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KALANDOS ÉLET

Reggel van, ködös, homályos reggel; csípős szél surran el a 
gallyak közt; érintésétől dideregve rázkódik meg a pacallá ázott 
lomb.

Vörös úr ott áll a nyílás szélén, amely a fiatalos erdőt a sűrű 
vágástól elválasztja. Kedvetlenül néz föl az égre, ahol most is 
szürke  fellegek  úsznak.  Minden  percben  újra  megeredhet 
belőlük  az  eső,  pedig  már  elég  is  lehetne,  hisz'  egész  éjjel 
szakadt.

— Kutyának való idő! — mordul egyet magában Vörös úr, 
miközben úgy tesz, mint aki hallgatózik. — Ej ni — folytatja 
magánbeszédét  —,  azt  hittem  volna,  az  anyósom  hangját 
hallom, pedig csak a gyomrom kezd korogni. Hogy az ördögbe 
ne, mikor tegnap este óta még egy egeret se nyeltem.

Megint föltartja fekete orrát, s abban a percben tüsszent.
— Ihol vagyok ni! Hát nem belecsöppen az orromba az eső?! 

Még utoljára megnáthásodom, pedig csak a szaglásom van még, 
ami valamit ér. Romlik a szemem, amióta öregedni kezdek. S 
mintha nagyot hallanék olykor-olykor.

Hirtelen  megindul,  s  óvatosan  halad  a  vágás  szélén; 
nesztelenül ugorja át az útjába eső alacsony bokrot, nehogy még 
jobban benedvesítse amúgy is csatakos bundáját. Kutyának való 
idő  — zsörtölődik  magában  folyvást,  s  azalatt  egyre  kutat  és 
szaglálódik.  —  Egész  éjjel  a  vackomban  koplaltam;  majd 
megevett a méreg.

Iszen  szakadó  esőben  csak  nem  lehet  vadászni.  Legalább 
menekültem hát a bőrigázás mulatsága elől.

Kissé meggörbíti a derekát, nehogy a nedves fűszálak érjék a 
hasát. Vöröses bundáját kímélgeti; lompos farkát emelgeti, hogy 
a sáros földet minél ritkábban érintse.

A fordulónál ijedten dobban meg. Valaki éppen szemközt jön 
vele.



— Fickó,  mit  rémítgetsz?  —  pöröl,  amint  megismeri 
Hegyesorrt, a fiatal leventét.

Hegyesorr  az  egész  rókanemzetség  büszkesége.  Karcsúbb, 
gyorsabb,  szívósabb  minden  pajtásánál.  Gyönyörű  vörös 
bundája van, s a mellénye szinte hófehér. Egyik társának sem áll 
úgy keresztbe a szeme, mint őneki; farka végén a fehér folt úgy 
világít, akár a csillag. Minden rókakisasszony őérte bolondul.

— Ne gorombáskodjál,  bácsikám, mert  földhöz teremtelek. 
Emlékszel-e még Szenesre, hogy járt? — hencegett Hegyesorr.

Szenes, a rókák cigányprímása volt. Kékes-kormos mellényt 
viselt, s a februáriusi nászéjszakák idején senki sem tudta úgy 
megvakogni a holdat, mint ő. Egyszer Hegyesorr arájának adott 
éjjelizenét,  de  csúful  megjárta.  A  féltékeny  vőlegény  úgy 
eltángálta, hogy egy teljes hétig volt Szenes munkaképtelen.

Vörös úr elképedt. Hatalmas vén róka volt, s ámbár a foga 
kezdett már rozsdásodni, kopni: még jól bírta az inát

— Ejnye, te szemtelen, ide gyere hát! — ümmögte. — Majd 
megtanítalak!... — S mindjárt gyürkőzni kezdett.

— Nono, öregem, iszen csak tréfáltam — békítette Vöröst a 
megszeppent Hegyesorr. — Nem gondolnád, hogy inkább talán 
együtt  vadásznánk? Többre mennénk. Tudok egy süldőcskét a 
vágás  bokrai  között;  láttam  az  este,  hol  moszatolt,  de  olyan 
bolondul  megeredt  az  eső,  hogy  abbahagytam  a  vadászatot. 
Teneked, öreg, híres jó orrod van, kiszimatolhatnád.

Vörös urat kibékítette ez a dicséret. Szerénykedve dünnyögte:
— No, ami azt illeti, nem volnánk éppen a legutolsók...
Hegyesorr  elfordult  kissé,  hogy  Vörös  észre  ne  vegye 

mosolygását. „Vén tökfilkó — gondolta, de persze nem mondta 
—, ugyan mi a te orrod az enyémhez képest.”

Csakugyan együtt indultak el.
Az erdő fölött párázat terült el,  s  nehéz szárnyon vonszolta 

magát arrább a ködgomoly. Milyen bús bolyongás ez, eltévedve 





a hajlatos völgyek közt s kínosan próbálkozva a dombtető felé, 
ahonnan még lehetne tán egyet lendülni, egy szép légi utat tenni. 
A fehér  ködalakok  fáradtan  nyújtóznak  egymás  felé;  bágyadt 
terjengessél  simulnak  össze:  olvadnak  egybe,  s  úgy  sietnek 
tovább.  Aztán  a  búcsúzó  ködök  nyomán  lassan  megint 
kisötétednek a fák, kibontakoznak a fehér homályból.

Vörös  a  fiatalosban  lépdelt,  mialatt  Hegyesorr  a  vágásban 
csúszott előre, mint a kígyó. Vörös, a vén, így okoskodott: — 
Bolond  vagyok  tán,  hogy  magamra  rázzam  a  bokorról  az 
esőcseppeket!  Ha  talál  valamit  az  úrfi,  kiveszem  a  részemet 
belőle,  azzal  punktum.  Tartsa  szerencséjének,  ha  énvelem 
osztozhat. Hegyesorr ellenben ezt forgatja a fejében: „Az öreg 
agyalágyultnak  eszébe  sem jut,  hogy a  fácánok  ilyenkor  kint 
vannak a ritkásabb helyeken, s ott őt jól láthatják; mind befut 
előle  ide,  elibém,  a  sűrű  bokrok  közé.  Ha  elcsípek  egyet, 
megfojtom,  s  nem mukkanok, amíg Vörös jó messze nem lesz 
tőlem.”

Erős,  riadó,  böffenő  hangra  lettek  a  rókák  figyelmessé.  A 
következő percben nagy robajjal rúgtatott el mellettük Karcsú, a 
deli  őzbak.  Vörös  lelapult,  s  nem  törődve  vele,  hogy 
átnedvesedik  a  kabátja, gyorsan becsúszott  a  gazba. Hegyesorr 
mellé.

— Csitt — súgta lelkendezve —, Mennydörgőt láttam; már 
ráfogta  a  puskáját  Karcsúra,  de  a  puska  csütörtököt  mondott. 
Úgy látszik, a tölténye beázott.

—  Mire  nem  jő  az  eső,  látod  koma!  —  örvendezett 
Hegyesorr,  Elnyújtóztak,  s  még  beljebb  loholtak  a  vágásba, 
odáig,  ahol  a  bükkcsemeték  alatt  megint  könnyebben 
mozoghattak, mert nyirkos volt ugyan az avar, de nem csatakos.

Vörös  mestere  volt  a  nesztelen  járásnak,  s  kivált  most,  a 
megpuhult  hullott  leveleken,  úgy  lépdelt,  mint  az  árnyék. 
Lidércfényű szeméből titkolt gonoszság csillogott. Most hirtelen 
megáll,  s  egy  pontra  mereszti  a  szemét.  Az  előtte  levő 
bükkcsemetére  ropogós,  halkan  berregő  szárnyalással  csap  le 



egy kis madár. Különös, éles hangon, amelyről nehéz kitalálni, 
hogy merről jön, mondogatja:  Cin-cin! Erre a berregő röpülés 
nesze újból hallik, s egy második, harmadik, negyedik „cin-cin” 
is jön. Valahonnan hátulról kiabál egy lármásabb pajtásuk: Cin-
cin-cincserere!

Cinkék raja kalandoz itt. Hegyesorr mohón fülel, s lelkesedve 
sunyít. Szinte csurog a nyála. Vörös megcsóválja a fejét

— Éretlen tacskó — bosszankodik —, mit emészted magadat 
az elérhetetlenért?

A  bohó  had  odafönt  bizony  nem  sokat  törődik  az  éhes 
rókákkal. Pördülve pattognak a cinkék egyik gallyról a másikra, 
s  folytatják  csudálatosan  fürge  tornájukat  Végigtapogatják, 
megkopogtatják  a  legvékonyabb  gallyacskát  is,  aztán  a  gally 
végén lefelé fordulnak, háttal a földnek, úgy vizsgálódnak, úgy 
keresik  a  rovarálcát.  Szökellnek  ide,  szökellnek  oda, 
előrepattannak,  meg  újra  megfordulnak,  lepkekönnyűséggel 
mutogatják  bohó  pojácás  fordulataikat,  pákosztoskodnak,  s 
egyre diskurálnak: Cin-cin!...

De íme, egy éles, rémületet hirdető „cin” hallik,  s a cinkeraj 
elnémul, rettegve lapul meg ott, ahol éppen van. Egy sötét kis 
villám suhan keresztül  az  alacsony vágáson, s  pár  másodperc 
múlva  eltűnik,  mintha  kísértet  lett  volna.  Vörös  irigykedve 
vicsorgatja a fogát, s odaszól Hegyesorrnak:

— Láttad?
—  Meghiszem  azt!  Tudom  is,  mit  gondoltál.  Ha  mi  úgy 

röpülhetnénk, he?!
— Ühüm! — felel Vörös, és magában így egészíti  ki: „Mi 

közöm nekem hozzád?”
A cinkék azalatt elhúzódtak.
— Ördög  látott  ilyet,  hogy  nappal  vadászunk  — 

kelletlenkedett  Vörös.  —  Milyen  más  az,  ha  homály  föd 
bennünket. A minap a tarlón, alig másfél óra alatt két pacsirtát 
meg  egy  foglyot  fogtam.  Vándorúton  voltak  a  pacsirták,  s  a 



barázdában éjszakáztak. A fogoly pedig szárnyazva lapult meg, 
aznap lőtt rá az az átkozott Mennydörgő.

— Vagy  úgy?  —  szólt  Hegyesorr,  s  fitymálás  érzett  ki 
hangjából. — Én a levegőben kaptam el tegnapelőtt hajnalban 
egy fácánt, amit az az otromba Csíkosfejű vert föl hazamenet.

— Éppen itt van a lyuka — suttogott Vörös —, ne tennénk 
nála egy kis látogatást? Borzék ilyenkor mindig otthon vannak.

— Nem  ajánlom  —  felelt  Hegyesorr  aggodalmasan.  — 
Csíkosfejű nagyon goromba fráter,  önző bitang.  Egész lakását 
maga lakja, s egy csöppet sem vendégszerető. Milyen förtelmes 
talpa van, ni!

A  borzlyuk  előtt  a  homokos  földön  látni  lehetett  a  friss 
nyomokat. Vörös beszaglászott a lyukba.

— Phüh! — finnyáskodott, s orrát fintorgatva húzódott el. — 
Nagyon bundaszag van odabent!

Hegyesorr  megint  félrefordult,  úgy  nevetett.  „Ó,  ó,  a  vén 
bűzfi, még neki áll feljebb!” — gondolta, s a horpaszát döfködte 
orrával.

Vörös észrevett  valamit,  s gyanakodva sandított  fiatal  társa 
felé.  Hegyesorr  hamarosan  úgy  tett,  mintha  a  földön 
szaglálódnék.

— Mi van ott? — kérdezte Vörös halkan.
— Azt  hiszem...,  úgy  gondolom...,  mintha  itt  ment  volna 

végig az a süldő.
Vörös odasietett, s maga is szaglászott.
— Az ám — szólt kisvártatva, ámbár semmit sem érzett. De 

csak  nem  hagyhatta,  hogy  híres  szaglása  csúfot  valljon  a 
Hegyesorré mellett?

Hegyesorr  kahintott.  Alig  bírta  visszafojtani  kacagását.  E 
percben,  csudák  csudája,  csaknem  az  orruk  előtt  ugrott  ki  a 
bokor túlsó oldalán egy nagy nyúl.

Hegyesorr  vakon  szökött  utána,  de  már  nem  látta,  merre 
szaladt  a  nyúl.  Visszafordult,  s  rábámult  Vörösre,  aki  egy 



tapodtat sem mozdult. A vén róka bosszúsan nyújtotta ki nyelvét 
a kölyökre:

— Bá! Mamlasz!  Hát  mért  nem fogtad nyakon? Különben 
ismerem  ezt  a  nyulat  —  tette  hozzá  kissé  szelídebben  —, 
nagyon is gyors; már egyszer kergettem.

Ha nem volna olyan nagy a borulat,  világos nappal volna. De 
így folyvást tart a szürkeség, amit a köd növel. A nagy erdő felől 
varjúkárogás  hallik;  fekete  gyászmadarak  húznak  arra,  s 
megülnek a vén fák tetején. A szél lóbálja a gallyat, s hintázza 
vele  a  mogorva  madarakat,  amelyek  szárnyukat  emelgetve 
igyekeznek,  hogy  az  egyensúlyt  megtartsák.  Egyik-másik 
fölemelkedik,  megemelgeti  még  egypárszor  a  szárnyát, 
előrenyújtja  a  nyakát,  s  hangtalanul,  magábafojtva  mutatja, 
mintha károgni akarna. Az egy szürke varjú. Körülötte a feketék 
szomorúan gubbaszkodnak, tűnődnek, nézelődnek.

Ujjé, de nagyot durrant! A varjak közt páni riadás, keveredés 
támad. Kettő is kalimpál lefelé a magasból.

— Mennydörgő jár ott! — rémüldözik Hegyesorr. — Uccu, 
bátya, inaljunk!...

— Ne fuss, oktondi — vakkantja Vörös —, nem minket keres 
az  most.  Inkább  lopózzunk  csöndesecskén  oda,  megkapjuk  a 
lelőtt  varjakat;  ez  legalább  biztos  pecsenye.  Megtanulhattad 
volna már Fecskefogótól,  a  nagy Sólyom öccsétől,  hogy ahol 
lövöldöznek,  ott  nekünk is  akadhat  zsákmányunk.  Én  mindig 
átkeresem  este  azt  a  helyet,  ahol  napközben  Mennydörgő 
vadászik.

— Igazad van,  bátya!...  Ezzel  is  többet  tudok.  Menjünk!... 
Siessünk! Bátran! Előre!

— No, csak menj hát előre. Én a nyomodban leszek, ne félj. 
(Legalább, ha Mennydörgő még itt ácsorogna, a te ködmönödet 
porolja ki.)



Hegyesorr be akarta bizonyítani, hogy milyen szemfüles, és 
nagy sebbel-lobbal  inalt  végig  a  patakon,  abban az  irányban, 
ahol a lelőtt varjaknak kellett lenniök. De minél közelebb jutott 
a  nagy  fákhoz,  amelyek  a  vágás  szélén  voltak,  annál  inkább 
inába  szállott  a  bátorsága.  Végre  megállott  s  visszafordult. 
Vörös jó távolságban kullogott utána.

— Azt hiszem, bátya, legjobban tennők, ha megvárnók, amíg 
Mennydörgő  valahol  máshol  lő.  Akkor  tudhatjuk,  hogy  már 
elment innen.

— Hm,  hát  az  orrod  mire  való,  híres!  Az  erdészt  egy 
félórányira is érezned kellene.

— Meg is  érzem máskor,  de most  tele  vagyok a puskapor 
szagával.

Addig  tanakodtak,  hogy  egyszer  csak  nagy  moszatolást, 
zörgést  hallottak  maguk  mögött.  Nyomban  rá  erős,  csengő, 
rettentő  csaholás  hangzott  fel.  A  két  róka  megismerte  a 
Rikkancs  hangját.  Rikkancs  az  erdész  kopója  volt.  A 
legkellemetlenebb  lármás  dög  széles  e  világon.  Ha  nyomot 
talált,  azon  végighajszolta  az  erdőt,  s  csaholt  hozzá 
torkaszakadtából. A mátyásmadarak károgva követték, szidták, 
hogy  mit  veri  föl  a  berek  nyugodalmát.  A  rigók  ijedten 
csacsogva rebbentek föl  a magasabb ágakra.  A kitanult  rókák 
minél hamarább bebújtak föld alatt levő rejtett otthonukba, mert 
tudták,  hogy  Rikkancs  elől  nincs  menekülés,  addig  hajtja  az 
eléje került vádat, amíg puska elé nem fut.

Olyan volt  a  hangja,  mint  a  halálharang.  Végigcsendült  az 
erdőn, visszhangzott tőle völgy s domb.

Az  őz  megriadt  hallatára,  s  elrobogott  a  harmadik 
völgykatlanig,  mindaddig,  amíg  a  darázsdongást  is  jobban 
hallhatta, mint azt a pokoli hangversenyt. A nyúl kétségbeesve 
szökött,  bujkált  előle,  hol  nekieredt,  és  nyílegyenesen  futott 
végig valami csapáson, hol minden erejét összeszedve ugrott ki 
oldalt, aztán megint oldalt, hogy megtévessze a nyomán közelgő 
hóhért.



— Gyerünk! — szólt Vörös úr gyorsan, amint a kürthanghoz 
hasonló csengő csaholásból megértette a kritikus helyzetet.  — 
Mennydörgő alkalmasint  közelebb van,  semmint  hittük volna. 
Valahol les ránk, a patak mentén. Vigyázz, Hegyesorr, én majd 
egy  ponton  félreszököm balra,  te  ugyanakkor  ugorjál  jobbra, 
úgy  meneküljünk  tovább,  külön-külön.  Legalább  egyikünk 
maradhasson  békén:  a  hóhérpribék  csak  nem  tépheti  magát 
kétfelé utánunk?!...

Alighogy ezt mondta, olyan helyre értek, ahol a patak iránya 
balra fordult.

— No most!  — vezényelt  Vörös,  és  kiugrott  balra,  éppen 
bele a patak közepébe; ott, a csörgedező vízben vágtatott tovább 
gyorsan,  nem  sokat  bánva,  hogy  telefröccsenti  a  ködmönét. 
Hegyesorr  akkor  már  a  megállapodás  szerint  jobb  oldalt 
sunyított át a nyirkos avaron be a vágásba..

—  Bolond  öreg  —  szuszogta  bujkálása  közben  —,  hogy 
elvesztette a fejét;  lám!...  egyenest belecuppant a vízbe, pedig 
mennyire  fél  tőle.  Biztos,  hogy  a  pribék  meghallja  a  nagy 
csapkodást, s őutána rúgtat.

