úgy
ketten csak egy puskával mehetnek. Ő valóban puska
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nélkül jött, hogy a vendége — azaz jómagam — hoz
hassa puskáját s lőhessen vadat, ha Diana istenaszszony szeszélye is megengedi. Ezzel az ügyet a ma
ga részéről lezártnak tekintette és húsz másodperc
múlva finom karkogással horkolt.
A húsz másodperc nem túlzás. Mindig irigyeltem azt
a tulajdonságát, hogy bárhol, bármikor azonnal el tudott
aludni. Magam fél óráig, néha órákig hánykolódom elalvás előtt még akkor is, ha “paplanyos” ágyban fek
szem. És azt is irigylem, hogy ő mindig frissen ébred,
pillanatok alatt, míg én kávéval, mosdással, cigarettával
kell kiverjem az álmot a szememből. Hiába no, Ő erdei
ember, én meg — sajnos — városi vagyok.
Mit tehettem? Én is lepakoltam a hátizsákomat, fel
szereltem és kipróbáltam a puskalámpát, elhelyeztem
magam mellett a zseblámpát is, felültem a szomszédos
cseresznyerönkre, rágyújtottam egy cigarettára és fi
gyelni kezdtem. Erősen sötétedett. Az erdőben már
nemigen lehetett látni, de a viharcsinálta tisztáskákon
még a fény hatására felszökkent néhány virág is kive
hető volt.
— Ó, ha odamenne egy disznó (természetesen kan,
jó nagy és nagy agyarú) — sóhajtottam gondolatban.
Ez persze csak ábránd volt, amelyik ilyenkor akarva —
akaratlan átszalad az ember agyán. Bolond lenne egy
disznó odasétálni, különösen egy öreg kan. De hát a
lesben, főképp az éji lesben épp a remény a szép, a
tudat, hogy icipici valószínűsége még a valószínűtlen
nek is van.
, Nem sétált oda disznó, még csak egy visszamaradt,augusztusban is sárgacsíkos malac sem. Ehelyett ro
hamosan sötétedett. Először azt vettem észre, hogy a
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virágok nem látszanak már, azután a farakások is be
leolvadtak a környzetbe, csupán a rönkök hasítási fe
lületei világlottak ki a sötét háttérből. Majd eszembe
ötlött, hogy kinn a réten ilyenkor már szól a tücsök
hangverseny. Itt néma csend volt, amelyet csak néhanéha tört meg egy-egy egér földi nesze, vagy a pelék
ágközi tevékenysége, fenn a magasban. Később a
rönkfelületek is elszürkültek, lassan már a farakások
helyét se tudtam észlelni. Éj borult a tájra, csend és
nyugalom. Ezt az éji nyugalmat Feri diszkrét és csen
des, de kitartó és ritmikus horkolása se zavarta. Bele
illett.
Ekkor halk neszt éreztem. Nem hallottam, inkább
csak éreztem. Távolról jött s nem volt határozott. Nem
reccsenés volt, nem avarzörgés, mégis éreztem, hogy
valami jön. Hitemet egy távoli reccsenés néhány perc
múlva tudássá változtatta. Valami jön, vagy valamik
jönnek. És Feri mellettem halkan ugyan, de folyamato
san horkol. Egy így aligha vezet sikerre.
— Szsz, Szsz — sziszegtem két rövidet, olyan hal
kan, hogy szinte.magam is alig hallottam. A horkolás
mégis azonnal megszűnt, sőt, azt is érzékeltem, hogy
Feri közben teljesen nesztelenül felült. Most már együtt
figyeltük az igen halk, de azért erősödő neszeket. Egy
konda vonult át, sajnos túl messze, legalább kétszáz
méterre tőlünk. A stratégiánk ugyan jó volt, hiszen a
konda átváltott a bükkösön, de Diana istenasszony ke
gye elmaradt. A neszek lassan elhalkultak s ismét a
tökéletes sötétség vált egyeduralkodóvá.
Tökéletes sötétség? Ha körbenézek, valóban ko
romfekete minden. De a farakás irányából mégis világ
fának valamik. A rönkök friss hasításé felületei. Valóban
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azok? Ha azok lennének, hosszú foltokban világlanának. Ezek nem hosszúak, inkább szabálytalan kerekdedek. Talán a rönköknek csak egyes részei? De úgy
tűnt, mintha e világító foltok nem is pontosan a rönkra
kás helyén lennének, vagy legalábbis nem csak ott. És
nem is világlanak, hanem világítanak. Nem az éjszaka
halvány csillagfényeit verik vissza, maguktól világíta
nak. És mennyi helyen!
Luciferin-luciferáz rendszer. Ez a tudományos neve
annak a világító biokémiai mechanizmusnak, amelyet
az élővilág több, mint kétmilliárd éve talált fel, akkor,
amikor az oxigén még csak kezdett megjelenni a Föld
légkörében. Ez volt az első, élőlény gerjesztette fény a
Földön. De akkor még nem világítás, hanem méregte
lenítés volt a szerepe. Az akkori élőlények számára a
légkörben megjelenő oxigén halálos méreg volt. S a
luciferin-luciferáz rendszer a méregtelenítés során fel
szabaduló energiát kékes-zöldes fény formájában bo
csátotta ki a sejtből.