De Vörös alig futott a patakban tíz ölet, partra ugrott megint, 
s egy galagonyabokor alatt  meglapulva figyelte,  hogyan éri el 
Rikkancs azt a helyet,  ahol az imént elváltak ketten, s hogyan 
indul  tovább  a  Hegyesorr  nyomán.  Az  övén  bizony  nem  is 
jöhetett volna a patakban. Azt elmosta rögtön a csörgedező víz.

A vén ravasz hallgatta egy ideig a távolodó kopócsaholást, s 
végre vigyorogva ásított egy nagyot.

„Azt hiszem — gondolta —, most már nyugodtan elmehetek 
a varjaimért. Mindkettőjüket sikerült leráznom.”

Amint óvatosan szedegette a lábát, megint nagyot dörrent az 
erdőben, ott, amerről a Rikkancs hangja idáig hallatszott. Vörös 
a  lélegzetét  visszafojtva  fülelt.  Fél  perc  múlva  megszűnt  a 
csaholás.

— Tudtam, hogy ez lesz a vége — sóhajtotta. — Szegény 
Hegyesorr nyilván beleszaladt a Mennydörgő puskája csövébe. 



Ha baja nem esett volna, akkor tovább is hajtaná a pribék. De 
lám, milyen csönd van!...

Megcsóválta  a  fejét.  Nem szánakozásból  tette,  hanem mert 
egy dongólégy erővel rá akart szállni a fülére.

Aztán lassan szaglálódva kullogott  oda, ahol a lelőtt varjak 
már dermedten feküdtek.

Bársony István



AZ „ŐR”

Dél felé jár.
Az Alföld rónaságán szinte egybeolvad a gyéren havas táj a 

ritkás, szertefolyó köddel. A hó apró foltokkal borítja a földet; 
ezek a kis foltok is lassan mállanak el, napról napra kevesebb 
marad belőlük.

A téli napnak nincs arra ereje, hogy egyszerre végezzen velük 
— hogy melegen csókoló sugarat hintsen rajok. A téli napsugár 
bágyadt,  ha ragyog is.  Hűvös az ölelése;  nem elég arra,  hogy 
gyors diadalt arathasson a dermedésen.

Ha  a  déli  órákban  meg  is  lazul  a  rongyossá  szakadozott 
hótakaró: estére megint jön a hideg szél, ami elhajtja a feltörő 
párázatot, s amint utána beáll a szélcsend: megérkezik nyomán 
az éjszakai fagy. Reggelre a hó újra ropogós, kemény, száraznak 
tetsző, csupa éles morzsa. A föld kérges, kopogós, megdermedt.

Most dél van; éppen az olvadás órája.
Az idő csöndes; a téli hideg enyhült.
Szürke felhők úsznak odafönt, a szürke köd fölött; nem tudni, 

hol végződik a köd, s hol kezdődik a felhő.
Ez az igazi egyhangú téli tájék.
A  kiterjedt  mezőkön  véghetetlen  csöndesség  honol,  és  — 

véghetetlen unalom. Hisz a fátyolon át, amit a ködből szövöget 
képzeletünk:  nem  messzire  látni.  A  kéklő  hegyek,  amelyek 
olyan  felséges  nyugvó  pontjai  a  tétován  kalandozó  szemnek: 
most  sehol  sincsenek.  Most  a  pusztaság  egy-egy  elhagyott 
tanyaháza minden, ami a nagy egyformaságból kiemelkedik.

Aki ilyenkor látja az alföldi rónát,  azt aligha szállja meg a 
magány e  néma birodalmáért  való  lelkesülés.  Hideg sincs,  és 
mégis didereg az ember, merthogy olyan üres a világ körülötte. 
Semmi  sincs,  ami  izgassa,  lelkesítse.  Ilyenkor  szokott 
bekövetkezni az a különös elernyedés, amelynek a hatása alatt 
megtelik  az  ember  azzal  a  keserves  bölcselkedéssel,  hogy 



„minden mindegy!” — Ezek a félig olvadásos, félig fagyos,  a 
napot tökéletesen el nem rejtő, de egy percre sem igazán láttató 
ködös  idők  csökkenteni  tudják  mindennek  a  becsét,  még  az 
életét  is.  Az ember  legnagyobb  vágya,  hogy mielőbb  tanyára 
jusson,  ahol  a  langyos  áramlatával  üdvözítő  búbos  kemence 
mellett igyekszik megszáradni, holott meg sem ázott, mert hisz 
csak köd szállott.

Ebben a rosszkedvet terjesztő időben őrt áll  valaki  a pusztán. 
Valaki, akinek — ámbár nem személy — mégis több esze van, 
mint sok falusi bakternek, aki azt hiszi, minden rendben van, ha 
elkiáltotta magát, hogy: „Tűzre, vízre vigyázzatok!”

Ez  a  pusztai  őr  néma  és  mégis  beszédes,  mert  minden 
mozdulatának jelentősége van. Amíg szoborszerűen áll két lábán 
s nyakát kissé behúzva, de folyvást figyelésre készen ácsorog, 
addig a tökéletes,  teljes kifogástalan nyugalmat hirdeti.  Ebben 
az  állásban  bátran  festőmodellnek  lehetne  nézni.  Csak  a  feje 
hajlik el időnként, hol jobbra, hol balra; végigröpíti olyankor a 
tekintetét  a  széles  rónán,  és  megállapítja  önmagában,  hogy 
semmi  baj  sincs;  a  felügyeletében  bízó  bajtársak  csoportja 
nyugodtan legelészhet tovább.

A vetéstábla közepén egy falka túzok van: az őrt ők állították 
ki, maguk közül.

Nagy tisztség ez túzokéknál.  Csak a  véneket  illeti  meg.  A 
tapasztalt öregeket, akik minden kis jelt megértenek, s idejében 
tudják, honnan fenyeget veszedelem.

Soha ezt a tisztséget túzokasszonyság nem viseli. Túzokék is 
tudják,  hogy  az  asszonynép  szórakozott,  és  állandó  szigorú 
figyelésre  nem  igen  alkalmas.  A  túzoknagyságának  az 
érdeklődését  könnyen leköthetné valami jelentéktelen dolog, s 
azalatt az igazi nagy baj megközelíthetné a gyanútlan társaságot.

Ellenben  arra  a  világ  kezdete  óta  nincsen  példa,  hogy  az 
őrkakas csak egy pillanatra is hanyagul végezte volna föladatát. 



Hogy még csak ne is tévedhessen, azért választja a falka a maga 
felügyelőjét  mindig a vének közül. Vagy talán nem is a falka 
választja. Talán ők maguk, az öreg vezérek, osztják ki a szerepet 
egymás közt. Ma te, holnap én, de aki az őrségre vállalkozik, az 
azután egyébre nem is gondol, az a kötelességtudás mintaképe.

Áll az őr egymagában vagy harminclépésnyire  a társaitól. A 
többi  nyugodtan  legelészik,  csipegeti  a  vetést;  némelyik  a 
hómentes szárazabb pontokon le is telepedik, elnyújtózik, talán 
gondolatokba mélyed. Megteheti, hisz az öreg vezér szeme egy 
pillanatra sem lankadó éberséggel járja a környéket.

Kellemetlen  idő!...  Még  sokkalta  jobban  kell  ügyelnie  az 
őrnek, mint ha tiszta verőfény volna. A lappangó köd álmossá 
tesz  mindent,  a  legelő  túzokok  restül  mozdulnak.  Nagy 
gömbökhöz  hasonlítanak,  messzebbről  nézve.  A  ködben 
jóformán eltűnik a lábuk;  zömök testei  így,  összehúzva,  még 
jobban nekigömbölyödik; a ködfátyol, különös nagyító erejével, 
struccmadárrá  növeli  valamennyit  a  távolból  idetekintő  szem 
számára.

Az őr csak néz, néz, rendíthetetlenül.
Neki  most  hiába  kínálkozik  a  zsenge  vetés:  semmi  köze 

hozzá. Fülel, figyel, mintha fizetnék érte.



Nyaka,  amely az imént  kissé megroggyant  volt,  most  kezd 
kinyújtózni,  kiegyenesedni.  Borzolt  tollazata  szorosan lesimul; 
lába szárát mereven feszíti meg. Egy irányba tekint. Onnan jön 
valami.

Jön egy barna árnyék a levegőben. Egy suhogó-zuhogó óriás, 
amely emlékeztet a mesék griffmadarára. Most a ködös égen ő is 
kétszer akkorának tetszik, mint aminő. Pedig igazában is derék 
legény. Egyik szárnya csücskétől a másikig jó harmadfél lépés, 
röptében.  Oly  erővel  jön,  mint  valami  légi  gőzmozdony. 
Zurbolva  csapkodja  meg  a  semmit  maga  körül,  azután  úszik, 
úszik, akár a tengerek hajója. Komorság, vadság, hatalom látszik 
rajta.

Az egy roppant nagy albicilla. A magyar sasok legnagyobbja. 
Világosodó  tollazata  mutatja,  hogy  már  öreg  legény.  Félig 
szétnyíló farka hófehér.

Jön  a  madárkirály,  s  az  őrtúzok  egyszerre  megadja  a  jelt. 
Mintha parancsolná: Vigyázz! Tisztelegj!



Az egész falka kiegyenesedik, s a sas felé fordul.
Annak nincs  támadó  kedve.  Ne is  legyen.  A vén kakasok 

nyaka máris felfúvódik, érteni lehet abból. Azt jelenti: „No, csak 
próbálj belénk kötni, nagy úr! Megtépázunk!...”

Az  albicilla  nagy  hatalom,  de  ha  a  vén  túzokkakasok 
összefognak,  együtt  tartanak,  biztos,  hogy  megverik.  A 
madárkirálynak  van  esze.  Majd-majd...  a  nyáron!  —  ha  a 
fióktúzok  már  meglapul  a  csalamádé  szélén  vagy  a  ritkás 
zabban!... Azt akkor emeli fel a nagy sas, amikor neki tetszik!...

Most csak átröpül  a falka fölött,  s némán fogadja a merev 
tartású, résen levő derék szárnyasok tisztelgését.

Amint elhalad: az őr utána fordul. Minél messzebb tűnik a 
sas, annál jobban megzsugorodik újra az őrkakas. A többi csak 
őt  lesi.  Kezdődik  a  legelés  újra.  Nincs  már  idegen  a 
közelségben.

De bizony van!...
Egy tanyai kuvasz kóborol a pusztán, azt bomlasztja az isten 

haragja, hogy éppen erre tartson.
Lompos, cafatos állat; hiábavaló összevissza csatangolásából 

látni, hogy semmi dolga sincsen. Csak úgy lézeng a mezőkön, a 
földeken, ahol most nincs meg a nyári mulatsága, amikor hasas 
nyulat kergetett nagy szenvedelemmel, s néha el is fogta. Most? 
Ha felugraszt egy fülest, az bizony úgy faképnél hagyja, hogy 
alig ér rá egyet-kettőt nyiffanni utána.

Ilyen esete ezúttal is van a kóborló kuvasznak. Most pattant 
ki  a  tarlóból  egy nagy nyúl!  Szép állat,  csúfolódó gazember-
állat. Ni, hogy hányja-löki fölfelé a farát, mutatja fehér tükrét! Ő 
a határ legkitanultabb nyúl-ténsúrja. Nem mai legény, átélt már 
egyet-mást; tudja, hogy a buta kuvasz soha utol nem éri. Nem is 
igen fut előle, csak úgy bakfittyel, ugrálva szökell.

Megy egyenest a vetésnek, ahol a túzokok pihennek. Az őr 
megint  kiegyenesedik,  egész  lényén  inkább  bosszúság  van, 
mintsem aggodalom. Még csak ez kellett, no, hogy az a bolond 
nyúl maga után csalogassa ide a lompos kalandort.



Pedig úgy jön erre, mintha zsinóron húznák. Utána rekedten 
csahol, vakog, monologizál az üldözője.

A  nyúl  arra  riad  meg,  hogy  az  őrkakas  nagyot  csap  a 
szárnyával  előtte,  mintha  el  akarná  innen  riasztani.  Meg  is 
fordul, s félkörben kanyarodik vissza a túzokok előtt, amelyek 
őtőle ugyan egy cseppet se félnek. A kuvasz kurtább vonalon 
igyekszik  elibe  vágni  a  siető  kaninak;  majd  megbolondul 
örömében, úgy igyekszik; még utoljára hiszi is a bárgyú, hogy 
megfogja, meg ő!

A  túzokok  megint  magukra  vannak.  Az  őr  megint  a  tájékot 
fürkészi.  Egy  kis  nádas  van  a  laposban,  abból  jön  valami, 
kíváncsian lopódzik errefelé; meg-megáll, szimatol, a távolodó 
kutyabeszédet  hallgatja,  s,  mintha  megnövekednék  az 
érdeklődése;  indul megint  lassan,  óvatosan arrafelé,  amerről  a 
csahos hang vissza-vissza-csendül.

Az  új  vendég  egy  pusztai  róka.  Egy  minden  huncutságot 
kitanult kötnivaló. Ő már kitapasztalta, hogy mi különbség van a 
közt, ha annak rendje-módja szerint ugat a tanyai eb, vagy ha 
hajtásra csahol.  Amikor  ugat,  olyankor  embert,  lát  vagy érez; 
olyankor tehát jobb a rókának is minél alaposabban elrejtőznie. 
De amikor ütemre kaffog,  s kiélesedik a hangja,  akkor nyulat 
vert fel, azt nyaggatja, üldözi, kergeti.

Hátha  az  a  nyúl  éppen  erre  tart,  s  a  nádasban  keres  jó 
rejtőzőhelyet?! Még utoljára egyenest a róka szájába szalad! (Ez 
a reménykedés csalta ki a komát a vackából.)

De biz' hiába. A nyúlfit elriasztották a túzokok. A csaholás 
mind távolabbról hallik.

Az  őrkakas  sem  oda  figyel  már,  hanem  a  rókára,  amely 
észrevette a nagy madarakat, s ravasz sunyítással csúszik végig 
a barázdán.

Botor  reménykedés!  Mintha  ilyen  együgyű  tervvel  lehetne 
boldogulni.



De ha boldogulni  nem is,  legalább meg  lehet  vele  rontani 
mások megelégedését, csöndes békességét.

Az őrszem látja a rókát,  s azt  gondolja: „Ez a tökkel ütött 
tudhatná, hogy bennünket meg nem lep. De kitérni előle mégis 
muszáj.” Kinyújtózik, s most már felriasztja az egész csapatot. 
Menjünk innen!

Ő maga  indul  előre,  kiterjeszti  a  szárnyát,  hogy egyszerre 
színes  tarkasággá  bokrétásodik  az  egész  madár.  Előrefut,  és 
suhogó szárnnyal kezd emelkedni. A többi mind utána.

A róka meglapulva bámul utánuk. Milyen szépen haladnak, 
távolodnak!...

Ki  tudja,  hol  ereszkednek  le  megint  a  beláthatatlan 
rónaságon! Valahol, ahol senki sincsen; ahol magukra lehetnek; 
ahol a pusztai síkságon ezerlépésnyiről,  sokkal messzebbről is 
tisztán láthatnák mindent, ami érdekelheti őket.

Az  őrkakas  ott  is  megáll  majd  valami  buckán  vagy 
vakondtúráson,  és lesi-lesegeti,  honnan jön valaki-valami,  ami 
elől a túzoknak menekülnie kell.

Bársony István



A NAGYLELKŰ

Április van, s a gólyahír már teljes pompával nyit  a  mocsaras 
tájakon.

A  gólyahír  a  kora  tavasz  leglármásabb,  leghiúbb  virága. 
Gyönyörűséges  fénylő  sárga  színével  tündöklik,  mint  a  nap; 
izmos, kövér levele szinte bokrosan nyúlik egymás felé, amint a 
barna  mocsárvízből  kiemelkedve  sűrűsödik.  Az  aranysárga 
virágok  ezre  lepi  el  ezt  a  buja  zöldet,  amely  nagyszerű 
búvóhelyet  kínál  most  már  a  párzó  vadrucának  meg  a  vizek 
cigányának, a hóka szárcsának.

A  gólyahíres  laposok  messzire  ellátszanak  a  síkon.  Ott 
mintha  a  legnemesebb  fém  drága  kincsét  öntötte  volna  el 
szanaszét  valami  őrült  Dárius.  Valósággal  ragyog  a  gólyahír 
borította  mocsár  vonala.  S  ez  a  vonal  olyan  szeszélyesen 
kanyargó;  hol  kiszélesedik,  hol  megvékonyul;  de  akármilyen 
keskeny,  mindenütt  aranyvirág  mosolyog  rajta.  Nem  is 
mosolyog, hanem kacag.

Ebben a buja sűrűségben mintha nem is volna más élet, csak 
a lármás hiú virágé.

Pedig ha arra ballag a pusztai vándor, közeledvén a csönd e 
szellőjárta hazájához, egyszerre csak észreveszi, hogy itt is, ott 
is kiemelkedik valami a sárga bokréták közül. Valami, ami él, s 
ami messziről majdnem koromfeketének tetszik. Egyelőre nem 
látni mást belőle, csak a nyakát; sétabot vastagságú hosszúkás 
nyakát, amelyen kíváncsian mozgó fej fénylik zománcosan.

Az ott egy zöld fejű gácsér. Egy tavaszi hódítómezbe öltözött 
vadruca  uraság.  A  tojója  is  ott  van  valahol,  közel  hozzá; 
csakhogy  az  félénkebb,  s  ameddig  teheti,  meglapul,  nem 
mutatkozik. De ha a pusztai vándor még közelebb kerül, végre 
nyugtalanság  szállja  meg  a  bujkáló  szerelmes  párt.  A  gácsér 
kiemelkedik  a  gólyahír  közül,  s  titkos  jeladással  indulásra 
biztatja feleségét. Az iromba tojó nehézkesen lódít magán (hisz 



már  érett  tojást  cipel),  s  szárnya  fehéres,  világos  alját 
megvillantva, felkap a levegőbe. A gácsér utána.

Nem messze a gólyahíres lapálytól nádas terül.
Széles,  homokszínű,  fakó és rengeteg náderdőség,  amelybe 

nem visz út.
A tavalyi csónakjárást eltakarja a ráboruló hajlós szövevény, 

amit  a megtöredezett  nádból  fonogatott  a tél  változó  szele.  A 
tavalyi  nád  kétölnyire  nyújtózik  fölfelé;  járhatatlan  útvesztőin 
csak a nádaslakó vad tud eligazodni.