Az idők folyamán az oxigén koncentrációja a légkör
ben egyre növekedett, olyannyira, hogy a luciferin-luci
feráz rendszer már nem volt képes a méregtelenítési
feladatokat ellátni. Feltalált hát az élővilág hatéko
nyabb méregtelenítési eljárásokat is, sőt a végén kita
lálta a légzést, azt a mechanizmust, amely nemcsak
semlegesíti, de hasznosítja is ennek az alapjában mér
gező gáznak, az oxigénnek az energiáját. Ettől kezdve
az oxigén nélkülözhetetlenné vált az élővilág számára,
a luciferin-luciferáz rendszer viszont feleslegessé.
Az élővilág azonban nem hagyja veszni a sikeres
találmányait, a luciferin-luciferáz rendszert is sokfelé
hasznosította. Ezt használják a mélytengeri halak vilá
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gításra, ezzel hívogatja párját a szentjánosbogárka. De
reliktumként, azaz ősmaradványként megmaradt egyes
baktériumokban és gombákban is. Ezért világítanak a
világító tölcsérgomba fiatal példányai és ezért világíta
nak egyes korhadó fatörzsek is éjszaka.
Mindezt persze olvasmányaimból jól ismertem, de
világító fatörzzsel még sohase találkoztam. Véget ve
tettünk hát az éjjeli lesnek, összepakoltam és megin
dultam a világító felületek irányába. Odaérve az egyikre
rávilágítottam — és se világító tölcsérgombát, se kor
hadó fatörzset nem találtam. Helyettük a rönkök hasí
tásaiból visszamaradt, kisebb-nagyobb, teljesen épnek
látszó bükkfaszilánkok hevertek szanaszét. Felvettem
két féltenyérnyi faszilánkot és eloltottam a lámpám.
Úgy világítottak, olyan intenzíven, mint az óra szám
lapja megvilágítás után, csak kissé kékesebb fénnyel.
Úgy világítottak, de állandóan, előzetes megvilágítás
nélkül is.
Kezemben a két világító fadarabbal mentünk haza.
Otthon befőttes üvegbe helyeztem őket és nedves vat
tát helyeztem melléjük, hogy ki ne száradjanak. Még
hetekig világítottak. Azután finom zöldes és sárgás
szőrpamacsok jelentek meg a felületükön, jelezvén,
hogy a fénykibocsátás mégiscsak penészgombák mik
roszkopikus nagyságú sejtjei élettevékenységének volt
a következménye,
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Feleségem
a Kegyelmes Asszony

*

Ez új nálunk, bár el kell árulnom, hogy hasonló va
riáció már volt a családban, szerencsére csak szállói
geként. Fiatalabb olvasóim kedvéért előre kell bocsátanom, hogy a “régi” világban azem berek között szigo
rú ranglétra uralkodott, amelyet a megszólítással is ki
kellett fejezni. így a Hallja kend-tői, az Uram-on, Tekin
tetes, Nagyságos, Méltóságos Úron keresztül a Ke
gyelmes Űrig, vagy még azon is túl mentek a kötelező
titulusok, Horthyt Főméltóságú Úr-nak kellett szólítani.
E születési kiváltságoktól vagy megszerzett pozicióból
származó titulus természetesen a feleségnek is kijárt,
akinek a megszólítása így Tekintetes Asszony, Nagysá
gos Asszony, stb. volt.
Apám órásmester volt, s minthogy kiváló a maga
szakmájában, a váci püspökség, a kanonokok, de a
környékbeli bárók, grófok is hozták, vagy inkább küld
ték hozzá óráikat javítani. Egyik alkalommal egy me
gyei hivatalnok felesége küldött egy órát javításra, s
minthogy valami gond lett vele, apám levelet írt, úgy
kezdvén, hogy “Tisztelt Nagyságos Asszonyom". Né
hány nap múlva megérkezett a válasz. De nem ám a
hölgytől, hanem az urától. S a levél emigyen kezdő
dött: “Feleségem, a Méltóságos Asszony...”. Hát ez vált
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szállóigévé a családunkban, a “Feleségem, a Méltóságos Asszony”.
Ez hát az előzmény. A történet pedig azzal kezdődik,
hogy amikor Médával a szabadságunkról hazaérkez
tünk, a felgyülemlett postában egy olyan levelet talál
tam, amelynek első bekezdése annyi becsmérlő kifeje
zést tartalmazott, hogy annak a tizede is elég lett volna
egy becsületsértési per megnyerésére. Ám a levél
mégis nagy boldogságot okozott, mert Z. Jocó írta, egy
évtizedek óta nem látott, kedves gyermekkori barátom,
aki rábukkant az “Eltűnő szigetek" című könyvemre, s
az abban írottak úgy elővarázsolták benne a közös
gyermekkori benyomásokat és élményeket, hogy azon
nyomban tollat ragadva öntötte magából a régi baráti
szeretetet. S persze a “sértegetések” sem voltak má
sok, mint a szeretet túlburjánzásai.
Jocó találkozni akart velem, lehetőleg azonnal, s
minthogy kétszáz kilométer választ el bennünket, köny
vem nyomán úgy vélte, ennek az a legbiztosabb módja,
ha meghív vadászni (a hazaérkezésünket követő
szombat-vasárnapra). Lementem volna én hozzá vadá
szat nélkül is ezer örömmel, hát még vadászattal egy
bekötve! ígért bakot, bikát, kant, amit csak akarok! Ilyen
meghívásnak nem lehet ellenállni.
Csakhogy. Most érkeztünk vissza a Peleházában
töltött háromhetes szabadságunkról. Ez ugyebár úgy
zajlott, hogy én minden este otthagytam Médát egye
dül, s éjfél körül érkeztem vissza a lesről. Hajnali négy
kor ismét a lesre vagy cserkelni indultam, akkorra ér
kezvén, amikor már Méda készítette a reggelit. S mi
után aludni is kellett valamikor, így hát a nap tekintélyes
részében Méda vagy lábujjhegyen mászkált, vagy egy132

szerűen kiköltözött az udvarra, hogy ne zavarja az ál
momat. Azt, hogy én egy Nymodon eltöltött szabadság
utáni hétvégén ismét vadászni menjek, alighanem egy
Assisi Szent Ferenc sem tudná elviselni, pedig ha em
lékezetem nem csal, őt szeretetteljes türelméért avat
ták szentté. Mindennek van határa s nyilvánvaló, hogy
én ezt a határt Méda felé már jócskán túlléptem. Bir
kózott bennem a bűntudat és a csábítás. Mit tetszenek
gondolni, melyik győzött?
Kitaláltam, hogy Médát “Kegyelmes Asszonnyá”
avatom, ez még úgyis hiányzott a családból. Ebből a
célból pedig írtam egy szabályos kérvényt, amelyben
alázatosan előterjesztettem elutazási kérésemet, an
nak rendje és módja szerint részletesen kifejtve indo
kaimat és amelyet természetesen úgy címeztem, hogy
“Mélyen Tisztelt Kegyelmes Asszony”. Ja, és hogy el
ne felejtsem, vettem rá egy egyforintos okmánybélye
get is, hogy teljesen szabályos legyen.
Hétfőn reggel mindjárt feladtam ajánlva, kedden Mé
da hazajőve megtalálta a postás cetlijét, hogy ajánlott
küldemény érkezett, menjen érte a postára. El is ment,
s nagynevetve megadta a hétvégi vadászathoz az en
gedélyt. Csak azt nem értette, hogy a postás miért nem
adta le a szomszédasszonynak az ajánlott levelet,
ahogy máskor szokta. Én tudom, de nem merem el
árulni Neki. Az történt ugyanis, hogy a postás, miután
látta, hogy a címzett Gántiné, a feladó meg Gánti,
ugyanazon a címen, kifejtette a szomszédasszonynak:
“No, már ezek is válnak, a Gánti úr már ajánlott levél
ben tudatja a közlendőit a vele egy lakásban élő fele
ségével. Nem adom én ezt a levelet csak a Gántiné kezébe, mert az ilyen levél mindig fontos dokumentum
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a válásnál”.Ilyen előzmények után szombaton, szep
tember elsején délelőtt tíz órakor már nagy szeretettel
döngettük egymás hátát Jocóval, nem győzvén mére
getni — és persze ugratni — egymást, hisz mindket
tőnk fölött ugyanolyan mértékben és bizony jócskán
eljárt az idő mióta utoljára, még mint sihederek talál
koztunk. S ahogy ilyenkor lenni szokott, a régi közös
élmények, emlékek oly erővel buzogtak fel bennünk,
hogy Icától, Jocó feleségétől ezúton kell elnézést kér
nem, amiért az általa remekelt pompás ebéd méltatá
sára nem tudtam kellő figyelmet szentelni.
Délután kimentünk Jocóval a szőlőjükbe, ez volt
ugyaris a vadászati bázisa. Régi, kedves, hófehér,
girbe-gurba présház, előtte öreg körtefa, alatta szekercével faragott öreg asztal, padokkal, odébb tisztavizű
kút. No, és a legfontosabb, a riolittufába vágott, az egy
kori sok holdat kitevő szőlőre méretezett, nehéz vasa
lásé ajtóval ellátott pince. Lepakoltunk s a körtefa alá
leülve adta elő Jocó a haditervét. Eszerint úgy hét óra
körül kezdünk cserkelni a szőlő fölött levő ligetes-bok
ros hegylábnál, itt reméli, hogy találunk bakot, esetleg
bikát, ha szerencsénk van. Innen — hacsak nem lö
vünk valamit — felmegyünk a Hajagas meredek letö
rését harántoló felső cserkészútra, mert úgy észlel
te, ott tartózkodnak ilyenkor a tehenek s lehet, hogy
már kerülgetik őket a bikák. Elmegyünk a Szeles-ge
rincig, s az alsó cserkelőúton jövünk vissza. Ha nincs
eredmény, a szőlőjük közelében lévő körtefához
ülünk disznólesre éjfélig, érik és hullik már a körte.