Itt  laknak  az  ölyvek.  A  réti  ölyvek.  A  butának  látszó, 
bagolyfejűek,  amelyek  lengén  és  lassan  szeretnek  röpülni, 
mintha  az  volna  szenvedélyük,  hogy a  játszó  széllel  vitessék 
magukat.

A  réti  ölyv  a  mocsár  banditája.  Kiszámíthatatlan,  mert 
alattomos;  veszedelmes,  mert  fáradhatatlan.  Ez  a  két 
tulajdonsága pótolja erejét s karmának aránylagos fejletlenségét, 
a levegő legigazibb banditáinak a fegyvereihez képest.

Ezek a legigazibbak és legveszedelmesebbek: a sólymok.
A  réti  ölyv  lassan,  hintázva,  himbálódzva  ússza  át  a 

levegőtengert,  alacsonyan  a  nádas  fölött.  Mintha  minduntalan 
érintené a mozgó, hajladozó nádat;  mintha folytonosan a fakó 
nádhullámok közé készülne lebukni. Az ember azt hihetné: „Ni, 
milyen  fáradt,  beteg  madár,  hogy  nem  bír  a  széllel...  hogy 
kanyarodik  esetlenül,  bágyadtan,  nem  merve  a  magasba 
emelkedni!”

Pedig  az  mind  csak  taktikája  a  réti  ölyvnek,  amelynek 
orvtámadásban van az erőssége.

Minél alacsonyabban röpül a nád fölött, annál jobban fedezi a 
susogó,  ingó-ringó  erdő.  Minél  közelebb  van  a  víz  színéhez, 
annál gyorsabban lecsaphat oda, a gyanútlan prédára. S erre az 
időkímélő közelségre nagy a szüksége neki. Mert a réti ölyv a 
többi  híres  ragadozó szárnyashoz  képest  lomha.  Előreirányuló 



látása ellenben kitűnő. Nincs a nádas barna árnyékában oly zug, 
ahová kutató pillantása be ne hatolna.  S jaj a nádtorzsok közt 
hirtelen  lemerülni  nem  tudó  rucának,  szárcsának  meg  az  ott 
bogarászó vízityúknak, ha a réti ölyv lecsap rá.

De ami röpül, ami a levegőben halad, arra a réti ölyv nem 
veszélyes.  Ebben  éppoly  tudatlan  s  tehetetlen,  mint  a  többi 
ölyvek, amelyek csak a földről markolásszák fel a zsákmányt.

Az a vadrucapár, amely a sárga gólyahír közül szállt fel az 
imént, nagyon nyugodtan kanyarodhat abba az irányba, ahol a 
nádas fölött a réti ölyvek lengő röpüléssel, fáradhatatlanul járják 
fölfedező utaikat.

Egy kis sziget van a nádas között, s a szigeten egy korhadó 
fűzfa.

A  fűzfa  dereka  vén,  de  abból  a  vénségből  hajlós  fiatal 
vesszők nőnek. Mintha zöld fátyol  borítaná a fiatal  vesszőket, 
olyanok.  Fakadozik  már  rajtuk  a  rügy,  s  az  újjászületés 
jelentkezik a megpattant rügyek által a fán.

„Valaki” ül ott, az egyik vastagabb ágon.
Egy mozdulatlan madár, amely szorosan lesimult tollazattal 

gubbaszt,  s  merev  testtartásával  elárulja,  hogy  bármely 
pillanatban kész az indulásra.

Gyakorlatlan  szem  talán  fagöcsnek  nézné.  Tolla  színe 
hasonlít  a  redvesedő  fa  megbarnult  kérgéhez.  Csak  a  melle 
világosabb; mintha megszikkadt, kiszáradt tapló volna a göcsön. 
A madár szemétől lefelé s oldalvást  fekete  barkó vonul, vagy 
másfél hüvelyknyi hosszúságban.

A  réti  héják  ott  lábatlankodnak  körülötte.  Azokkal  nem 
törődik.  Hanem  amint  a  vadrucapár,  veszélyt  nem  sejtve, 
elsuhog  fölötte,  szinte  kilövi  magát  a  fűzfavesszők  közül,  s 
hajrá, utána a rucáknak!

Egy vándorsólyom az. A sólymok királya.
Az eleven villám, amely ott üt le, ahol neki tetszik.
A nagyúri rabló, akinek nem kell a földről semmi sem. Csak 

az az övé, ami ereje teljes megfeszítésével a levegőbe menekül 



előle.
A  nemes  bandita,  akit  úgy  kísérnek  a  nádas  vidékén  az 

ügyefogyott tolvajok, mint a királytigrist a gyönge sakálhad.
A  vándorsólyom  maga  a  rémületkeltés  és  a  halálveszély 

minden madárra, amelyik nem tartozik a rablócsaládhoz. Ebben 
nagylelkű, pedig könnyen tehetné, hogy ne legyen az, mert légi 
harcban meg tudna verni minden szárnyast. Csupa acél és csupa 
ruganyosság.  Méltó  versenytársa  röpülésben  csak  a  maga 
fajtájabeliek között van.

Mi az neki, azt a két vadrucát utolérni?!
A gácsér előbb észreveszi a veszedelmet,  s hanyatt-homlok 

zuhan  lefelé  egy  kis  rónavízre,  ahol  egyes-egyedül  lehet 
menekvése.  Olyat  csattan  a  víz,  mintha  súlyos  követ  dobtak 
volna bele;  nyomban lemerül  a gácsér  a  hínár  közé,  ahonnan 
csak jó idő múlva meri a fejét kiemelni.

Akkorra a sólyom már elvégezte  a maga dolgát, ami nem is 
volt olyan nehéz. Hisz a tőkeruca nem művészi röpülő.

A  gyilkos  éppen  most  ereszkedik  le  zsákmányával  a  kis 
szigetre, ahonnan az imént elindult volt.

És most megjelennek a szárnyas tigris körűi a szárnyas sakálok.
Jönnek  a  réti  héják,  s  telhetetlen  bendővel,  irigyen  nézik, 

micsoda pompás reggelire tett szert az a zsivány.
Mintha fellázadt  volna az egész nádas tolvajnépsége,  mind 

ideigyekszik a sok réti héja, s tolakodva kelletlenkedik a sólyom 
körül.  Le-lecsapnak  hozzá;  nyughatatlankodnak;  részt 
követelnek az ízes falatokból. Mintha csak mondanák: „Micsoda 
dolog  az,  hogy idejössz  a  mi  birodalmunkba,  s  elrablod,  ami 
minket illet?”

Ott  sürögnek-forognak,  nyavalyognak,  irigykednek, 
sápítoznak egyre, és alkalmatlankodnak, amíg csak nagyot nem 
gondol a sólyom.



— Nesztek, hitványak — mondja nekik —, tudjátok, hogy én 
nagylelkű  vagyok;  itthagyom ezt  a  rucát,  lakjatok  jól  vele,  ti 
koldusfajzat! Majd fogok én magamnak másikat!

És így is cselekszik.
Megunva a sok kelletlenkedést, eldobja a kikezdett prédát, s 

gyors szárnyalással suhan odább.
Jól tudja, mit csinál. Hisz' éppen most emelkedett ki a nádas 

széléből  egy kis  csörgő ruca,  egy még amannál  is  jobb falat, 
azonkívül a teste sokkal kisebb, s így könnyebb „szállítani”.

A réti ölyvek ráesnek az alamizsnára, s egymással marakodva 
nem ügyelnek arra, ami odafönt a magasban történik.

Pedig annál szebbet még ők se gyakran látnak.
A kicsi csörgő, első ijedtében, maga alá engedte  a  rablót, s 

most  már  le  nem  suhanhat  többé.  A  sólyom  alatta  van,  és 
szorítja lefelé. A csörgő érzi a halál leheletét,  és kétségbeesve 
villan  előre,  azzal  a  nyilazó  röpüléssel,  ami  csupán  az  ő 
sajátsága.

A sólyom utána!...
Páratlan hajsza! Remek látvány!
Még  a  tekintet  is  belefárad  abba  a  gyorsaságba,  ahogy  a 

sólyom a kis rucát kergeti.
Ez a kicsi csörgő a leggyorsabb röpülök egyike. Egykönnyen 

nem  engedi  megfogatni  magát.  Szinte  zúg  a  levegő,  amint 
kétségbeesett villanással szeli keresztül. De haj, aki nyomában 
jár, az maga a villám! Az elől nincsen szabadulás.

Még  egy  rugaszkodás,  még  egy  gyors  szárnycsapás,  s  a 
sólyom kinyújtott karmokkal, tátott csőrrel, a gyilkolás vágyától 
elvakult  szemmel  csapódik  hozzá  a  szegény  rucácskához, 
amelynek  abban  a  pillanatban  akár  a  szíve  is  megrepedhet  a 
nagy rémülettől.

A rabló megint leereszkedik új halottjával, s nekikészül, hogy 
végre elfogyassza fáradsággal szerzett reggelijét.

De ni,  a szárnyas nádi farkasoknak máris  megsúgta valaki, 
hogy újból itt a terített asztal. Jönnek és szemtelenkednek, mint 



az imént. Vagy talán még jobban, merthogy most azok vannak 
itt, akiknek az első fogásból nem jutott.

Majdhogy ki nem veszik egymás szemét.
Micsoda istentelenül neveletlen, tolakodó nép ez!
A sólyom  egyet  gondol,  s  másodszor  is  odadobja  nekik  a 

kész prédát, ördög veszekszik az ebadtákkal.
Az ilyen nagy úr csak nem alázza meg magát annyira, hogy 

éhenkórászokkal szálljon pörbe?
Pedig hogy elverhetné rajtok a port!
Ej,  mit!  Hova  lenne  akkor  a  nagylelkűség  híre,  ami  úgy 

csábítja, csalogatja a potya frátereket?
A barkós pofájú úr, a nagylelkű sólyom, újra nyakába veszi a 

világot. Akkor terít ő asztalt magának, amikor tetszik neki.
A  réti  héják  csak  azt  lesik,  hol  van,  merre  jár  az  ő 

birodalmukban, hogy az első zsákmányt el-elkoldulják tőle

Bársony István



A REMETE

A fenyvesből bugyogva, zsörtölődve szalad le a völgybe egy 
kristálytiszta patak.

Néhol  nagy,  mohos  kövek  terpeszkednek  előtte;  azokat 
megkerüli,  vagy  elsiklik  alattok,  mint  egy  ezüstös  gyík.  A 
hatalmas sziklát megvájja lassankint a sok apró hullám, ami száz 
esztendő  óta  folyvást  nekirohan;  a  szétfröccsenő  vízcsepp 
parányi,  de  a  folytonossága  miatt  mégis  ellenállhatatlan  ereje 
alagutat fúr a gránitkő aljába.

Mikor a kis tajtékzó áramlás kikerült a nagy kő homálya alól, 
szinte  suhanva  áramlik  tovább,  a  szabad  lejtőn.  Ott  már 
könnyedén szökelli át az emberfej nagyságú szikladarabokat; a 
tavaszi hóolvadás végigsöpörte volt a bércet, s lehozta magával 
a görgeteg e játékszereit, amelyeket nem bír azóta tovalódítani a 
megcsillapult patak.

Ez itt  lejjebb már a bükk- és tölgyrégió.  Ez itt  a lomberdő 
csendje.

Minden fa legalábbis embervastagságú; hallgatag aggastyánai 
az  erdőnek,  akik  közt  egyetlenegy  sincs  száz  esztendőn  alul. 
Ezek  a  kolosszusok  régen  elfeledték  a  gyöngékhez  illő 
hajlongást;  bármint  tépje-szaggassa üstöküket  a  fergeteg,  meg 
nem alázkodnak. Inkább kettétörnek. A szú, amely titkon őrlött-
fúrt kérgök alatt, borzasztó szövetségese a viharnak; elgyöngíti, 
megkorhasztja  a  legdelibb  fát  is,  és  amikor  a  megpróbáltatás 
órája elkövetkezik, nem bírja ki a megrongált törzs a szélparipák 
dübörgő rohamát, egyszer csak nagyot roppanva adja be kifáradt 
derekát; ledől, s estében széles nyílást üt a szomszédság lombja 
közt; vastag ágakat tör le, leveles gallyak sokaságát rántja maga 
után.

A  rengetegekben  sokszor  talál  a  vadász  ilyen  pusztuló-
enyésző gigászt. A viharral vívott párbaj e porladó halottait néha 
gyönyörű  zöld  lepel  födi;  a  mohok  gazdag  bársonypalástot 



hímeznek ki rajtok, s  az indás élősdi növények körülölelgetik 
elszáradt  ágaikat.  Ha a  rengeteg  vándora  megkívánja  tőlük  a 
pihenést,  s  leereszkedik  egy  ilyen  korhadó  törzsön  duzzadó 
mohapárnára,  ropogva  süpped  be  alatta  az  elmálló  kéreg, 
amelynek a meghasogatására villámok ereje kellett hajdanában.

Itt  még kevés a dal.  Énekes madár  alig  van itt;  a lantosok 
jobban  szeretnek  a  bokrok  sűrűjében,  ahol  könnyebb 
elrejtőzniök, s ahol könnyebb az édes napsugárral kacérkodniok. 
Megszólal  néha  egy  árva  pinty,  s  szaggatottan,  el-eltűnődve 
monologizál.  Az  erdei  árnyék  e  hűséges  imádója  kevésbé 
kívánkozik  a  verőfényre,  mint  a  bozótot  kedvelő  rigófajta.  A 
legtöbb dalos madár a szelíd völgy szélmentes bokraiban keres 
tanyát; ott fű nő minden kis tisztáson; ott ezerféle rovar nyüzsög 
a gallyakon meg a levegőben.

A tölgyes lábánál kezdődik a völgy,  ott van a mély katlan, 
ahol  jóformán  örökös  az  árnyék,  s  az  erdő  fái  úgy borulnak 
össze, mintha valami titkot rejtenének.

Amint  a  siető  patak  leérkezik  a  sötét  medencébe,  maga  is 
megijed a kriptái magánytól; elfelejt csacsogni, halkan fut bele a 
völgy  teknőjébe,  s  ijedten  keresi  a  kijárást,  amerre  tovább 
menekülhet.  Tétova  tévelygéssel  futkossa  be  a  völgyfenék 
eliszaposodott  alját,  amelynek  egy  szabadabb  pontján  buja 
növényzet szövődése közt tűnik el előlünk.

Különös  fülledtsége  van  itt  a  levegőnek;  a  katlan  nehezen 
ereszti ki a dohos gőzöket, amik folyvást szálldosnak a nyirkos 
talajból;  ahol  a  páfrány  meg  tud  kapaszkodni,  össze  tud 
sűrűsödni,  ott  meg  éppen  fojtó  párák  ülepszenek  meg  a  föld 
színe fölött:  az elgazosodott  erdő bozótja alatt  valahol  állóvíz 
van, talán valami mocsár, amit a tavaszi esőzés óta nem bírt még 
felszíni a nap, s amit folyvást táplál a bujdosó patak.

Ez a fülledt, mocsaras bozót a remete tanyája.
Egy nagy nyúl vágtat ki a szálfák közül, s hosszú ugrásokkal 

méri végig a bozót mellett a fűvel borított földszalagot.



Megérzi  a  talaj  nyirkosságát,  s  hirtelen  visszavált  a  száraz 
cserleveles területre. De ott sincs nyugta, épp arra nincs kedve 
irányt választani, megint lekerül a patak ágya felé, s elszántan 
lódítja  be  magát  egy  hatalmas  szökéssel  a  vízbe,  onnan még 
egy-két ugrás, s a nyúl eltűnik a túlsó parti gazban.

Nyomban utána csöndes ügetés nesze hallik a nagy szálfák 
felől  az avaron.  Egy vörös bunda oson ki az  erdőből,  azon a 
ponton, ahol a nyúl jött; egy vadászó róka az, amely izgatottan 
szimatolja a friss nyúlnyomot, s amint a tisztásra kerül, lelapulva 
követi a megrémült tapsifüles útját a patakig.

Ott egyszerre megszakad a szimat. A róka tűnődve ácsorog, 
azután  visszamegy  a  bozóthoz,  ameddig  az  imént  követte  a 
nyomot;  bizonytalan a dolgában, érzi,  hogy rászedték,  de már 
mindegy,  próba szerencse,  befurakodik a sűrű gazba,  amely a 
rejtett mocsarat körülveszi.

Már-már  elhangzik  moszatolása,  amikor  hirtelen  erős 
röffenés  bontja  meg  a  völgykatlan  némaságát,  s  pár  pillanat 
múlva  ijedt  loholással  vágtat  vissza  a  róka;  egy csúf,  hangos 
szörnyeteg  csörtet  utána  nagy  szuszogással,  görbe  agyarait 
csattogtatva.

A  ravasz  koma  teljes  erejéből  inal  tova,  a  pihenésében 
megháborgatott vén agyaras pedig megáll a bozót szélén; s pisla 
szemmel, ravasz megtorpanással lesi, hogy nem bújt-e meg az 
az utált szomszéd valamelyik bokorban.

Jaj lenne neki! A róka hitvány semmiség ugyan, de rokona 
annak a sokkal kellemetlenebb léha banditának, aki a nagy telek 
süppedő havában csoportostól támadja meg az olyan vértezett, 
veszélyes ellenséget, aminő egy vadkan. Hagyományos, öröklött 
gyűlölettél van tele minden disznó a kutyafélék iránt, s még a 
legjámborabb konda is vad haraggal röffen össze, mihelyt efféle 
négylábút érez az irhája körül.

A nap épp' lehanyatlott a hegygerinc mögé, a völgyben máris 
este  van,  az  agyarasnak  nemigen  lenne  érdemes  újra 
visszabújnia  a  puha  iszapba,  ahol  az  egész  meleg  napon  át 



hűsölt.  Úgyis  fel  kéne  kelni  nemsokára;  az  erdei  élet  esti 
mozgása nem sokáig hagyná már nyugodni.

Nagyot  fúj,  felemeli  bozontos  fejét,  hegyes,  erős  sörtével 
borított fülét hátracsapja, orrát idegesen mozgatja, szaglálódik. 
Halálos  csönd van mindenütt.  Egészen kilép a  tisztásra;  nagy 
teste alatt mélyen besüpped a nedves talaj, széles nyom marad 
lépése után. Csak most látni, hogy milyen hatalmas állat. Váll-
lapja  egy  közepes  embernek  a  csípejéig  érne;  iszonyú  feje  a 
nyaktőig megközelíti a három araszt, két hüvelyk széles agyara 
félkörben hajlik hátrafelé; zömök, szinte púpos vállán valóságos 
sörénnyé fajul a sűrű sörte.

Az  iszapos,  fekete  állat  aránylag  könnyű,  majdnem  fürge 
mozgással  halad  a  nagy  erdő  széléig,  s  ott  nyomban 
nekitámaszkodik  egy  óriás  éger  derekának;  azon  végig-
végighorzsolja vaskos termetét: vakaródzik. Az éles, durva szőr 
a súroló dörzsölés hangjával váj bele a fa megkopott testébe, s 
valamicskével  megint mélyebbre vési az árkos horpadást,  ami 
ettől  a  gyakori  ráspolyozástól  támadt.  Az  ilyen  vén  vadkan 
pedáns állat,  rabja a szokásának; ha egyszer kiválaszt egy fát, 
amelyhez vakarózni jár: megmarad szerelme mellett, amíg csak 
valami fontos ok el nem üldözi arról a tájékról.

Az iszap rétegesen hull le a nagy barom sörtéje közül, az éger 
dereka attól csupa sár. Érezni közelében  a  disznó bűzét meg a 
fenyőszurok  szagát;  az  úgy  kerül  ide,  hogy  őridegsége  néha 
elbarangol a fenyves régióba, s jártában-keltében meg a rendes 
időn kívül támadó vakarózási  vágyában lehorzsolja a fákról a 
szurkot, ami könnyen ragad durva bundájára.

A  kan  hallgatózik.  Semmi  sem  nyugtalanítja  ebben  a 
magányban.  Ez  kell  neki.  Lassú  bandukolással  megy végig  a 
völgyön, de a legkisebb neszre rögtön megáll. Nagyokat fúj, úgy 
lesi,  mi  újság...  Mintha  a  fű  gyanúsan  mozogna  lába  körül. 
Odapislog: Eh, egy hitványka kígyó.  Máskor goromba módon 
habzsolná fel, de most nem törődik vele; inkább annak a jóféle 



gombaillatnak  a  fészkét  keresi  meg,  ami  éppen  az  orrába 
csapott.

Addig kutat, amíg rá nem akad; még a gyökerét is kitúrja a 
földből, s elégedett röfögéssel csemcsegi fel az utolsó morzsáig. 
Ide már közel van a gombás, a holdvilág éppen most bújt ki, s 
oda süt a néma szakadékba.

Nem kívánkozik  arra  a  remete.  Átkozott  hely  az,  ott  volt 
valaha az a híres csúnya végű párbaj.

Valami  röfögő  Dulcineán,  vagy tán  egy halványpiros  arcú 
tinórugombán  vesztek  össze  ketten.  Ah,  az  a  másik!...  az  a 
pimasz krakéler!... Az kezdte, a ripők. Szörnyen oldalba nyomta 
a támadásra készületlen pajtást, s akkor egymásnak estek.



Csattogtak  agyaraik,  s  borzasztó pofonokat  mértek  egymás 
füle  tövére;  repedt  a  bőrük,  s  tenyérnyi  sebeket  hasítottak 
szurtos uniformisukra.

A krakéler lett a győztes, szégyennel kellett előle megfutnia.
Azóta elbujdosott a Gombás környékéről a megvert vitéz, s 

rideg  remeteéletet  él  a  legdohosabb,  legmélyebb 
völgykatlanban. Ha a rokonság közül betéved hozzá valamelyik, 
megemlegeti a gonosz vendéglátást.

Ő remetesége tökéletes vegetáriánus, és immár eszébe se jut 
neki az asszony. De azért nincs minden ínyeskedés nélkül.

A makk!...  Igen,  a makk!...  Amikor  lépten-nyomon potyog 
ősszel a fáról!... Meg a kukorica; ez az édes, sárga gyöngyökből 
összerótt  finomság.  Mérföldnyire  is  érdemes érte  elbarangolni 
az erdőszélen susogó tengeritábla közé.

A remete most is ilyen „mélázó” tervekkel indult útnak. Most 
legízesebb a kukorica, mikor tejet ereszt. A lágy, fehér szemek 
szinte  szétpukkannak az őrlőfogak alatt,  s a telhetetlen,  mohó 
habzsolástól  tajték  foszladozik  a  jó  étvágyú  kan  agyara 
környékéről, amikor csemegézik.

Ihol az éjszaka. Szép csöndes erdei éjszaka.
Egy korhadt fán bagoly sír, a bokrok fölött denevér csapong. 

Az erdő éjjeli hangjai váltakozva hallatszanak a messzeségből. 
Valahol  egy  róka  vakog  a  holdra;  tán  ugyanaz,  amelyiket  a 
remete  az  este  megkergetett.  Még  messzebbről,  a  kopár 
dombtetőről, kutyaugatás felel a rókának. Ott kóborol a csősz, 
vagy valami pásztor legeltet arra.

A korhadt fán bambán méláz a vén remete.
Mintha  jó  ösmerőse  lenne  ez  a  fa.  Itt  volt  a  télen  a 

farkaskaland.  Három  nagy  ordas  akart  itt  jóllakni,  akkor 
füstöletlen vaddisznósonkával.





Bolond  állapot  volt  az.  A  hó  félöles,  alig  lehetett  benne 
megmozdulni; a farkasok szörnyű tolakodóan viselték magokat, 
nekik nem esett a mozgás olyan nehezükre.

A  legöregebb  farkas  leült  vele  szemközt,  s  azzal 
rákényszerítette,  hogy  hátvédet  keressen  a  másik  kettő  ellen, 
akik — úgy látszott — meg akarják lepni.

Jól tette, hogy meghúzta magát a nagy fa mellett, mert a két 
bestia csakugyan megtámadta. Ugyanegy oldalról esett rá mind 
a  kettő.  Hanem  amint  a  borzas,  haragos  kan  nekik  fordult, 
vigyorgó pofával torpantak meg.

Ezt  az óvatlan pillanatot  felhasználta  a  vezérfarkas,  és egy 
iszonyú szökéssel a remete fülén termett.

Milyen ostoba csel!... Készen várták.
A vastag bőrű úr egyet lódított a fejével, olyan volt az, mint 

amikor a feltörő kos zuhan. Egyik agyara eltűnt a rábukó farkas 
bordái  közt.  A  bandita  hörögve  rogyott  térdre,  s  akkor  a 
vérszagtól  még  jobban  felbődült  remete  elkezdte  gyomrozni, 
marcangolni, apróra széjjelszedni.

A  másik  két  bestia  eleinte  szűkölve,  hüledezve  biztatta 
egymást valami pokoli hörgéssel. Bizonyosan azt jelentette az: 
„Eriggy  már,  ne  hadd,  te!”  —  de  egyik  se  mert  egymaga 
beleavatkozni.  Utoljára  is  összetették  az  erejüket,  s  egyszerre 
kapaszkodtak bele a röfögő ellenség hátsójába.

Ott  bizony  csak  karcolásokat  ejtett  az  éhségtől  elgyöngült 
farkasfog.  (Egy  fél  tucat  ujjnyi  hasítás  csak  nem számít  egy 
ekkora  kannak?)  Mi  volt  az  ebben  a  hevületben!...  Hitvány 
bolhacsípés.  Mikor megunta a kullancsokat,  hozzádörzsölte az 
egyiket a fához, attól annak eltört a hátgerince. A másik, hallván 
a cimborája rekedt hörgését, lába közé kapta a farkát, s elszelelt 
a dombra, ott nyalogatta a száját jó sokáig.

Már akkor éjjel bizony szó sem volt pihenésről.
Résen is kellett lenni, virrasztani is illett a másvilágra küldött 

ordasok  mellett.  Nagyobb  baj  nem esett.  Százszorta  rosszabb 
holmi farkaskalandnál egy golyó, amely a legvastagabb irhát is 



átjárja, s akkor töri össze a csontokat, amikor senki se gondolna 
veszedelemre.

A remetének van ilyen emléke; alaposan hozzájárult ahhoz, 
hogy megnövekedjék a világgyűlölete.

Előre, előre!...
A bozót feketesége eltakar mindent; a hallgatózó kan maga 

csinálja szuszogásával a legnagyobb lármát. Ha meg-megindul, 
nagyot  zörren  nyomában  a  töredező  gally,  suhogva  csápol  a 
bokrok vesszeje.

Gyakran megáll,  figyel;  hosszasan neszel az erdő szélén az 
utolsó stációnál.

Jól tudja, hogy gyönge, rövidlátó szeme nem elég biztosíték a 
meglepetés ellen, a fülében bízik hát, amelynek párja nincs. Egy 
egér  mozgása  sem kerülheti  el  a  hallását:  a  legkisebb gyanús 
mozgásra nagyot fúj, megfordul, elcsörtet, meg sem áll, amíg a 
legnagyobb csend nem környezi.

De ha nincs más hang, mint a kabóca pörcögése s a tücsök 
trillázása; ha a hold fénye semmiféle szokatlan mozgást el nem 
árul;  ha  semerről  se  hallani  aggasztó  neszt,  akkor  a  remete 
rászánja magát, s kiballag az erdőszél sík területére, átkocog a 
puszta gyepesen, s bevált a legelső tengeritáblába, amely útjában 
van.

Ott  dőzsöl  hajnalig;  ott  töri  le  s  harapja  ketté  a  zöld 
kukoricaszárat,  s  fejti  le  róla  nagy  szakértelemmel  a  zsenge 
csöveket.

Aki  arra  vetődik  s  hallja,  el  nem tudja  gondolni,  micsoda 
vakmerő kukoricatolvaj végzi ott olyan lármával a dolgát.

Bársony István



MARGYUL

A nagy hegyek között lakott Lira Tógyer.
Olyan szívós volt, mint a fiatal tölgy, ámbár nem nőtt valami 

nagyra. Inkább zömöknek látszott, kivált báránybőr bekecsében, 
amit tán sohasem vett le. Télen jó volt a bekecs, mert meleget 
tartott:  nyáron jó volt,  amikor  lefeküdt  a sziklára,  mert  puhát 
érzett  a  háta.  A  fák  közt,  a  mozgó  árnyékban  nem  nagyon 
izzadhatott a pásztor.

Margyul mindig vele volt.
Egyetlen  igaz  társa,  hűséges  barátja  volt  Margyul,  a  nagy 

fehér komondor, a nyáj őre, védelmezője. Margyul, az okos, a 
bátor; a vakmerő Margyul, a fáradhatatlan, az álmatlan; a világ 
minden kutyájának a királya. Margyul a szép, a jó, a bölcs. A 
pópa, odalent a faluban, nem tudott annyit, mint Margyul. Olyan 
csengő,  szép  hangja,  mint  neki,  nem  volt  a  rigónak  sem. 
Margyul  volt  a  hibátlan  és  a  tökéletes.  A  nézése  beszéd,  az 
érintése hízelgés. Csak egy volt rettenetes: a harapása.

Lira Tógyer ismerte a kutyáját, és valósággal szerelmes volt 
bele. A nagy állat olyan tiszta volt, mint a hattyú. Mindennap 
megfürdött  a hegyi  patakban, s aztán kifeküdt a napra. A nap 
megszárította,  meggöndörítette  a  szőrét,  amely  a  nyakán  s  a 
hátán  valóságos  sörénynek  látszott.  Magától  vált  kétfelé  ez  a 
sörény, s mintha fésülték volna, oly szépen hajlott le kétoldalt a 
kutya  vállára.  Csak  a  szeme  meg  az  orra  volt  fekete 
Margyulnak. Az okos szeme, amely mindig figyelt. De az orra 
sem  igen  pihent.  Tógyer  láthatta,  hogy  amikor  úgy  tetszik, 
mintha  a  füvön elnyúlva  pihenne  a  barátja,  akkor  is  folyvást 
mozgott fekete orrcimpája, akkor is szaglálódott.

Volt a hegyek között elég kutya, de ilyen több egyetlenegy 
sem.

Az  emberek  közt  is  van,  aki  minden  érthető  ok  nélkül 
különösen megnő óriásnak, és naggyá fejlődik, mint a jegenyefa. 



Kaszap  Petru  is  olyan,  pedig  semmiféle  rokonsága  se  volt 
valami nagy. S Petrút bátran lehetne mutogatni. Margyul is így 
született, ilyen óriásnak. Félesztendős korában már a legerősebb 
komondorokat  verte  földhöz.  Amikor  a  második  esztendejét 
betöltötte, akkor fojtotta meg az első farkast.

Lira Tógyer sohasem fogja azt elfeledni.

Az első hó kezdett szálldosni akkor. Fújt a szél, és kedvetlenül 
bújt össze a nyáj.  Tógyer  sehogy sem tudott  tüzet rakni, mert 
elvesztette a tarisznyájából a kovát meg az acélt. Tapló akadt a 
fa derekán elég, de mit ért az így, magában?

S ekkor jött egy szürke, komor árnyék a hegyek közül.
Margyul  fölemelte a fejét,  és szimatolt.  A pásztor csak azt 

látta, hogy szinte a szeme láttára nő meg a kutyája. Úgy fénylett 
a szeme zöldes tűzzel, mint a vadmacskáé. Minden szál hófehér 
szőre egyszerre vált külön, de nem húzta be a farkát, tehát nem 
félt.

Tógyer  csak  azt  látta,  amint  a  nyáj  megriadva  csörtet  le 
valami  sejtett  rém elől  a völgybe,  Margyul  berohan a  bokrok 
közé,  és  anélkül,  hogy  csak  egyet  is  vakkantana,  dühös 
hörgéssel kapaszkodik bele valamibe.

A pásztornak egy szekerce volt minden fegyvere. Az éppen 
elég  a  hegyek  között.  Fát  döntögetni  lehet  vele.  Támadást 
visszaverni  lehet  vele.  Futott  oda,  ahol  a  kutya  hörgött, 
vergődött a sűrűségben.

Olyat még nem látott ember, ami ott volt.
Margyul is a földön fetrengett, az igaz, de azt a nagy szürke 

fenevadat  is  lehúzta  magához,  amelyikbe  belemélyesztette  a 
fogát. Valósággal összeölelkeztek. Olyanok voltak, mintha egy 
test lettek volna. Tógyer látta, hogyan forognak egymás körül, 
gyorsan;  hol  az  egyik  van  fölül,  hol  a  másik.  Hallotta;  hogy 
fulladozik  Margyul  a  dühtől,  amint  ellenfelét  marja.  Nagy 
ügyességgel, de talán egy kis szerencsével is, az első rohammal 



éppen a farkas torkába ragadt  bele.  A bestia  borzasztó erővel 
görbítette  lefelé  a  nyakát,  s  éles,  hosszú  fogával  belemélyedt 
Margyul tarkójába. A hófehér kutya már csupa vér volt, de az 
éppúgy lehetett a farkas vére is.

A farkas a legkisebb hangot sem adta. Hozzá lehetett szokva 
a  csöndben  lefolyó  küzdelmekhez,  amire  nem  szükséges 
figyelmessé  tenni  az  erdő  lakóit.  Csak  bozontos  farkával 
suhintott  jobbra-balra,  mintha  zászlót  lobogtatott  volna.  Az 
ümmögő,  morgásszerű  s  a  mardosásban  elvegyülő  hangok  a 
Margyul  torkából  jöttek.  Úgy  verdesték-csapkodták  földhöz 
egymást,  mint  a  cirkuszi  erőművészek.  A  farkas  gyakorlott 
birkózó volt, s hozzá csupa acél; sok párbajt vívhatott társaival, 
csikorgó téli  éjszakákon.  Talán egy agyonhajszolt  őzért,  talán 
egy szerelmet kínáló farkasdámáért folytak a véres harcok. Mi 
lett volna neki egy közönséges kutya? De most Margyullal gyűlt 
meg a baja. Margyullal,  a  komondorok királyával, az óriással, 
amilyen csak egy van a világon.

Lira Tógyerbe belefagyott a vér.
Elfelejtette,  hogy  itt  a  szekercéje,  segíthetne  a  barátjának. 

Vagy  tán  nem  tudott  egy  olyan  pillanathoz  jutni,  amikor  az 
ördögmotollaként  forgó két  állat  közül  biztosan  kiválaszthatta 
volna  a  farkast,  hogy végighasítsa  a  koponyáját.  Lira  Tógyer 
egészen megbolondult zavarában. Fütyölni kezdett a kutyájának, 
s egyéb jó gondolat híján megragadta a farkas csápoló zászlaját; 
lerángatni próbálta a fenevadat a barátjáról.

Egyszer csak érezte, hogy nem mozog már olyan nagyon a 
farkas;  látta,  hogy  mindig  a  fehérség  van  fölül.  A  fehérség, 
amely már csupa vér volt.

Margyul hosszan elnyúlva feküdt a farkason, s látszott, mint 
nyomja  le,  hogyan  feszíti  meg  hozzá  a  derekát,  hogy 
támaszkodik erős lábával a földnek. És még folyvást ümmögve, 
hörögve  fulladozott,  minthogy  tele  volt  a  szája  a  farkas 
gégéjével, s attól nehezen vett lélegzetet.



Egyszer  csak fölemelte  a  fejét  egy pillanatra,  még egyszer 
nekikapott a farkas torkának, de megint abbahagyta a vérengző 
munkát. A farkas nem mozdult,

Margyul elterült rajta, s lihegett.
Lira  Tógyer  lefeküdt  a  kutyája  mellé,  és  elkezdte  a  sebeit 

csókolgatni. Jajgatva sírt hozzá. Margyul megcsóválta a farkát, s 
azután véres nyelvével végignyalta a gazdája arcát.

Együtt mentek le a patakhoz, mosdani, gyógyulni. Lira egyre 
sírt, amikor a borzasztó sebeket mosogatta. De Margyul jókedvű 
volt Csak éppen hogy elfáradt egy kicsit.

Akkor éjszaka a pásztor betakargatta  a  bekecsével,  s maga 
anélkül virrasztott a hideg éjszakában. A kalapjában hozott föl 
vizet  Margyulnak  a  patakból,  mert  látnivaló  volt,  hogy 
megdagadtak a sebek, s a kutya nem szívesen mozdul.

Ez a nap életre-halálra szövetségesekké tette őket
Lira  Tógyer  látott  egyszer  az erdész kutyáján  valamit,  egy 

nyákkendőt vagy mit,  egy vastag szíjat,  amely tele  volt verve 
szöggel.

Hetekig settenkedett a nyakravalós kutya körül, amíg le tudta 
róla  lopni  a  szöges  szíjat  Jó  lesz.  az  Margyulnak.  Hisz  a 
vadállat,  amelyik  harap,  a  torkát  keresi  mindennek.  Pedig  a 
Margyul torka drága.