Reggel pedig ellenkező irányba indulunk cserkelni. Ha
bakot sikerül lőnöm és akarom, megvehetem a vadásztársaságtól.
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A haditervnek megfelelően indultunk. Végigcserkeltük az erdőalját, de az égvilágon semmit sem láttunk.
Azután felkapaszkodtunk a Hajagasra, közben keserű
en állapítottam meg, hogy míg az én tüdőm kiszakad
a lihegéstől, ő nemhogy levegő után kapkodna, de a
légzése is alig gyorsul. Ezt teszi az emberrel a mérge
zett levegőjű nagyváros, a modern, civilizált élet! Pár
perc pihenő után elindultunk a felső cserkelő úton. Meg
kellett állapítanom, hogy barátom mesterien tud cser
kelni, hangtalanul, szinte macskaléptekkel jár, mindent
észrevesz. E tekintetben magam se vagyok kezdő. És
mégis! Amikor a Szeles-gerinc előtti völgy széléhez ér
tünk, vagy száz méterrel előttünk hangos, mély ugatás
sal riasztott egy szarvastehén, noha a sűrű cseres-töl
gyesben húsz méterre sem lehetett látni. Újra és újra
méltatlankodva riasztott, miközben egyre távolodott a
Hajagas csúcsa felé. Itt már aligha lövünk szarvast.
Túlmentünk a Szeles-gerincen, ott ereszkedtünk le az
alsó cserkelő útra s indultunk visszafele.
Ez a cserkelő út nagyon elhanyagolt volt, a bokrok
benőtték, száraz avar lepte, tele volt kiforduló apró kö
vekkel. Igen óvatosan, lassan kellett haladni rajta, hogy
zajt ne csapjunk. így hát gyorsabban múlt az idő, mint
számítottuk, s a táj élénk színei egyre tompulva, a szür
ke különböző árnyalataivá kezdtek válni.
Hirtelen megtorpantam. Valami furcsa, rekedt uga
tásszerű hang jutott el hozzám, talán nem is messziről.
Jocó is megállt persze, bár ő akkor még nem hallotta
a hangot. Mozdulatlanul álltunk vagy két percet, amikor
a hang újra hallatszott. Apró kézmozdulattal s a fejem
biccentésével jeleztem Jocónak: ismerem a hangot, s
tudom, mi a teendőm. Puskámat kibiztosítva óvatosan
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megindultam a gerinc fele, amelynek túloldaláról jött a
hang: egy tüdőférges vadmalac köhögésének hangja.
Erősen lehajolva, görnyedt tartásban kúsztam a ge
rincig s ott egy fa takarásában lassan felegyenesed
tem. Három koca turkált előttem, bő tucat malaccal. A
malacok már süldőnyiek voltak, csíkjaik eltűntek. Csak
két nyeszlett volt közöttük, még csíkosak, ott turkáltak
egymás közelében. A tüdőférgesek. Felemeltem a
fegyverem, célbavettem az egyiket, de nem lőttem.
— Lőjj! — súgta hátulról Jocó, aki nem tudta, mire
várok.
De nem lőttem még, mert észrevettem, hogy a má
sik nyeszlett malac az első mellé igyekszik. Es abban
a pillanatban húztam meg a ravaszt, amikor egymás
mellé értek.
A dörrenésre a szélrózsa minden irányába ugrott
szét a konda aszerint, hogy melyikük éppen milyen
irányba turkált, a három koca épp felénk. De rögvest
meg is álltak, nem tudván honnan is jön a veszély. Ott
álltunk vagy 20-25 méterre, mindannyian mozdulatlanul
vagy két-három másodpercig. Csak akkor vettek észre,
s ugrottak meg véglesen.
A lövés pillanatától persze a felénk ugró kocák kö
tötték le figyelmemet, így nem tudtam követni, hogy mi
lett a megcélzott malacokkal. Csak a szemem sarkából
láttam, hogy odébb egy kőrishusáng megrándul, alig
hanem ott a meglőtt malac van. Megindultunk tehát a
kőrissarjak felé, de félúton se voltunk, amikor észrevet
tük, hogy vagy 8-10 méterre a kőristől a lejtőn fekszik
a malac élettelenül. Erősen sötétedett, gyorsan nekiáll
tunk zsigerelni. Még be se fejeztük a zsigerelést, ami
kor a kőrishusáng újra megrándult s kigurult alóla a
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A dörrenésre a szélrózsa minden irányába ugrottak,
melyik milyen irányban turkált, a három koca éppen
felénk. De rögvest meg is álltak, mert nem tudták, hon
nan is jött a veszély.
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másik malac. Csúszott a lejtőn vagy tíz métert, rúgott
egy utolsót és ott maradt mozdulatlanul. Sikerült hát
mindkettőt kilőnöm, egyetlen lövéssel.