Nappal a szöges nyakdísz mindig ott volt elrejtve a Tógyer 
tarisznyája legfenekén. Csak éjjelre került elő, amikor senki sem 
láthatta,  amikor  a  nagy  bestiák  mozognak,  amikor  a  farkast 
mindig közel tudhatta.

Az  erdő  szélén,  a  völgyben,  volt  egy  rozoga  pajta  a  nyáj 
számára;  a  pajta  egyik  sarkában  vályogból  emeltek  egy  öles 
falat,  hogy legyen a pásztornak is hol meghúzódnia,  amikor a 
suhogó szárnyú vihar végigtombol a rengeteg erdőkön.

Ez volt a Tógyer rezidenciája. Innen hallgatta éjente, hogyan 
búg  odakint  a  szél.  Figyelte,  nyugodtan  pihen-e  a  jószág. 



Sokszor  hallatszott  messziről  az  a  búgó,  vonító  bőgés,  amit 
olyan jól ismertek már ketten.  Margyul  fölemelte rá a fejét,  s 
úgy nézett,  mintha riadó kürtszót hallana, amely csatára hívja. 
Az ott a farkas, az bőg.

Ilyenkor megsimogatta a pásztor a kutyáját, s csitította:
— Tudhatnád, lelkem, hogy ahhoz semmi közünk. Amelyik 

ránk feni a fogát, az annál csöndesebbé válik, minél közelebb 
van!

Néha nesztelen téli éjszakákon is fölriadt Margyul. Gazdája 
érezte,  amint  megsimogatta,  hogy égnek áll  rajta  minden szál 
szőr. Margyul jelzi a farkast!

A bitang itt van valahol, nem messzire.
Ilyenkor  történtek  azok  a  dolgok,  amikről  még  aki  élő 

szemével látja is, azt hiszi, hogy mese.
Tógyer meg Margyul értette egymást.
A  pásztor  megvizsgálta  a  sötétben,  hogy  jól  be  van-e 

kapcsolva kutyája nyakán a szöges szíj, azután fölkeltek együtt a 
szalmáról.  Tógyer  megmarkolta  a  szekercéjét,  s  csöndesen, 
halkan nyitotta ki a vályogfal ajtaját.

Margyul kisurrant rajta, mint a kígyó. A pajtában persze sötét 
volt; de odakint az éj derengésében elég jól látott az olyan szem, 
mint  a  Lira  Tógyeré.  Újholdkor,  vaksötétben,  bizony  nem is 
vállalkozott volna éjjeli farkaskalandra.

Margyul  megült  a  pajta  előtt,  és  várt,  mintha  könyvből 
tanulta  volna.  Várta a farkast,  amely néha elég vakmerő volt, 
hogy  a  sűrűségből  kijöjjön  a  pajta  elé,  a  párbajnak  való  sík 
területre.

Már  régen  volt,  amikor  Margyul  vad  szenvedélyében 
megfojtotta az első farkast. Azóta idősebb lett. Azóta tapasztalt 
lett, akár egy hadvezér, vagy mint a kitanult párbajhős.

Nem szolgáltatta ki magát vakon a farkasnak; megvárta, amíg 
az éhes rabló odamerészkedik a nyílt harc mezejére.

Akkor egy nyiffantás. nélkül megrohanta.



Sík mezőségen egy bátor puli csaholása is zavarba hozhatja a 
farkast.  A  födetlen  terület  nem az  ő  hazája.  A  síkon  inkább 
ólálkodó  tolvaj  a  farkas,  semmint  bátor  rabló.  De  bent  a 
vadonban félelmes,  vakmerő  tud lenni,  kivált  ha embert  nem 
érez. Azok a farkasok, amelyekkel Margyulnak volt baja, mind 
ilyen vad legények voltak.

A  farkas  látta  a  nagy  kutyát,  s  gondolta  magában: 
„Szükségből  te  is  jó  leszel  vacsorára.”  —  Egy  sem  ismerte 
Margyult. Amelyik egyszer megismerte, az nem vitt hírt többet a 
pajtásainak.

Nem úgy folytak le már a párbajok, mint régen, ahogy lefolyt 
az  első.  Az  nagyon  keserves  volt.  Még  Margyul  is  sokáig 
sínylette  azt.  Összetanult  azóta  a  gazdájával;  együtt  csinálták 
meg a hadicselt.

Amint Margyul rávetette magát a farkasra, jött Tógyer.
Az  óriás  kutya  olyan  volt,  mint  a  párduc.  Biztos  ugrással 

kapott  neki  a  farkas  torkának,  s  ha  abba  bele  mart,  el  nem 
eresztette.  A farkas dühében-kínjában nem látott,  nem hallott. 
Pedig Tógyer is rögtön jött, a szekercéjével.

Már  nem  cibálta  a  farkast;  hozzá  sem  nyúlt.  Csak  egyet 
suhintott a koponyájára, biztos, erős kézzel. Margyulnak azután 
alig akadt dolga. Még arra sem igen ért rá az erdők rablója, hogy 
egy valamirevalót harapjon rajta.

Ezt csinálták, így csinálták sokszor.
A környéken híre ment,  merthogy sok farkasbőrt adott el a 

zsidónak Lira Tógyer.
Margyulnak csudájára jártak, s a pópa levetette a kalapját, ha 

látta: úgy köszönt neki.
És  egy  este  mégis  szomorú  hír  jött  a  hegyek  közül.  Még 

akkor történt a dolog, amikor nagy volt a hó.
Margyulnak  megborzongott  a  szőre  egy  éjjel,  s  Tógyer  a 

rendes módon készült neki, hogy farkast ölnek ketten.
Kieresztette a nagy kutyát, s ő maga lesbe állt. Elég világos 

éjszaka  volt.  Amint  kinézett  a  tisztásra,  megdöbbent.  Három 



farkas épp akkor rohanta meg Margyult.
A nagy fehér  kutyát  alig  lehetett  látni,  úgy körülvették  az 

ordasok. De azért nem szűkölt, nem ijedt meg.
Élethalálharc kerekedett köztük. Tógyer egyszerre hallotta a 

Margyul  ismert,  morgó  fulladozását  is  meg  a  szegény  kutya 
csontjainak a ropogását is.

Futott a szekercéjével, mint az őrült. Nem törődött vele, él-e, 
hal-e.  A  barátját,  hű  társát,  halálveszélyben  tudta.  Ordítva, 
bőgve,  mint  a  dühös  állat,  csapkodott  éles  fegyverével  a 
szürkeség közé, ami Margyult elnyomta tömegével.

A  tömeg  szétnyílt,  s  két  megszabdalt  farkas  a  fogát 
csattogtatva, súlyos sebektől vérezve loholt az erdőbe. Egy ott 
maradt a tisztáson, Margyul alatt, holtan.

De Margyul sem mozdult már. Csak szép fehér farka rándult 
egyet-egyet.  Tógyer  leborult  rá,  s  akkor  látta,  hogy  át  van 
harapva a torka. A vasszöges szíj nem volt rajta. Azt most az 
egyszer  —  először  és  utoljára  —  bent  felejtette  Tógyer  a 
tarisznyájában.

A  nagy  hegyek  között  egy  félbolond  pásztor  jár-kél  a 
nyájával; kiáll a hegyoromra, ott kiáltja együtt a visszhanggal: 
Margyul! Margyul!

A  völgyben  is  csak  Margyult  hívja  mindig.  A  gyönyörű, 
szépséges, okos, bátor Margyúlt, a hű kutyák királyát. Amelyhez 
fogható nem volt a világon, és sohasem lesz többet.

Bársony István



FORGANDÓ SZERENCSE

A kezdődő tavasz  napja  bágyadtan  süt.  Az ég ködös-párás;  a 
foszlós pára nem tud igazi felhővé tömörülni.  De azért  a nap 
mégse  verődhet  át  teljes  erővel  ezen  a  lágyan  lengő  fátylon. 
Gyönge  fény szűrődik  keresztül  a  levegőn,  s  a  tájék olyanná 
válik  tőle,  mintha  a  rónák  tündérének  alig  sejthető  mosolyát 
tükrözné.

Ami  csekély  fuvalom  járja  a  mezőt,  délről  jön,  s  hozza 
magával a tavaszt, amelynek a közeledésére édes borzongás fut 
végig  mindenen.  A  fuvalom  el-elpihen  egypár  pillanatra,  s 
olyankor  a  mezsgyén  kiegyenesedik  a  tavalyi  tarackfű,  amely 
fonnyadtan  is  merev  keménységgel  tartja  a  derekát.  Pedig  a 
legkisebb  szellő  alighogy  nekifekszik,  félretolja.  De  hiába 
gyomrozza,  taszigálja,  gyűri;  amint  elereszti,  a  nyakas  szál 
megint csak visszalendül, akár az ingatag nád, amelyen a vihar 
se foghat ki.

A mezsgye mellett mozog valami a fakó tarlón. Egy iromba kis 
madár,  amely  alighogy  a  tél  jégfoka  kitöredezett,  megjött 
hozzánk, a magyar pusztára, az ő igazi otthonába. Egy pacsirta 
bujkál  a  tarló  gyér  szalmája  között,  s  keres,  kutat,  mintha 
elvesztett volna valamit, amit okvetlenül meg kell találnia. Úgy 
elfoglalja  ez  a  munka,  hogy  észre  se  veszi,  ami  a  mezsgye 
liliputi dzsungeljében mögötte történik.

A csenkeszek,  tarackok  és  surlók  aszatja  közt,  amelyet  az 
egymásra borult pázsit és mindenféle lapumaradvány megsűrít, 
alattomosan csúszik errefelé az élő veszedelem.

Egy arasznyi állat, amelynek ámbár négy lába van, mégis úgy 
mozog itt, mintha kígyó volna.

Nagyon keskeny, hosszúkás, hengerded teste szinte teljesen 
lelapul a földre, annyira, hogy csak kávébarna ködmöne látszik; 



hófehér  mellénye,  amely  hasmánt  egészen  végigvonul  rajta, 
néha  villan  ki  a  gaz  közül,  amikor  meg-megáll,  s  a  fejét, 
óvatosan figyelve, szimatolva, felemeli.

Ez a kémszemle másodpercekig tart, azután megint elindul a 
kis  kalandor,  siklik,  csúszik;  itt-ott  még  a  jellemző 
hullámmozgást  is  megcsinálja,  úgy  lopódzik  errébb,  folyvást 
közelebb a gyanútlan madárhoz.

Már  ott  van,  vele  egy  vonalban;  már  nekifordul  a 
törpebozótban,  ahol  oly  óvatosan  mozog,  hogy  a  füvek 
hajlongását  a  pacsirta  csak  a  szellő  mozgatásának 
tulajdoníthatja. Egy másodpercnyi csönd; azután hopp, kipattan 
a rabló menyétke a leshelyéről, s mint a röpülő sárkány, karmos 
lábait  előrenyújtva, toppan le arra a helyre, ahol a pacsirta — 
volt.

Ezt a halálugrást szépen elhibázta. A szegény madárka még 
jókor észrevette a rohamot, s félreállt előle. Ott emelkedik; ott 
száll  feljebb-feljebb,  mind  magasabbra,  az  ég  felé,  amelynek 
néhol  látni  már  egy kis  kéklő  darabját.  A dalos  vándor  siető 
röpülésén  eleinte  izgatottság  látszik;  de  elmúlik  a  rettegés 
odafent,  s  egyszer  csak megszólal,  a  hálaadás  dala;  a  tavaszt 
dicsőítő, a verőfényt köszöntő pacsirtaszó.

A menyét nem gyönyörködik abban. Neki vér kell, nem dal. 
Kudarcát  feledve  surran  tovább  a  tarlón,  folytonosan  közel  a 
mezsgyéhez, ahol jó fedezete van.

Haditerve ezúttal  nem vált  be. Sebaj, hozzászokott,  hogy a 
szárnyas nép lefőzze! Most még igen; de majd jön a fészkelés 
ideje, amikor röpülni nem tudó, sárga szájú pacsirtafiókkal meg 
ízes  tojáskákkal  kárpótolhatja  magát.  Most  a  rendes,  biztos 
vadászathoz  kell  folyamodni;  hisz  tele  van  a  mező  egérrel, 
pocokkal.

Ebben aztán otthon van az arasznyi hóhér, mint kívüle senki 
más. Mi az neki, utána bújni a pocoknak, a föld alatt levő rideg 
tanyára? Az ő karcsú teste mindenütt átfér, ahol a fejét keresztül 
bírja dugni. S amikor a rókának keserves fáradsággal kell vájni, 



ásni,  hogy  a  négylábú  csemegéhez  jusson;  az  ölyv  pedig 
egyáltalán  lemond,  ha  első  támadása  elől  lyukba  surrant  az 
óvatos  földlakó;  akkor  a  menyétke  egyszerűen  utána  megy  a 
halálra  rémült  házigazdának,  s  ott  csípi  nyakon,  ahol 
legbiztosabban érzi magát. Még a kisebb jószágot is, hát még a 
nálánál  zömökebb  s  hozzá  sokban hasonló  testalkotású  ürgét, 
amelynek a föld alatti várában a legnagyobb kényelemmel sétál!

Halk  sivalkodást  hall  a  menyét  egy nagyobb rög mögül:  úgy 
pattan oda, mint a gumilabda.  A nyúlsírás veszi el így a róka 
eszét  és  önuralmát.  Ám itt  csak  két  pocok  vitatkozik  valami 
csekélységen, s amint az egyik a másikat megcsípi, feljajdul a 
sértett.  Szörnyű bajára cselekszi; mert az égből lecsapó villám 
nem olyan gyors, mint ez az acélrugókkal bélelt kicsi rabló. Már 
ott  dőzsöl  rajtuk,  a  civakodókon;  az  egyiknek  a  torkát 
szorongatja,  s  amint  a  másik  menekülne,  ájultan  hagyja  a 
tehetetlent,  hogy  utána  vesse  magát  az  iszkolónak.  Egy 
másodperc múlva az is ott vonaglik a vérében.

No, ez már valami. A rablógyilkos édelegve csügg a meleg 
vér forrásán, s önmegfeledkezéssel szürcsöli a neki való nektárt. 
De  majdhogy  torkára  nem forr  az  elandalodás.  Jön  a  cikázó 
villám felülről,  amelynek  az ütése nyomán könnyen támadhat 
halálos seb.

A pusztán egy sólyom süvít végig, és sólyomszemhez méltó 
távolságból  látja  a  véres  jelenetet.  Ámbár  nem  természete  a 
dögvadászat, az eset ingerli, s nekimegy a mozdulatlanul élvező 
menyétnek, amelynek csak annyi ideje van, hogy berzenkedve 
ugorjon  be  a  mezsgye  sűrűjébe.  Hisz  egy  suhintás  a  sólyom 
karmával,  s  a  kávészín  ködmönke  cafatokban  lógna  le  róla 
mindjárt.



A  sólyom  elvonul,  s  a  megriadt  menyét  visszamotoszkál  az 
elhagyott tetemekhez. Már vért ivott, meleg vért, s ami ezekben 
még akad, az nem ingerli  a szomjúságát. Megszaglássza a két 
pockot,  amelyeknek  a  vitájában  ő,  a  harmadik  lett  a 
hagyományos  örvendező,  s  azután  arrább  áll,  más  kalandot 
keres.

A ködök oszlanak, a párák eltűnnek, az ég mind fényesebb, 
derültebb, s ez nem nagyon jó a menyétnek, amely a túlságos 
nappalt nem szereti. Visszaindul a mezsgyén arra, amerről jött; a 
gazos sűrűség elvezet a határárokig, ahol számtalan nagyszerű 
búvója van az arasznyi rablónak. Oda kell most már igyekeznie.



Hogy emelkedik  a  dalos  pacsirta  itt  is  — ott  is!  Hogy fúrja 
keresztül  magát  a  levegőn!  S  aközben  csudálatos  örömdalt 
zengedez, amit a füvek is boldogan hallanak.

Ebben  az  édes  tavaszi  langyosságban  megpattan  a  föld 
porhanyó kérge, s helyet enged apró repedésein át az üde, fiatal 
fűnek,  gyepnek,  amelyek  első  leheletökkel  olyan  felségesen 
zamatossá tudják varázsolni a levegőt. Ez az illat az, amit a föld 
tavaszi szagának ösmerünk. Ez a leírhatatlan illat ez, amelyet ha 
behunyt szemmel élvezünk, halványzöld tájak és most kipattant 
rügyek  jelennek  meg  tőle  a  képzeletünkben.  Később,  sakkal 
később ennek a teljességéből lesz a szénaillat.

Egy ember bandukol végig a mezőn; kezében nagy bot, mellette 
egy kajla fülű kuvasz.

Az  ember  tűnődik,  nézelődik.  Talán  a  vetést  vizsgálgatja; 
talán  azt  számítgatja,  hogy  az  utolsó  tarlótáblát  mikorra 
szánthatja fel. Az ideje itt volna.

A kuvasz egerészve-bogarászva kullog végig a mezsgyén.
Az ember arra eszmél, hogy nagy marakodás folyik mögötte. 

Odapislant.  Hát  egy  pattogó  acélrugó  vágódik  neki  a  kutyája 
szemének,  mint  a  hörcsög.  De  mikor  ez  a  kuvasz  nagyon 
hozzászokott az ilyesmihez!

Morogva,  hörögve kap neki az acélrugónak a levegőben,  s 
egyet szorít rajta. A botos ember füttyent.

A  kuvasz  megcsóválja  lompos  farkát,  s  kocogva,  néma 
büszkeséggel viszi a bűneiért vezekelt menyétet a gazdájának.

Bársony István



A LEGYŐZHETETLEN

Fehér a világ odakint.
Hó  borítja  a  földet.  A  falu  utcái  néptelenek,  az  udvarok 

kihaltak;  minden zaj  csak annyi,  hogy néhol fát  vágnak vagy 
fűrészelnek. A fejszecsapás meg a fűrésznyiszorgás egyhangúan 
keveredik össze.