Alaposan beleizzadtunk mire a présházhoz levittük
őket, mert bár visszamaradt, nyeszlett malacok voltak,
de igencsak meredek hegyoldalon oldalazva kellett
vagy két kilométert cipelni őket a présházig. így bizony
jólesett óvatosan kortyolgatni Jocó pincehűvös borából,
miután mindent annak rendje-módja szerint elrendezve
vacsorázni ültünk a körtefa alá. Világítani se kellett:
időközben felkelt a Hold is s telihold lévén hideg, de
selymes fénnyel világította át a tájat.
Nem tudom, hogy van-e génje a holdkórosságnak,
ezzel sohase találkoztam az irodalomban. Ha netán
van, akkor egy negyed ilyen gén bizonyára jutott belém.
Nem egy egész, hisz szerencsére nem vagyok holdkó
ros, de negyed, netán fél alighanem, mert teliholdas
éjjeken még a városi lakásunkban is fel- felébredek,
kinn a természetben viszont órákig ücsörgők ébren,
gyönyörködve a holdsütötte tájban. S bár a jó bor ál
matlanság ellen való gyógyszernek se utolsó, mégse
jött álom a szememre, amikor hosszú beszélgetés
után, éjfél elmúltával aludni tértünk Jocóval. Ő ugyan
néhány perc elteltével hangos horkolás segítségével
adta tudtomra, hogy az igaz barátok álmát alussza,
engem vagy negyedóra elteltével kidobott magából az
ágy. Felöltöztem hát s a pokrócot is magamra véve
kiültem a körtefa alá. Töredelmesen bevallom: a poha
ram s egy borosüveg társaságában.
Az éjszaka csendje sose tökéletes. Nemcsak egyegy bagoly ma már ritkán hallható rikácsolása, huho
gása, vagy a pelék nyüszítése törte meg a civilizációtól
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távoli táj éjszakai csendjét, magának a csendnek is
ezernyi mikronesze van, a levélzizzenéstől az egérsurranásig. De a neszekkel teli csend ezerszer csende
sebb a nagyváros éjjeli “csendjénél”, s miközben a
szem a holdsütötte táj ezüstszürkéin bóklász, az agy
háborítatlanul dolgozik, felidézve az elmúlt eseménye
ket, ítélve azok felett az elme belső értékrendje, belső
törvényei szerint.
Az én agyam persze a malacok lelövésének körül
ményeit idézi. Mit csináltam, hogy csináltam, jól csinál
tam-e? Öltem. Értelmes lényt öltem. Mert én tudom,
hogy a vaddisznó gondolkodó, értelmes lény. Tudom,
hogy tudja, a halállal néz szembe, amikor a vadász pus
kájával néz farkasszemet. Becsülöm okosságáért, be
csülöm bátorságáért. Szabad-e hát fegyvert fognom rá?
Nyomorultul pusztult volna el a két visszamaradt,
szerencsétlen beteg állat még a tél elején, megváltás
volt hát számukra e gyors halál. Ráadásul még a konda
is kiverte volna őket magából kínjuk súlyosbodásával.
— Jótett volt tehát — mondja a Belső Bíró — elis
merem. Különösen, hogy mindkettőt kilőtted. És, hogy
ezt a kettőt lőtted ki, nem az egészségeseket. De mond
csak — emeli fel hangját — ha nem e köhögős malacok
kerülnek eléd, hanem egy életerős kan, húszcentis
agyarral, vajon arra nem lőttél volna rá?
— Bizony rálőttem volna — ismerem el magamban,
lehajtott fejjel.
— Ha egy őzbak vagy szarvasbika kerül eléd, azo
kat is meglőtted volna — olvassa fejemre csendesen.
Mi hát a mentséged?
Felemelem a fejem, szemem megnyugszik a távoli
falu néhány pislákoló fénypontján. Meglőttem volna, va
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lószínűleg meglőttem volna. A vadásznak az a feladata,
hogy meglőjje a vadat, a törvény szabályozta keretek
között. Ha bűnt követtem volna el ezáltal, terheit nem
én kéne viseljem, hanem a vadászat. De hát bűnös-e
a vadászat? Igazuk van-e azoknak, akik — egyre na
gyobb számban — elitélik a vadászatot, gyilkolást, ár
tatlan állatok legyilkolását látva benne?
A Természet az ölést nemcsak, hogy nem tiltja, de
egyesen törvényesíti azzal, hogy állatvilágának nagy
részét eleve ragadozónak teremtette. Az ölés tehát a
természetben szabad — sőt — az ön- és fajfenntartás
érdekében kötelező! Ami viszont tilos — és a termé
szetben ez roppant szigorúsággal betartatik — az az
értelmetlen, a céltalan, azaz a nem ön- vagy fajfenntar
tás érdekében történő ölés: a gyilkolás. Ennek képes
ségével az állatvilágnak csak egyetlen faja rendelkezik,
amely paradox módon “bölcs" embernek, azaz Homo
sapiens-nek titulálja magát.
A falun élő ember a legcsekélyebb lelkiismeretfurdalás nélkül szúrja le a disznaját a fagyos decemberi
reggelen, amikor elérkezett a disznóölés ideje, a gaz
daasszony a legtermészetesebb módon vágja el a csir
ke nyakát, hogy paprikáscsirkét főzzön ebédre vasár
nap. De ezt joggal teszik, ők a természet törvényeinek
megfelelően járnak el.
— Nono — szól közbe a Belső Bíró — a gazda
azért tenyészti a disznait, a gazdaasszony a csi
béit, hogy végülis megölje és megegye őket, s az
ilyen célú tenyésztés azért nemigen szokás a termé
szetben.
— Ez igaz — válaszolom magamban — de végülis
ezt az ön- és fajfenntartás érdekében teszik, s ha az
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ilyen célú tenyésztés az ember találmánya is, ezzel
nem sérti a természet törvényeit.
A Belső Bíró nem válaszol, ezt az egyetértés jelének
fogom fel. Egy denevér cikkcakkozik fölöttem, egy pil
lanatig — mint ilyenkor mindig — indítást érzek, hogy
kavicsot dobjak fel neki, mint gyermekkoromban oly
sokszor tettem, hogy hangradarjával azt rovarnak ész
lelve rövid időre rástartoljon. Ám ez gondolattöredék
csupán, a kavicsdobás helyett inkább a poharamba töl
tök s kortyolok néhányat Jocó kitűnő száraz vörös bo
rából. Meg is borzongok kissé, hűvös a Hajagas felől
lopakodó légáramlat. Rágyújtok.
Eszembe jutnak a háziasszonyok — köröttem is
vannak bőven — akik még a gondolatától is irtóznak,
hogy egy csirkét levágjanak, vagy egy halat megpucol
janak és eszükbe se jut, hogy amikor fagyasztott csirkét
vagy karajt vásárolnak, akkor végeredményben máso
kat pénzelnek azért, hogy azok öljenek állatokat. Mármár azt a kérdést tenném fel magamban, hogy ki a
nagyobb bűnös, a “bérgyilkos”, vagy a “felbujtó”, amikor
rájövök, hogy ez esetben sem értelmetlen ölésről, azaz
gyilkosságról van szó, hanem az ön- és fajfenntartás
érdekében végzett tevékenységről. Igaz a csirkegyárak
és a modern állattenyésztő üzemek körülményeit még
az állatok számára is “embertelennek” tartom, remélve,
hogy előbb-utóbb túl is halad rajta a civilizációnk.
De tovább is mehetek. Hiszen azok többsége, akik
elborzadnak egy csirke vagy egy disznó leölésétől, él
vezettel nézik és igénylik a TV-ben a krimiket és hor
rorokat, ahol igazán csak értelmetlen gyilkolás, sőt kín
zás folyik tömegével, ami teljesen ismeretlen fogalom
a természetben. Továbbá a filmekben e gyilkosságok
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a saját fajtársak ellen irányulnak, ami végképp ellenté
tes a természet fajfenntartási parancsaival. S hogy e
nézők mennyien vannak, azt onnan lehet megbecsülni,
hogy csupán Európa TV- állomásai évi félszázezer mű
sorórában sugároznak ilyen filmeket — a nézők igénye
ire hivatkozva. Micsoda álszentség akkor gyilkolásnak
nevezve elitélni az ősi mesterséget, a vadászatot?
— Állj le, állj le, ne gurulj méregbe — szól a Belső
Bíró — ebben teljesen igazad van. A természet rendje
a feje tetejére áll az olyan társadalomban, amelyik irtó
zik egy csirke levágásától, miközben jogosnak tartja
fajtársai tízezreinek bombák általi megölését, vagy
megköveteli, hogy naponta nézhessen a TV-készülékén értelmetlen gyilkosságokat, kínzásokat, borzalma
kat. Ám — s ezt ne feledd — az, hogy vannak Nálad
nagyobb bűnösök is, a Te bűneidet még nem menti.
Mondd hát, Téged mi jogosít fel arra, hogy állatokat ölj,
ha ezt nem éhséged csillapítására s nem önvédelemből
teszed?
Idegesen felkelek a pádról, mert érzem izmaim fe
szült tónusait. De nyugalom, nem vagyok még sarokba
szorítva, miért hát az idegesség? Néhányszor ide-oda
sétálok a présház előtt, aztán a betonstanderhez me
gyek, amelyet körbe befutott a borostyán. Nekidőlök.
— A nagyragadozók. Pontosabban a nagyragado
zók hiánya. Nincs, aki a természetes szelekciót végez
ze. A vadásznak kell elvégeznie.
— Az ember irtotta ki őket — így a Belső Bíró.
— Önvédelemből — felelem magamban. Legalábbis
részben önvédelemből — javítok álláspontomon — s
ez a része a dolognak jogos, a természet s a társada
lom törvényei szerint egyaránt. Persze, ami csak tró
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feaszerzési vágyból történt.... Aztán amúgy se lenne
már életterük. Ahol pedig van még életterük, ott védet
tek már. Az élettereiket kell hát védeni. De vadászni —
mérsékelten — ott is kell rájuk. Kell, hogy féljenek az
embertől. Máskülönben zsákmánynak tekintik az em
bert. Ez is a természet törvénye. Jól érezhető már ez
a dél-ázsiai tigrisrezervátumokban. Ott az őslakosság
él rettegésben, mert a védett tigrisek rászoktak az em
berhúsra. A túlszaporodott erdélyi medvék is igen sok
problémát okoztak, csak nem volt szabad beszélni ró
luk. Még az őz is veszélyessé válik, ha nem fél az
embertől. Sok halálos balesetet okoztak már az ember
hez szokott őzbakok.