A szemétdomb foltos;  itt-ott  leolvadt  róla  a  hó.  Gőzölgése 
olyan, mintha lassú tűz égne a hó alatt, s az füstölne. A kifülledt, 
korhadó  szalma  közt  sárga  fejű,  sárga  begyű  madarak 
moszatolnak;  bizalmasan  bevárják  az  őgyelgő  kuvaszt,  s  alig 
akarnak előle felröppenni. Ezek a sármányok. A falusi udvarok 
rendes  téli  látogatói.  A  hó  hozza  meg  őket.  Amíg  szabad  a 
mezőség s  könnyen  hozzá  lehet  férkőzni  a  gizgaz  magvához, 
addig a sármány a nyílt  helyeket,  az erdőszéleket,  a vadfüves 
vágásokat járja. De ha kiteríti vastag fehér takaróját a tél, akkor 
a  szegény  citrombegyű  madár  bekívánkozik  az  emberlakások 
közelébe;  szemétdombon  élősködik,  kertek  sövényében  búvik 
meg  éjszakára.  Dehogy  hallatná  többet  cirregő,  elnyújtott, 
parasztos  dalát,  amivel  kikeletkor  a  fa  tetejéről  küldözgeti 
párjának a szerelmi vallomást!

A  sövényen  szürke  verébnép  lopja  a  napot;  tollaborzoltan 
gubbaszt a sok proletár egymás mellett. Ha egynek eszébe jut, 
hogy leszálljon a tüske közül a sövény során barnálló parajkórók 
közé, csakhamar utána bukik a többi is. Ott kajtatják a sovány 
ebédet az istenadták.

Most  éppen  valamennyi  lent  van  egyetlenegynek  a 
kivételével.  Az  az  egy  is  csak  a  jóravaló  restségből 
késedelmeskedett.

Ráérek  —  gondolta  —,  mit  siessek?  Úgyis  csak  morzsát 
lelek; szegény az eklézsia. — Merthogy a pap kerítésén tűnődött 



az árva. A pap kerítése a legjobb verébtanya. Új a kert sövénye, 
líciumbokrok sűrűsödnek mellette,  s pompás búvót kínálnak a 
tél koldusainak.

— Surrr!... surrr!!... — hangzik hirtelenében, különös pergő 
zajjal,  amint  a  sok  veréb  egy  ijesztő-riasztó  csippanásra  ész 
nélkül röppen a lícium vesszei közé.

A riasztást az a magányos kan veréb hallatta. De még be sem 
fejezte egészen, máris úgy bukott a sövény tüskéje közé, hogy 
maga sem tudta,  hogyan  kecmereg  majd  ki,  ha a  veszedelem 
elmúlt. Egyelőre meg sem próbálta; csak pihegve-lihegve húzta. 
össze  magát,  és  hallgatta,  hogy csevegnek a  társai,  rémülten, 
izgatottan.

Nagy okuk is volt rá. Egy öklömnyi rém vágódott el felettök, 
mint  a  villám.  Annak a  suhanásától  a  halál  szele  csapta  meg 
valamennyit.

Az első pillanatban ki-ki csak arra gondolt, hogy ha lehet, a 
föld alá süllyedjen. Torkukba fagyott a legkisebb hang is. Surrr-
surrr, sietve gyorsan! Jaj a késedelmeskedőknek! Szívdobogva 
szorong mindegyik ott, ahova vaktában menekült. Jó idő telik, 
amíg meg mer szólalni valamelyik:

— Láttad?!...  — felel  rá a másik,  a harmadik: — Hogyne, 
hogyne!

A nagy ijedség után megered a szavuk. Zenebona van köztük. 
Lármáznak,  vitatkoznak.  És  amikor  megint  elbizakodva 
ujjongnak,  a  barna  villám  újra  átcikázik  a  sövény  fölött,  s 
eszeveszett hajszával kergeti meg őket.

Az a barna villám egy törpesólyom.
Ül  a  kis  gonosztevő  a  kert  vén  körtefájának  a  villás  ága 

között, és szakadatlanul figyel, nézelődik.
Félannyi,  mint  egy jól  kinőtt  vörös  vércse.  Termetre  tehát 

csöppség. Kis teste ilyenkor, pihenés közben, tömzsi; pedig tud 
nyújtózni,  hogyha  röpül.  Akkor  fecskekönnyedséggel  suhan. 
Most olyan, mintha nem is madár volna, csak egy kis göcs a vén 
fán.



Mozdulatlan, de a szeme élénk.
Néha úgy érzi, egy kis tornára van szüksége; akkor minden 

előzetes  jeladás nélkül elhajítja magát a fáról,  s a puskagolyó 
gyorsaságával süvít végig a kerten, mint a kísérteti árnyék.

A  sövényre  gyűlt  verébcsapat  ingerli,  kegyetlen  játékra 
ösztönzi.  Jól  tudja,  hogy  amint  ő  megjelenik,  a  szürke 
proletárokban megfagy a vér; rettegve, riadozva, vakon kapnak 
szárnyra,  hogy  átvetődjenek  a  sövény  másik  oldalára,  ahol 
fedezetük lehet. Aggodalmukban a szívük majd megszakad.

A kis termetű hóhér jól mulat azon. Most nincsen rászorulva, 
hogy kivegye közülük a dézsmát. Most is — mint rendesen — 
jóllakott, betelt; szó sincs arról, hogy éhség hajtaná. Hisz most is 
véres  a  karma  a  reggelizés  után.  Csorrát  is  alighogy 
megtisztogatta  a  gyilkolás  nyomától.  Most  csak  ingerkedni, 
kötekedni,  borzalmas  játékot  játszani  vágyik.  Jól  tudja,  mily 
rettegést  visz  magával,  amerre  megfordul  az  apró  szárnyasok 
közt.

Az  kell  neki,  arra  vágyik;  az  izgatja  a  kis  bitangot,  az 
irgalmat  nem  ösmerő  liliputi  hóhért;  a  madárvilág 
legyőzhetetlenjét.

Egyet került a holtra rémült verebek tanyája fölött, s éppen 
megülne megint  a csöndes kertben,  amikor  leköti  a  figyelmét 
valami.  A kert  vége a mezőre szögellik.  A mezőn vén fűzfák 
búsongnak  a  befagyott  ér  partján.  A  fűzfák  közé  lassan 
ereszkedik  egy  nagy  madár,  s  nehézkes  szárnycsapással 
igyekszik egyensúlyt tartani a himbálódzó ágon, amint megül.

A  törpesólyomnak  tréfás  ötlete  támad  a  láttára.  Szinte 
felvillanyozva kanyarodik ki,  a mező felé. Eddig bár gyorsan, 
mégis  kényelmesen  röpült,  nem  erőltette  magát.  Most 
kinyújtózik, s még egyszer olyan gyorsan hasítja a levegőt, mint 
az imént. Megy egyenesen neki, a nagy buta madárnak.

A  gatyás  téli  ölyvek  egy  díszpéldánya  az;  a  vénség  és  a 
lomhaság jelképe.  Fejét  mintha  beeste  volna a  hó,  olyan  ősz. 
Egy  pillanattal  előbb  még  kényelmesen  borzolgatta  a  tollát; 



most mintha kicserélték volna: lelapítja a szárnyát, és a testéhez 
szorítja; nyakát előre nyújtja, csorrát indulatosan nyitja széjjel; 
szeme merőn tapad egy gyanús pontra. Az a pont a nyílgyorsan 
közeledő sólyom.

Puskalövésnyire van még az ölyvtől, de a lomha nagy madár 
máris harckészen áll. Jól tudja, mi vár rá; hogy egy pár pillanata 
van  a  támadásig,  ami  ellen  védekeznie  kell.  Aki  most 
megrohanja, az az eleven villám, az a legyőzhetetlen.

Halk süvítés hangja füttyent; a kis sólyom balról jön, mintha 
egyenesen bele akarna vágódni az ölyvbe. A nagy madár arról 
védekezik, s hevesen vág ki a szárnyával. Abban a pillanatban 
— puff! — megkapja jobbról a csattanós pofont. A törpesólyom 
oldalt vágódik el, bukfencet vet a levegőben, s kiszámíthatatlan 
légi fordulattal kerül át jobbra, onnan veri nyakon a bumfordi 
ölyvet.

A következő percben már húsz öllel van arrább, onnan fordul 
vissza, úgy ismétli meg a hadicselt. Az ölyv tízakkora, de hiába 
erős, nem bír vele. A kis gonosztevő ott veri végig, ahol akarja, 
s  azt  visszaadni  őneki  nem  lehet,  ő  maga  a  cikázó  villám. 
Minden ina csupa acélrugó. Szárnya, mint a vívómester pengéje, 
oly gyors, fordulatos. Vakmerősége hihetetlen. Az egész csöpp 
bestia — legyőzhetetlen.

Nekimegy  a  sasnak,  s  megkergeti.  Amíg  röpül  a  sas,  addig 
tehetetlen a kis sólyommal szemben.  Az  apró gyilkos megtépi, 
belemar.  Támadását  nem  lehet  kikerülni.  A  hosszú  szárnyú 
sólyom az egyetlen,  amely versenyt  bírna röpülni vele.  De az 
nem oly merész. Ennek a kicsinek nincsen párja. Ez oldalt csap 
rá  a  röpülő  sasra,  s  a  hóna  alatt  úgy  tépi  meg,  hogy  a 
madárkirály a halálveszély vijjogásával menekül előle.

Ilyenkor  még  a  sasnak  sincs  más  hátra,  mint  ész  nélkül 
leszállani fára vagy földre, amit hamarabb ér. Ha már lábán van, 
akkor bevonhatja a szárnyát, akkor egyetlen ütéssel is keményen 



büntethet. De a „legyőzhetetlent” nem éri az az ütés. Kitér előle, 
s továbbsuhan, el, a messzeségbe.

A  madárkirály  zavartan  néz  utána.  Dühében,  furcsa 
félelmében  s  talán  röstelkedésében  fölfújja  magát,  mint  a 
bagoly.  Alkalmasint  ilyeneket  gondol:  „Ohó,  kis  szemtelen! 
Még  engem  is  mersz  támadni?  Majd  adok  én  neked,  kis 
gézengúz!”

Ám mindez csak frázis. Dehogyis ad neki. El nem foghatja, 
utol nem érheti. A kis sólyom a válla közé húzza a nyakát, úgy 
száguld kajánul, önérzettel, minden tervében biztosan.

„Apó ugyancsak megszeppent”  — válaszol magában, a sas 
zavarát látva.

S  mintha  halkan  kacagna  hozzá,  úgy  hallik  csöndes 
cirpegése, amivel egy útjába került rokonát köszönti.

A  határt  óvatosan  kerüli  meg;  fáról  fára  szálldos,  úgy  járja 
kémszemléit. Hacsak lehet, födözetet keres, mint a héja. A hiúz 
látása az övéhez képest vakság. Egyetlenegy madár sincs, amely 
veszedelmessé válhatnék rá; de ő valamennyinek hóhérja lehet, 
ha akarja.

Napestig  kószál,  kalandozik,  sportol.  Benne  van  hatalmas 
rokonának, a vándorsólyomnak, a kószaösztöne. Csak a fátlan, 
sivár pusztát  nem szereti.  Legalábbis  egy ilyen-amolyan fasor 
kell  neki;  de  leginkább  a  kertek.  A  falusi  kertek,  amelyek 
kinyúlnak a földekre, a szabadság térségei felé.

Itt van az „éléstár”, amit minden pillanatban megdézsmálhat. 
Itt sípol estennet a sövény aljában megszálló pirók; itt csetteg az 
ökörszem, amint koboldként szökell a rőzse közt; ide húzódik be 
a kietlen, zord tél elől sok kis élhetetlen.

A  törpesólyom  itt  a  legnagyobb  úr.  Fáradság  nélkül  él, 
sohasem éhezik; minél zordabb a tél, ő annál inkább potykává 
hízik.  Gondja  nincs,  hisz'  kérlelhetetlenül  behajtja  a  maga 
véradóját.



Büszkén,  gőgösen  kéjeleg  abban  a  tudatban,  hogy 
legyőzhetetlen.

Bársony István



A NÉMA VÖLGYBEN

Keskeny;  mély,  völgy  vonul  az  erdőségben,  két  olyan  domb 
között,  amely  félig-meddig  hegynek  is  beválik.  A  magas 
dombok  oldalát  sűrűn  borítja  az  egymásra  hajló  bükk,  amely 
teljes pompája idejében tökéletesen el tudja zárni a túlsó oldalról 
errefelé  kíváncsiskodó tekintet  útját.  A bükkösben helyenként 
fenyőcsoport  feketéllik,  Az  ember  azt  hihetné,  hogy  ott 
mindenütt titkos sír van a sötét fák alatt, amelyek hallgatagon is 
hirdetik az erdő halottjaiért az állandó gyászt.

Lent,  a völgyben,  a völgy legalja fölött,  gazdag lombozatú 
gyertyánfák állanak sorfalat,  a völgyároknak szinte  járhatatlan 
bozótjáig. Ezt a bozótot talán sohasem bújja ember. Itt csak az 
erdő  nagy banditái  érezhetik  magukat  igazán  odahaza.  Ledőlt 
faóriások  porladoznak  a  nyirkos  fű  között,  amely  fölött  a 
penészes,  mohos  föld  párázata  lebeg.  Ezek  a  meghalt,  erjedő 
fagigászok barlangokat alkotnak maguk alatt, ahol letámaszkodó 
ágaik  annyira  emelik,  hogy  roppant  testük  nem  érintheti  az 
anyaföldet.  Az  ilyen  barlang  táján  néhol  lélegzetfojtó  bűz 
terjeng. A ragadozó négylábúak átható, félreösmerhetetlen bűze.

Ezt  az  elhagyott,  teljes  nyugalmat  ígérő  katlant  szereti  a 
farkas.

A  völgy  legmélyén,  ahol  már  egészen  összeszorult  a  két 
domb, sötét szikladarabokon rágódik az idő.

A  múló  percek,  milliárdokká  szaporodva,  legnagyobb 
hatalmasságai a mindenségnek.  Amit tűz meg nem emészthet, 
amit víz el nem moshat, azt megemészti és nyomtalanul elmossa 
az idő. A megállíthatatlan, az örökké tartó, a mindig őrlő idő, 
melyben  megsemmisül  a  tűz  is,  és  elmúlik,  átalakul, 
megcsappan,  kiszárad  lassankint  az  óceán  is.  Az  örök  idő 
tördeli, morzsolgatja itt folyvást a sziklát.



A búja bozót  közt  halálos  csöndben nyújtózkodik  fölfelé  egy 
villám sújtotta tölgy.

A fél  oldala  már  a  fekete  halálé.  Az elszáradt  emberderék 
vastagságú  ágak  a  csontváz  merevségével  mutatnak  mindig 
ugyanegy irányba. Szellő azokon hiába suhan át; nincs lombjuk, 
ami megrezdülne a fuvalom csókjától.

De a roppant fa másik oldala még teljes erőben zöldell,  és 
csak annál szívósabban lombosodik. Azon az oldalon homályba 
vész a nagy fa a lombtömeg között.  Olyan különös, amikor a 
szél  elkezdi  rázni-rázogatni  a  fát,  amelyen  az  egyik  oldalon 
csupa hajlongósra változik a tömérdek leveles gally, míg a holt 
részeken síri érzéketlenség fogadja a szelek szeszélyes játékát.

Most  éppen  szélcsönd  van,  s  a  félig  élő  fa-Matuzsálemről 
elszálló bogarak zúgását is meghallani.

De hallani ott még egyebet is. A nagy csöndességben hirtelen 
születő  furcsa  zajt,  ami  mintha  az  alkonyattal  ébredező  erdei 
szellemek egyikének volna kísérteties sóhajtása.

„Puhhh! Fuhhh!” — mondja valaki tompa, elfojtott de erős 
suttogással,  aminek nincs  érces  hangja.  A holtra  fáradt  kövér 
ember szusszan ilyformán, amikor levegő után kapkod.

A nagy puhogás megszűnik, s nyomban rá haragosan kaffanó 
hangok csapják meg a hallgatódzó fülét

A vén tölgy élő oldalán, a lombok között, történik valami.
A hatalmas fatestből kinyúló legvastagabb ág tövéhez simul 

egy  rémalak,  amelyet  bátran  vállalhatnának  édesanyjuknak  a 
boszorkányok. Egy lúd nagyságú madár az; zömök, erős testtel 
és gömbölyűre felfújva, mintha egy roppant nagy taplógöcs nőtt 
volna  ki  a  fából.  Szárnyait  dühösen  és  mégis  lankadtan 
nyitogatja,  vaskos  nyakát  a  válla  közé  húzza,  nagy fején  két 
ördögszarvat  növeszt,  csorrát  kitátja,  vörös-sárga  fényben égő 
szemével szinte megbűvöl.

Puhhog és kaffog; helyéről nem mozdul, de pokoli szemével 
folytonosan  egy pontra  mered.  Mögötte,  a  fa  derekában sötét 
üreg látszik. Bizonyosan ott van az odva a nagy fülesbagolynak.



Azon a vastag ágon, amelynek tövében a vén erdei rém ül, 
még másvalaki is van.

Egy közepes macska nagyságú, barna ruhás, fehér mellényes 
állat.  Egy  keskeny  testű,  villogó  szemű,  rendkívül  fürge,  az 
ághoz kígyóként lapuló állat, amely piros nyelvével nyalogatja 
időnként a száját, s aközben éles, hegyes, hófehér fogsort mutat. 
Ebben a  fogmutogatásban  nyilván  más  szándék rejlik,  mint  a 
hivalkodásé. Indulat, izgatottság, harag, fenyegetés, no meg egy 
kis félsz is van abban.

A lapuló,  villogó  szemű  állat  egy  erdei  nyest;  a  négylábú 
rablók között is hírhedt vérszopó.

Itt  lakik  valahol  a  barna  kövek  között,  s  onnan  rendezi 
kirándulásait  az  erdő  minden  tájékára.  Fáradhatatlan,  mint  a 
repülők közt a fecske — és telhetetlen, akár a halfarkas. Vért — 
vért! Folytonosan csak vért!... Ez az ő egyetlen kívánsága. Ha 
pedig  édes  piros  vér  nincs,  akkor  mindegy  neki:  egy  fészek 
tojást lehet-e elpusztítani,  vagy egy-egy szarvasbogarat lehet-e 
agyonkoppantani. A tojás finom csemege; de a jelszó mégis ez: 
Pusztuljon, ami él!

Ha egyszer  megindul  kalandos  útjain:  nekivág  mindennek. 
Az erdei patakot átugorja, vagy jókedvűen át is gázol rajta. De 
ahol  másznia  kell,  ott  csak  igazi  mester.  A  mókus 
könnyedségével fut fel a fa derekán, s végigkutatja: nincs-e neki 
való  zsákmány  rajta  valahol.  Akár  fészekben,  akár  odúban 
legyen  is  a  préda.  Ha  pedig  továbbáll,  nem siet  le  a  földre, 
hanem csak úgy vándorol arrább, fáról fára. Gyönyörű,  biztos 
szökéssel dobja át magát a szomszédos fa valamelyik közelebb 
eső ágára, és úgy. halad végig nagy területen, ugrásaival félig 
röpülve; aztán a fákon nyargalászva, sunyítva, kutatva.

Most  is  úgy  eshetett,  hogy  bánthatta  a  kíváncsiság:  mi 
minden lehet elrejtve ezen a villámsújtotta nagy fán? Fölkúszott 
a túlsó oldalon, ahol láthatatlan volt a bagolynak, de neki is a 
bagoly;  s  aztán  —  amint  visszafelé  indult  —  a  felső  ágak 



egyikéről  ledobta  magát  az  alsóra;  éppen  arra,  amelyen  az 
erdők réme gyanútlanul gunnyasztott.

Képzelni  lehet,  milyen  megdöbbenés  volt  az 
mindkettőjüknek.  Arra  támadt  hirtelen  a  nagy  puhhogás, 
kaffogás, amivel a dühbe borult vén fülesbagoly szokta indulatát 
kifejteni.

A nyest  ott  lapul,  alig  egyölnyire,  a  vastag  ágon,  ahonnan 
vissza, fölfelé, nem ugorhatott. Csakhogy előtte meg elzárja a jó 
utat a birodalmában megháborgatott, riadozó bagoly.

Az  az  ág  vagy  harmadfél  ölnyire  lehet  a  földtől,  onnan 
leugrani nem túlságosan kívánatos. Az ilyen halálugrásokat még 
a  nyest  is  csak  a  legvégső  esetre  tartogatja.  De  mikor  az  az 
istentelen  pohos  kísértet  sehogy  sem  hajlandó  arrább  állani, 
hogy neki utat nyisson!

Hja! — ott van a lakása, azt félti olyan szörnyen. Abban, úgy 
lehet, kései költésű ügyefogyott  fiókák vannak most; otromba, 
nagy fejű, utálatosan puha testű, lágy tapintatú bagolykölykek.

„Puhhh, fuhhh!” — hangzik újra, minthogy a nyest, unván a 
tétovázást,  néhány  hüvelyknyivel  errébb  csúszik.  A  bagoly 
elszántan  terjeszti  ki  a  szárnyát;  látszik  rajta,  hogy  semmi 
szándéka  sincs  feladni  jó  helyét.  A  nyílt  támadásról 
mindazonáltal  lemond  egyelőre.  Ezzel  az  acélos  testű  úrral 
szemben kockázatos dolog a párviadal.

A nyest méri-méregeti egy darabig a távolságot a földig; de 
odalent  éles  törmelékkövek  vannak,  azok  közé  ugrani  még 
rosszabb. Ej, csak előre, no! Előre bátran!...

A bagolynak minden porcikája remeg, ki nem fogy most már 
a  puhhogásból,  szeme  szinte  lángol;  csüdjét  váltakozva 
emelgeti;  kinyújtott  karma  látszik  olyankor.  Most  már  el  van 
telve dühvel, s élet-halálra elszántan áll „en garde”-ban.

Feszesen, merevén támaszkodik a fának, s mindkét szárnyát 
ütésre emelve, várja: mi lesz. Aközben a nyugtalanság újra erőt 
vesz rajta; izeg-mozog, fészkelődik, s egyszer csak — véletlenül 
— egyensúlyt vesztve, megcsúszik.





Csák egy pillanatig tart, amíg ismét visszarúgja magát, de az 
a másodpercnyi ingadozás elég a nyestnek, hogy határozzon.

Nyílegyenesen  szalad  néki  a  nagy  bagolynak,  s  a  bőrét 
kockáztatva  elugrik  mellette.  Amint  a  levegőben  kinyújtózva 
száll, felborzolja aggodalmas mérgében a szőrét.

A nagy uhu rémült  berzengéssel  csap hozzá;  szentül  hiszi, 
hogy  ez  most  támadás.  Pedig  dehogy  az,  dehogy!  Csak  a 
szorongatottak vakmerősége a kétségbeesett menekülésben.

„Puhhh,  fuhhh!”  —  hangzik  szinte  élesen,  majdnem 
sziszegve;  de  a  következő  pillanatban  már  bután  bámul  a 
bagoly, mert sehol sincs a nyest. Hanyatt-homlok bukdácsol le a 
vastag fa derekán, s éppen most tűnik el a dohos nyirkos fű közt, 
ami a barna sziklákat környékezi.

A villámütött fán megint csend van.
A nap eltűnt a domb mögött,  s abban a pillanatban árnyék 

borult az egész völgyre.
Ki tudja, hol jár a nyest azóta? Hisz neki is most virrad, mint 

a nagy bagolynak.
A  nagy  bagoly  a  növekvő  árnyék  láttára  magához  tér, 

megnyugszik, haragja elmúlik. Hisz itt az ő ideje.
Újra  emelgeti  hatalmas  szárnyát,  de abból  már  csak benső 

ösztöne  tör  ki  az  igazi  szabadoknak,  azoknak,  akik  röpülni 
tudnak.

Bársony István



ICIG

A társaság kutyatörténetekkel szórakozott. Aki túl bírta ordítani 
a  többieket  meg  a  másik  szobában  bömbölő  rádiót,  nagy 
gyönyörűséggel  elmondta  a  maga  kutyaesetét.  Minden 
elbeszélés után megindult a harc a szóhoz jutásért, én azonban 
türelemmel  vártam,  mert  tudom  gyakorlatból,  hogy  addig 
úgysem érdekel a más története senkit, amíg a magáét el nem 
mondta.

Pedig  nekem  olyan  kutyatörténetem  van,  amit  érdemes 
meghallgatni.  El is mondom, amikor csak lehet, annyira, hogy 
az  igazat  megvallva,  a  sok  elmondásból  már  nem  is  tudom 
magam sem, mennyi belőle a valóság, mennyi az irodalom. De 
így  annál  hatásosabb,  és  éppen  azért  szoktam  kivárni,  amíg 
mindenki kibeszéli magát.

Most is így tettem, de megjártam vele, mert számításon kívül 
hagytam a repülőkapitányt.

A  repülőkapitány  fiatalember.  Szerényen  végighallgatott 
mindenkit,  anélkül,  hogy  csak  egyszer  is  megpróbált  volna 
beszélni. Úgy viselkedett, mintha soha életében nem lett volna 
dolga  kutyával.  Ezzel  ejtett  tévedésbe,  és  ezért  kezdtem  el 
beszélni, mielőtt őt kivártam volna.

Alig  kezdtem  azonban  hozzá  a  históriámhoz,  látom,  hogy 
nem figyel rám, hanem halkan sugdos valamit a szomszédjának.

Ez a  szomszéd nagyon szép fiatal  hölgy volt.  Meg voltam 
győződve  róla,  hogy  a  kapitány  egészen  más  témáról  beszél 
neki, amit nem is vettem eleinte rossz néven, mert akármilyen 
elfogult  vagyok is  a  kutyáimmal  szemben,  el  bírom képzelni, 
hogy lehetnek dolgok, amik egy repülőkapitányt  meg egy ifjú 
hölgyet jobban érdekelnek.

Áldásom  rátok!  —  gondoltam  némi  öreges  melankóliába 
bújtatott enyhe irigységgel,  és zavartalanul meséltem tovább a 
Lion esetét.  De egyszer csak emelkedni kezd kissé a kapitány 



hangja, és megüti a fülem a „puli” szó, majd az „állatorvos”. És 
látom, hogy őnagysága szinte belehalványul az ijedtségbe, majd 
hangosan azt kérdezi:

— És  elpusztult?...  Mondja  már!  Mondja!  Hiszen  ez 
hallatlanul érdekes! Szegény kis kutya!

Világos  volt,  hogy  az  én  Lionomnak  konkurrense  támadt, 
mégpedig olyan, aki izgatott érdeklődést tud maga iránt kelteni, 
hozzá még közvetlen az én történetem első csattanója előtt!

Többen  odahajoltak  a  kapitány  felé,  és  halk  kérdések 
hangzottak:

— Kicsoda? — Mikor? — Hol? — Kié volt? — Na és? Az 
elejét! Mondd az elejét!

Őnagysága pedig elragadtatva kiáltotta:
— Hát ilyen gyönyörű! Soha életemben nem hallottam ilyen 

szépet!
Ekkor már tisztában voltam vele, hogy itt a túlkiabálás egy 

teljesen  eredeti  fajtájának lettem az  áldozata.  Az úgynevezett 
„alábeszélésnek”,  aminek  megvan  ugyan  az  a  hátránya,  hogy 
kétszer kell elmondani a történetet,  nagy előnye viszont, hogy 
másodszor már mindenki odahallgat mert a kíváncsisága fel van 
csigázva azzal, hogy először csak foszlányokat hallott, és azt a 
benyomást nyerte, mintha vele nem is akarnák a dolgot közölni. 
Elhallgattam persze, a repülőkapitány pedig általános figyelem 
közt elmondta a következő történetet:

— A repülőosztagunknál volt egy pulikutya. Icignek hívták, 
törzskönyvezve volt,  és nem kisebb úr volt  a  gazdája,  mint  a 
katonai  kincstár.  Kincstári  kutya  volt,  ami  azonban  a  külső 
habitusán  nemigen  látszott  meg,  mert  olyan  torzonborz  volt, 
olyan gubancos szőrű, olyan mosdatlan és igazi szegényember 
színűre fakult, mint akármelyik birkaterelő rokona. Icig azonban 
nem terelt birkát. Ennél sokkal előkelőbb hivatása volt; csendőri 
szolgálatot  teljesített  a  hangárok  és  a  raktárak  körül.  Ha  az 
őrjárat éjjel bizonyos órákban körüljárta a teret, Icig ment elől, 



de  magánszorgalomból  az  őrjárat  nélkül  is,  egyedül  is 
rendszeresen tartott ilyen körsétákat

Reggelenként pedig, mikor a starthoz kivonultunk, szintén ő 
ment mindig elöl. Roppant érdeklődött,  a  gyakorlatok iránt, és 
mikor  kitoltak  egy-egy gépet  a  hangárból, úgy sürgött-forgott, 
ugrált körülötte, mintha meg akarna győződni róla, hogy nincs-e 
hiba rajta valahol. Ha pedig egy gép felszállt, úgy ugatott, mint 
az őrült, örömében-e vagy aggodalmában — nem tudtuk kisütni, 
de  annyira  hozzászoktunk  ehhez  a  kísérőzenéhez,  hogy  már 
babonából  sem  esett  volna  jól,  ha  enélkül  kellett  volna 
felszállnunk.

El lehet képzelni, hogy mennyire meglepett mindenkit, mikor 
egy ilyen startnál Icig egy reggel nem jelent meg. A parancsnok 
körülnézett, fütyült, aztán várt, de hiába.

„Hol van Icig? — kérdezte izgatottan. — Azonnal meg kell 
keresni! Addig nincs repülés! Egy-kettő! Keressétek!”

Szétszaladt mindenki, de nem kellett messze menni: Icig ott 
feküdt az egyik raktár tövében vérbe fagyva. Élt, de mozdulni 
nem bírt, s ahogy jobban megnéztük, láttuk, hogy keresztül van 
lőve három helyen is.

A  gyakorlatot  persze  lefújták,  és  azonnal  autó  ment  az 
állatorvosért. Ez hosszas vizsgálat után kijelentette, hogy az eset 
súlyos ugyan, de nem reménytelen. Icignek a tüdején ment át a 
golyó. Hozzá még az egyik lövést egész közelről kapta, mert a 
szőre  is  meg  volt  pörkölve,  ami  világosan  mutatta,  hogy  a 
merénylő szorongatott helyzetben használta a fegyverét, és hogy 
Icig bátran harcolhatott.

De hát ki és miért keveredett harcba Icíggel és méghozzá itt a 
raktár  mellett?!  Ez is  hamar  kiderült,  mert  egy kis  nyomozás 
kellett csak, és észrevettük, hogy a raktár ajtaja fel van törve. 
Betörők jártak ott, és egész garmada értékes holmit cipeltek el 
magukkal. Icig tehát hősies kötelességteljesítés közben sebesült 
meg,  amiért  most  már  kétszeresen  megérdemelte  a 
leggondosabb gyógyítást és ápolást.



Hát ebben volt is része! Eleinte napjában háromszor is járt 
hozzá az orvos, egy kis operációs beavatkozás sem maradt el, 
kötözés, külön koszt, nagy gond, állandó felügyelet, ami végül 
meg is hozta az eredményt: Icig három hét múlva teljesen talpra 
állt. Már csak  az egyik seb szája volt eleven, ez még gennyedt 
egy  kicsit,  de  ez  csak  külső  dolog  volt,  és  már  nem  volt 
veszélyes egy cseppet sem. Az orvos azonban még kezelte, de 
már  nem ő járt  ki,  hanem Iciget  sétáltatta  be minden délután 
hozzá az egyik altiszt, pórázon a városba.

Egy ilyen alkalommal történt aztán az a különös eset, amiért 
az egész történetet elmondom. Már hazafelé jöttek az orvostól, 
mikor  Icig,  aki  különben  igen  békességes  természetű  kutya, 
egyszer  csak  elkezd  morogni,  felborzolódik  a  szőre,  dühösen 
kitépi a pórázt az altiszt kezéből, és ádáz vicsorítással átrohan az 
utca túlsó felére,  ott nekitámad egy embernek, és mielőtt meg 
lehetett volna akadályozni,  kiharap egy darabot a lábikrájából, 
aztán újra nekiugrik, és megharapja még két helyen.

Hát  ebből  nagy  skandalum  lett!  A  megharapott  ember 
ordított,  a  járókelők  összeszaladtak,  megjelent  a  rendőr,  az 
altiszt alig tudta Iciget megmenteni, hogy ott helyben agyon ne 
verjék veszettség gyanúja miatt.  Ezzel azonban még nem volt 
vége a dolognak, mert a rendőr felírta Iciget, a sértett kártérítést 
követelt,  harmadnap  pedig  a  városi  sintér  megjelent  a 
repülőtéren a hatósági rendelettel, hogy Iciget ki kell irtani.

Az  altiszt  persze  a  szemébe  nevetett  a  sintérnek,  gőgösen 
megmagyarázta,  hogy  Icig  katonai  kincstári  tulajdon,  felette 
nem  ítélkezhetik  polgári  hatóság,  csak  a  haditörvényszék.  A 
sintér elment, de másnap hivatalos írás érkezett a rendőrségtől, 
amelyben  követelték  az  Icig  kiszolgáltatását.  Ebből  nagy 
átiratháború lett a rendőrség és a katonai hatóság közt, s már-
már  úgy  állt  a  dolog,  hogy  interpellálni  fognak  Icig  miatt  a 
képviselőházban,  mikor  váratlanul  napnál  fényesebben 
kiragyogott Icig igazsága. A parancsnokunknak ugyanis sehogy 
sem fért  a  fejébe,  hogy Icig  szokása  ellenére,  miért  támadott 



meg az utcán egy idegent, titokban megkérte hát a csendőröket, 
nyomozzák  ki,  kiféle,  miféle  lehet  az  az  ember.  És  ekkor 
kiderült  a rejtély:  A megharapott  ember lakásán megtalálták a 
feltört raktárból eltűnt holmi nagy részét, mire azt is bevallotta a 
nyavalyás,  hogy akkor  éjszaka ő lőtt  bele  háromszor  szegény 
Icigbe…

Őnagysága — pedig már másodszor hallgatta végig az Icig 
történetét — égő szemmel lelkendezett:

— Ennél szebb történetet nem hallottam soha életemben! — 
Aztán minden átmenet nélkül azt mondta a repülőkapitánynak: 
— Jöjjön táncolni!

Felálltak,  és  felállt  utánuk  a  társaság  nagy  része.  Tánc 
következett;  a  kutyatörténeteknek vége volt.  Pedig amit  én el 
akartam  mondani,  az  sokkal  érdekesebb  volt  ennél.  Sokkal, 
sokkal érdekesebb!

De most már nem beszélem el! Meg vagyok sértve!

Csathó Kálmán



A FRUSKA

A Fruska, vizslakisasszony. Ritka szép állat: arany-barna színű, 
selyemszőrű, finom és kecses jószág, igazi díszpéldány.

Ajándékba kaptam.
Jó, jó!... Azt tetszik kérdezni, hogy mi hibája van. Mert a jó 

kutyáját  senki  sem  szokta  elajándékozni,  használható  vizslát 
meg éppen nem. Jó vizslát még senki sem kapott ajándékba.

Tudom ezt a bölcs igazságot én is, de úgy vagyok vele, mint 
minden  ilyen  bölcsességgel:  bízom a  kivételben.  És  én  olyan 
barátomtól kaptam a Fruskát, akitől igazán el lehet fogadni még 
a  vizslakutyát  is.  Először,  mert  olyan  jó  ember,  hogy még  a 
kutyáját  is  képes odaadni  annak,  akit  szeret,  másodszor,  mert 
nem  vadászember,  hát  úgyse  veheti  hasznát  vadászkutyának. 
Ebben nem is lehetett, és nem is volt semmi baj.

A baj másutt volt. Hogy már ő is úgy kapta a kutyát. Igaz, 
hogy  kölyökkorában,  de  hát  ez  se  enyhítő  körülmény,  mert 
reményteljes kutyakölyköt se szoktak csak úgy a nyakába varrni 
valakinek,  különösen  nem  ajándékképpen,  és  nem 
vadászembernek...  Ezt  kellett  volna  meggondolnom,  mielőtt 
elfogadtam  a  Fruskát,  de  hát  nem  gondolkoztam  én  akkor 
semmin.  Megnéztem,  és  úgy  belebolondultam,  hogy  nem 
törődtem  többé  semmivel.  Se  azzal,  hogy  milyenek  voltak  a 
szülei,  se  azzal,  ami  pedig  mindjárt  gondolkodóba  ejthetett 
volna, hogy az elhajított kesztyűm semmiféle hatást sem váltott 
ki belőle. Rá se nézett, nemhogy felvette volna.

„Nem  fontos!  —  gondoltam.  —  Majd  megjön  a  kedve  a 
játékhoz... Most még csacsi! Gyerek! Majd ha kitanul, pompás 
kutya lesz belőle. Lehetetlen, hogy ilyen szép kutya ne legyen jó 
is!”