Malacnyikkanás. Igaza volt Jocónak, hogy lejönnek
a disznók a közeli koraérő körtéhez. Kihozom a
távcsövet a présházból, de túl sötét van ahhoz,
hogy lássam a kondát. A Hold elbújt már a Hajagas
mögött.
Visszaülök az asztalhoz s tovább bóklásznak gon
dolataim. Szeretem az állatokat. A városi emberek kö
rében viszont valami torz, természetellenes állatszere
tet hódít, amely néha akár állatkínzással is felér. A sze
retet és a gyűlölet ugyan nem ismeretlen az állatvilág
ban, de mindég az ön- és fajfenntartást szolgálja. Az
értelmetlen, az önmagáért való szeretet viszont éppúgy
ismeretlen, mint az értelmetlen gyűlölet. A természet
nem ismeri a szeretet vezérelte paradicsomi állapotot,
de a szadizmus okozta kéjes gyilkolást sem. Ott küz
delem van, tisztességes küzdelem a létért.
— Ez mind igaz — szakítja ismét félbe gondolatai
mat a Belső Bíró. De ez mind nem jogosít fel arra, hogy
állatot ölj, ha az egészséges és nem veszélyeztet Té143

ged, vagy fajodat. Ismét felteszem hát a kérdést: mi
indokolja a vadászat létét?
— Ismét csak azt tudom mondani, hogy a nagyra
gadozók hiánya. De most talán egy kissé jobban meg
világítom. A természetben a ragadozók és a zsákmány
állatok egymásra vannak utalva. Hogy a ragadozó nem
élhet meg zsákmányállat nélkül, az mindenki számára
világos. De hogy a nyúlnak kellene a róka, az őznek a
hiúz, a zebrának az oroszlán, azt már kevesen gondol
nák. Pedig ez az igazság. Vegyük hát sorra, hogy
miért.
— Az első, ám korántsem a legfontosabb, az állo
mányszabályozás. Ha kevés a ragadozó, a zsákmány
állatok túlszaporodnak. Ennek rájuknézve különböző,
súlyos következményei lehetnek. Ezek között a legygyakoribb az éhezés, az ezzel együtt járó legyengülés
s az azt követő, rendszerint kínos pusztulás. Más fa
joknál a túlzott egyedsűrűség olyan etológiái, mondhat
nánk “pszihés” zavarokat vált ki, amelyek meddőség
hez, vagy az utódok elpusztításához vezetnek, továbbá
agresszióhoz, vagy olyan tömegpszihózishoz, mint pél
dául a lemmingek esetében, amelyek óriási tömegek
ben indulnak vándorútra, hogy milliószám a tengerbe
vetve magukat, ott pusztuljanak. A túlszaporodás leg
súlyosabb következménye azonban alighanem a fertő
ző járványok fellépése.
Itt vannak például az én most meglőtt vadmalacaim.
Tüdőférgességük a vadállomány túlszaporodásának a
következménye. A férges malacok ugyanis egymást
közvetlenül nem tudják megfertőzni. A féregpeték a
disznó ürülékével kerülnek a talajra, innen a talajt fel
dolgozó gilisztákba. Bennük kelnek ki a peték, s jutnak
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olyan fejlődési állapotba, amelyek képesek a disznókat
— malacokat megfertőzni, ha azok turkálás közben
ilyen fertőzött gilisztát fogyasztanak. Nyilvánvaló, minél
kisebb a disznóállomány, annál kisebb az ilyen áttéte
les fertőzés veszélye is. Továbbmegyek. A konda, ha
kellő nagyságú, zavartalan territóriuma van, külön he
lyeket tart fenn “dolgaik” elvégzésére, öntudatlanul is
csökkentve ezzel a tüdőférgesség terjedését. Ha vi
szont az állomány túlszaporodott, s a kondák nem tud
ják kialakítani saját kellő nagyságú territóriumaikat,
minden rend felborul, a higiéniai rend is....
De más állatfajokkal és más betegségekkel kapcso
latban is hasonló a helyzet. Az Alföld nagy részén pél
dául az őzek szaporodtak el túlságosan, mígnem né
hány évvel ezelőtt egy “érthetetlen” őzpusztulás közel
egyharmaddal csökkentette a terület őzsűrűségét. A ró
káknál a veszettség ...
— Mondd a másik érvedet — sürget a Belső Bíró.
— A szelekció! A ragadozók elsősorban a gyengéb
bet emelik ki az állományból s ezáltal genetikailag biz
tosítják az állomány minőségét. A beteg egyedek ki
emelésével pedig a fertőzések tovaterjedését is csök
kentik.
— No, a vadászatnak ezt a szerepét azért nem tú
loznám el — hallom a választ, amely most kissé türel
metlennek tűnik. Ami szelekció van, az is elsősorban
trófeacentrikus, és azt is jobbára a hivatalos vadászok
végzik, nem a sportvadászok. Bár azt készséggel elis
merem, hogy Te mindég ilyen szemmel bírálod a vadat.
Van még érved?
Hirtelen rádöbbenek, mitől a türelmetlenség. Hajna
lodig Lassan kirajzolódnak előbb a táj fővonalai, majd
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a részletek is, s a részletdús táj már korántsem kedvez
az elmélyült, meditáló párbeszédnek. Gyorsan válaszo
lok hát.
— A legfontosabb még hátra van. Aki valóban ismeri
a természetben szabadon élő állatok délceg állását,
izmaik acélos játékait, gyönyörű sima szőrzetét, öntu
datos tekintetét, az csak elborzadva és sajnálkozva
tudja nézni az állatkerti állatok deformált alakját, pety
hüdt, zsíros idomait, enervált tartását, kifejezéstelen,
erőtlen tekintetét. Pedig ez utóbbiaknak az emberi fel
fogás szerint igazán jó dolguk van, helyhez hozzák az
élelmet, nem kell ellenségtől félniük, a betegségektől
gyógyszerekkel óvják őket, stb.
Festetich professzor, a kiváló göttingeni vadbiológus
mutatta ki, hogy a ragadozók tíz támadása közül álta
lában kilenc sikertelen s csak egy vezet a zsákmány
megszerzéséhez. Ez az egy sikeres támadás szolgálja
az egészségügyi és a genetikai szelekciót, ez szolgálja
az állomány nagyságának a szabályozását. A kilenc
sikertelen pedig, nos a kilenc sikertelen tréningben tart
ja az állományt, gondoskodik mind a ragadozók, mind
pedig a zsákmányállatok erőnlétének fenntartásáról, iz
maik acélosságáról, tekintetük öntudatáról.
így van ez a vadászattal is. A tisztességes vadászat
is többé kevésbé hasonló arányt mutat. Nagyragado
zók hiányában a vadászat az, amelyik nagyvadállomá
nyunk kondícióját, erőnlétét, állóképességét, óvatossá
gát biztosítja. Szerepe a mai természetben már nélkü
lözhetetlen. A biológiai dinamikus egyensúly fenntartá
sának szerves része.
Tisztességes vadászatot mondtam. A vadaskertek
ben történő “vadászat” nem más, mint élő állatokra
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történő céllövés. Céltalan, értelmetlen, torz gyilkolás,
ami semmivel sem menthető. Nem menthető az apró
vad (fácán, vadkacsa) vadászati célból történő mester
séges tenyésztése sem, nemcsak azért, mert a termé
szetes populáció végzetes genetikai leromlásához ve
zet, de azért sem, mert e repülni is alig tudó állatok
tömeges lelövése értelmetlen gyilkolás csupán. És még
csak üzletnek sem olyan kiváló, még akkor sem, ha
ezzel pénzes nyugati vadászok előtt a vadbőség lát
szatát akarjuk kelteni.
A vadászat tehát ma már nem nélkülözhető. De a
vadászat szemléletmódjának, céljainak, szervezetének
és módjának gyökeresen át kell alakulnia. Alapvetően
természetvédelmi célúvá kell válnia, megszüntetve stá
tuszszimbólum jellegét, háttérbe szorítva anyagi szem
pontjait.
Pár pillanatra elakadnak gondolataim. Várom a Bel
ső Bíró ellenvetését, de nem szólal meg. Remélem
azért, mert egyetért velem. De az is lehet, hogy csak
azért, mert időközben túlságosan kivilágosodott. A völgy
ben finom párafátylak úsznak, keleten egyre fényeseb
ben vörösük az ég. Aztán egy izzó, gyorsan terjedő tüzes
fénypont jelenik meg a látóhatár szélén. Mintha him
nusz szólalt volna meg, úgy állok fel az asztaltól, leve
szem a kalapomat s csendes de határozott, tisztelettel
jes szóval köszöntőm a felkelő Napot. Mint minden haj
nalban, amikor módom van látni a napfelkeltét.
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Másfélszáz oldal mosoly. Aki Gerald Durell
vagy Fekete István könyveit szereti, ezt a
könyvet is nagyon fogja élvezni. Kedves,
humoros állattörténetek, ahol a sarlósfür
kész bábja, az erdei pele, vagy a köhögős
kis vadmalac a maga csíkjaival éppúgy fő
szereplő, mint az ember a maga esendő
balfogásaival, karikírozott tulajdonságaival,
vagy éppen mély, a természet összefüggé
seit figyelő és megértő bölcsességével.
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N YILATKO ZAT
F eleség em kívánságára ezennel ö n kén t
k ije le n te m , hogy a Feleségem nem olyan,
mint a m ily e n n e k e kö n yvb en le van írva.
K ije le n te m továbbá, h o g y nem igaz, hogy
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anyja u g y a n is anyai ágon Ő si M a g o rG ö rb e ,
apai ág o n G yopár A lfa.
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perckor m e zté lá b k im e n t az u d v a rra h a ll
gatózni.
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