Megköszöntem az ajándékot, és haza akartam vinni azonnal, 
de  a  barátom  közölte,  hogy  ő  már  megalkudott  egy  idomító 
mesterrel,  hogy  képezze  ki  a  Fruskát.  Én  majd  aztán  kapom 



meg, mert ő egy kész kutyát akar nekem adni... A mester fogja 
megmondana, hogy arra való-e a kutya, vagy nem.

— Nem kell olyan szigorúan venni! — mondtam. — Minden 
vizsla jó, csak jól kell vele bánni!

— Hát  az  apportírozással  van  egy  kis  baj!  —  mondta  a 
mester. — Arra bajos lesz megtanítani...

Könnyelműen azt feleltem:
— Nem hordár kell nekem, hanem kutya. Ha nem veszi is fel 

a  vadat,  nem  baj.  Az  a  fontos,  hogy  megkeresse!...  Az  a 
legfontosabb,  hogy  ilyen  szép  kutya  talán  nincs  is  több  a 
világon!

Ugyanakkor  az  idomítómester  azt  jelentette,  hogy  a 
Fruskából  elsőrangú  vadászkutya  lesz,  most  már  jótáll  érte. 
Mikor a barátom közölte velem az örömhírt, azonnal át akartam 
venni  a  tulajdonos jogait  és  kötelességeit,  a  barátom azonban 
erről  hallani  sem akart,  és  a  tartásdíjat  ő  fizette  továbbra  is. 
Fruska  tíz  hónapig  járt  iskolába.  Már  jól  benne  voltunk  a 
nyárban,  sőt  már  a  foglyászás  is  elkezdődött,  mikor  végre 
jelentkezett  a mester,  hogy a  kutyus  nevelése be van fejezve, 
menjek  ki,  és  győződjem  meg  róla,  hogy  mit  tud.  Puskát  is 
vigyek, mert kinn a terepen akarja bemutatni.

Az igazat  megvallva,  egy cseppet sem bíztam akkor már  a 
Fruskában.  Hallottam  egyet-mást  a  szüleiről,  ami  nem  sok 
reménységre  jogosított,  de mert féltem, ha okoskodni találok, 
még a taníttatás díját is a barátom fizeti ki, elhatároztam, hogy 
fizetek és hazahozom, akár tud a kutya valamit, akár nem.

Ha  ezt a mester  sejtette volna,  bizonyosan kevésbé erőlteti 
meg magát — nem a tanítással, mert azt így sem tette, hanem a 
vizsgával.  Ott  ugyanis  fáradhatatlanul  dolgozott.  Főképpen 
azon,  hogy  kétórai  vadászás  alatt  se  találjunk  egyetlenegy 
foglyot  se,  nehogy  a  kutyának  alkalma  legyen  magát 
kompromittálni.



— ...  Meg  nem  foghatom,  hová  lettek  ezek  a  vadak!  — 
mondogatta.  Végre  meguntam  és  kijelentettem,  hogy  nem 
egzecírozom tovább, átveszem a kutyát így.

Annyi  bizonyos,  hogy  a  Fruska  parancsszóra  szépen 
engedelmeskedett. Nem ment messze, hívásra visszajött, intésre, 
puskaemelésre  lefeküdt,  csak  éppen  apportírozni  nem  volt 
hajlandó.

— Pedig sokat kínlódtam vele — mondta a mester.  — De 
mikor a foglyot a szájába nyomtam, rosszul lett tőle...

Ez már megdöbbentett kicsit, de hát annak idején én magam 
mondtam, hogy ez nem fontos...

„Mindegy,  na!  — gondoltam.  — Majd kiderül,  hogy mire 
használható!  Legfeljebb  nem  lesz  vadászkutya,  csak  parádés 
szobadísz. Gyerünk!”

Fizettem  és  betessékeltem  a  Fruskát  a  kocsiba.  Azonnal 
mellém telepedett,  fel az ülésre, és a fejét  a  vállamra hajtotta. 
Nagyon  kedves  volt,  és  a  falvakban  általános  feltűnést 
keltettünk, ahol átkocsiztunk.

Első éjszaka — másnap már falura akartam vinni — otthon a 
tornácon készítettünk neki ágyat, de hiába, mert nem maradt ott. 
Vonított,  kaparta  az  ajtót,  úgy,  hogy  végre  is  beengedtem, 
betettem a párnáját a szoba sarkába, és lefektettem. Mikor úgy 
látszott, hogy megnyugodott, eloltottam a lámpát, és énmagam 
is  elaludtam.  Egyszerre  arra  ébredtem,  hogy  valami  hideg 
hozzáér az arcomhoz.

Ijedten gyújtottam meg a villanyt, hát a Fruska ott áll előttem, 
nyiszog, és a farkát csóválja.

— Mit akarsz? — mondtam. — Eredj a helyedre! Egyetlen 
ugrással fenn termett az ágyamon, és ráfeküdt a lábamra. Alig 
bírtam lerugdosni.

— Nem mész rögtön a helyedre?
Eloltottam a  világosságot,  megint  ott  nyiszogott  az  ágyam 

előtt, és a hideg orrával bökdöste a képemet.



Ötször  keltett  fel  egyetlen  éjszaka.  Egyszerűen  csak  azért, 
hogy lássa, megvagyok-e. Megvallom, bosszantott  a dolog, de 
meg is voltam hatva egy kicsit ekkora ragaszkodástól, amelyről 
nem tudtam, miért, azt reméltem, hogy majd leszokik róla.

A fontos az, hogy szép és kedves — mondtam magamban. — 
Szófogadó és bizonyosan használható lesz. A mester nem merte 
volna mondani...

Hát  ebben  tévedtem.  A mester  mert  mindent.  Mondani  és 
elhallgatni.

Elhallgatni  például  azt,  hogy a Fruskát  a vadászatnak csak 
egy  módja  érdekelte:  az  agarászat.  A  futó  nyulat  elevenen 
elfogni.  Ez  ugyan  nem  sikerült  neki,  de  minden  nyúllal 
megpróbálta. A foglyok iránt azonban a legnagyobb megvetést 
tanúsította, úgy az elevenekkel, mint a lövöttekkel szemben. Az 
orra  előtt  meglapuló  csapatba  jelzés  nélkül  belegyalogolt,  s 
mindössze  azt  tette  meg,  hogy mikor  fölrebbentek,  lelapult  a 
földre.  Megvárta a lövést,  de utána csak továbbment,  anélkül, 
hogy a leesettekkel törődött  volna. Csak a nyulakra pályázott, 
azok  után  elszaladt,  kergette  őket  egy  darabig,  de  két-három 
ilyen kísérlet után azt is megunta, és fáradtan mellém szegődött. 
Nem volt hajlandó többet „dolgozni”. Az egész vadászatot unta, 
és  csak  éppen  azért  jött  velem,  mert  szenvedélyesen 
ragaszkodott  hozzám,  és  pillanatra  sem  volt  hajlandó  tőlem 
elszakadni. Még akkor se, ha vadásztam. Ezt is megbocsátotta, 
ami mindenesetre nagyon szép egy vizslától.

Ez  azonban  még  elviselhető  lett  volna,  mert  hiszen 
farkaskutyát  is  lehet  tartani  meg  foxit  is,  anélkül,  hogy 
vadásznék velük az ember. Miért ne lehetne a háznál éppen úgy 
egy setter is?

Igen  ám,  de  a  Fruska  azt  követelte,  hogy sohase  hagyjam 
magára,  és  ha  csak  egy  percre  is  megszöktem  tőle, 
torkaszakadtából  üvöltött,  és  az  egész  ház  környékét 
föllármázta.  Azt  se  tűrte,  hogy  a  fürdőszobába  bezárkózzam. 
Annyira, hogy átjöttek a szomszédok, és megkérdezték, hogy mi 



baja annak a szegény kutyának. Miért vonít? A szobalány azt 
felelte:

— Mert az úr fürdik.
Valahányszor fürödtem, a Fruska közölte a környékkel. Sőt 

azt is, ha kezet mostam. A szomszédok összenéztek fejcsóválva:
— Hát hányszor fürdik ez napjában?
Nem bírtam! Restellem,  de nem bírtam ezt a ragaszkodást. 

Az  ember  önző  és  hálátlan  lény  —  elismerem.  De  mégsem 
bírtam.  Túladtam  a  Fruskán.  Elajándékoztam  a  húgomnak. 
Náluk nincs szomszéd, ott üvölthet bátran. Üvölt is egész nap. 
Kíváncsi vagyok, meddig fogják bírni...

Csathó Kálmán



A BORZ MEG A RÓKA

A  borz  szőréből  készítik  a  legfinomabb  és  főleg  legdrágább 
ecseteket és borotvapamacsokat. Ebből következik, hogy a borz-
gerezna a legdrágábbak közé tartozik,  ami azonban nem igaz. 
Mikor  első  borzomat  meglőttem,  még  a  következtetésnél 
tartottam,  s  abban  a  hitben  vittem el  bőrét  a  szűcshöz,  hogy 
valami nagyon értékes prémet bízok rá, olyan drágát, hogy talán 
nem  is  akar  majd  belőle  szőnyeget  csinálni,  ő  azonban 
felvilágosított  a  logikussal  homlokegyenest  ellentétes  tényről, 
hogy a borzbőr sokkal kevesebbet ér egy közönséges rókabőrnél 
is.

— De hát akkor — tudakoltam tőle — miért olyan veszettül 
drágák a borzszőr ecsetek?

Ezt már nem tudta a szűcs megmondani, mire elhatároztam, 
hogy majd megkérdem egy ecsetcsináló mesterembertől,  de az 
alatt a hatvan év alatt, ami első borzom elejtése óta eltelt, nem 
volt időm, hogy ezt az elhatározásomat megvalósítsam. Ezzel a 
borzszőrrel  kapcsolatos gazdasági kérdéssel tehát nem sikerült 
még  tisztába  jönnöm,  róla  magáról  azonban  részint  a  mások, 
részint  a  magam  tapasztalata  alapján  megállapítottam  egyet-
mást, bár valójában sokkal kevesebbet, mint a többi vadról.

Hogy téli álmot alszik, ezt sok könyv állítja, ezt azonban csak 
némi  túlzással  mondhatjuk  róla,  mert  álmát  inkább  őszinek 
nevezhetnők. Szeptember-októberben ugyanis rengeteg tengerit 
megzabál, úgyhogy hét-nyolc kilós rendes súlyát felviszi húszra 
is. Így persze már járni is alig bír, mire bevonul kotorékába, s ott 
fogyókúrát  tart,  vagyis  nem  eszik,  hanem  saját  hájtöbbletét 
emészti  fel.  Amint  annyira  lefogy,  hogy  jönni-menni  bír, 
azonnal elkezd kijárogatni. Nemegyszer láttam a hóban máséval 
össze nem téveszthető csapását. Egyszer egy ilyen csapás azzal 
lepett  meg, hogy egy egyenes vonal volt mellette, mintha egy 
vékony gallyal megléniázták volna a havat a nyomok mellett. Ez 



azért volt érthetetlen és megmagyarázhatatlan, mert a szűztiszta 
hóban nem volt  semmi  más  nyom a  borzén kívül,  tehát  az  a 
vékony vonal is csak tőle származhatott. Sokáig törtem rajta a 
fejem,  másokkal  is  megtárgyaltam  a  különös  esetet,  de 
világosság  csak akkor  derült  a  dologra,  mikor  egy vendégem 
néhány  héttel  később,  még  februárban  meglőtt  egy  borzot, 
amelynek  a  derekán  megszorult  volt  egy dróthurok.  A hurok 
szára  elszakadt  volt,  s  oldalt  elállva  a  borztól,  leért  a  földre. 
Ezzel tehát ő maga húzta csapása mellett azt a vonalat. A hurok 
mélyen  bevágódott  szegény állatnak  a  húsába,  s  mellette  már 
gennyes volt a seb, úgyhogy az egyik vadőrünk azt mondta rá:

— Na, ezt már Gyuri bácsi sem enné meg.
Gyuri  bácsi  ugyanis  kincstári  erdőőr  volt,  és  arról  volt 

nevezetes, hogy szerette a borzpecsenyét. Minden borzot hozzá 
vittek  nyúzni,  mert  a  borzhús  kedvenc  csemegéje  volt. 
Személyes tapasztalatból nem szólhatok hozzá a dologhoz. Nem 
tudnám  megmondani,  milyen  lehet  a  borzpecsenye,  mert 
sohasem ettem, s ezután is aligha fogok. Hogy az egész állatnak 
különös,  számomra  egyáltalában  nem  étvágygerjesztő  szaga 
van,  az  bizonyos,  de  sokan szeretik.  Egy régi,  ismert  vadász 
úrtól, tőle magától hallottam, hogy ő is szereti, s elmondta, hogy 
egyszer egy vadászaton, a pihenő alatt egy feltűnően kis sonkát 
is odakínált egyebek közt vadászvendégeinek.

— Parancsoljatok! Sonka. Kicsi, de nagyon finom!
A  vadászok  jó  étvággyal  elfogyasztották  a  kis  sonkát,  az 

utolsó  falatot  is  levakargatva  a  csontról,  s  ezt  a  lekopasztott 
csontot a házigazda odadobta a vizslájának. A kutya nem kapta a 
szájába,  amint  várni  lehetett  volna,  hanem  alaposan 
végigszagolgatta,  aztán  hirtelen  ráhengeredett,  hanyatt  vetve 
rajta  magát,  és  jól  hozzádörgölődzött,  amint  az  a  kutyáknak 
általában  szokásuk,  ha  dögöt  vagy  más  rossz  szagú  dolgot 
találnak.  A társaság tagjai  csak ekkor kaptak észbe,  és persze 
nekiestek vendéglátójuknak:

— Mi volt ez? Mit etettél meg velünk?



— Borzot! — hangzott a felelet. — Tán nem volt jó? Olyan 
jóízűen elfogyasztottátok, hogy nekem nem is hagytatok belője, 
pedig  szeretem.  Éppen  úgy,  mint  az  egerészölyvet...  Meg  a 
disznót, amelyik szintén megeszi az egeret... Talán éppen attól 
olyan jó...

Aminthogy  ebben  a  nagy  válogatásban  nincs  is  logika. 
Előítélet és megszokás dolga az egész.

Nagymaroson történt velem, hogy egyszer havas télen, fenn a 
Kapuhegyen  nyúlsírással  behívtam  egy  rókát,  és  meglőttem. 
Utólag szörnyen bosszantott a dolog, hogy most már azt a nyolc-
tíz kilós állatot  haza kellett  cipelnem egy óra járásnyira,  mert 
egyedül voltam. Otthagyni sajnáltam — gyönyörű bundája volt 
—, hazavinni  rest voltam,  de ekkor megláttam nem messze a 
völgyben  egy  lovas  szekeret  és  egy  embert,  aki  —  ha  jól 
emlékszem  —  egy  nagy  rőzsecsomóból  kezdte  a  szekeret 
megrakni. Levittem hozzá a rókát, és megkérdeztem:

— Nem lenne szíves ezt nekem hazavinni a Duna utcába?
— Hazavihetem, de… mit tetszik ezzel a rókával csinálni?
— Kikészíttetem a bőrét.
— És a húsával mi lesz?
— Semmi. Kiteszem a madaraknak...
— Azért kérdem, mert én szívesen meg is nyúzom a húsáért.
— És mit csinál a húsával?
— Megeszem. A legjobb pecsenye, kérem! 
Elhittem neki. De gustibus... Van egy magyar közmondás is, 

hogy az ember nem tudja, mitől hízik...
A kutyának e mellett a dögre hengeredése mellett is érdemes 

egy percre megállani. Célja nyilván az vele, hogy idegen szagot 
vegyen fel, vagyis a saját szagát eltüntesse. Atavisztikus ösztön, 
s  a  legtöbb  kutyának,  finom  szalon  ölebecskének  is  annyira 
vérében  van,  hogy  leszoktatni  nem  is  lehet  róla,  legfeljebb 
megakadályozni, hogy elkövesse. Védekezés ez a kutya részéről 
a  farkassal  szemben,  mert  annak  tudvalevőleg  egyik 
legkedvesebb  csemegéje  a  kutyapecsenye,  s  ha  nagyon  hideg 



télen bemerészkedik egy-egy faluba, rendesen elkap egyet-kettőt 
közülük.  Ez  az  oka  és  magyarázata  a  dögön  való 
hengergőzésnek,  vagyis  annak  a  különös  szokásnak,  hogy  a 
kutyák  dögszaggal  parfümözik  magukat,  mert  ragadozó 
emlősöknél a döntő mindig a szag, s egy eleven kutyára éhező 
farkas nem indul el egy dögszagú nyomon.

Ezeknél az emlős ragadozóknál azért is fejlettebb a szaglás a 
látásnál,  mert  a  látható  nyom  nem  mond  nekik  semmit, 
minthogy  abból  a  kívánatos  préda  hollétére  csak  az  értelem 
bonyolult  munkájával  lehetne  következtetni,  amire  egyik  állat 
sem képes, a szimat ellenben közvetlenül vezet hozzá sötétben 
is. Ezért a kutya is, mikor idegen szagot vesz fel, s a macska is, 
mikor ürülékét gondosan bekaparja, csak a nyom szagát akarja 
eltüntetni.  A  látható  nyomjelekkel,  amelyekben  az  emberi 
értelem olvas, nem törődnek. Madaraknál viszont a látás teremt 
közvetlen  kapcsolatot  a  magasban  kerengő  vagy  szitálva 
függögető ragadozó meg keresett prédája között.

A  kotorékban  lakó  vadak  —  a  róka  meg  a  borz  — 
egyáltalában  nem  foglalkoznak  a  nyom  eltüntetésével  vagy 
meghamisításával,  mert  szűk  kotorékukban,  ahová  a  náluk 
nagyobb  ragadozó  nem  fér  be,  biztonságban  érzik  magukat. 
Akkora  ellenséggel  pedig,  amelyik  befér  a  kotorékba,  mint  a 
foxterrier  meg  a  tacskó,  szükség  esetén  hajlandók  felvenni  a 
harcot.  A  legnagyobb  és  legveszélyesebb  ragadozóval,  az 
emberrel  szemben viszont  úgyis  minden védekezés  hiábavaló. 
Az embert csak gyűlölni lehet és futni előle, menekülni.

Hogy  a  borz  meg  a  róka  mikor  és  hogyan  egyezett  meg 
egymással, noha merőben ellentétes a természetük, nem tudható. 
De  való  igaz,  hogy  mint  társbérlők  egészen  jól  megélnek 
egyazon  kotorékban,  csak  persze  a  két  lakrészt  szigorúan 
elkülönítik egymástól.

Erre  azért  van szükség,  mert  a  borz,  mint  már  említettem, 
tiszta  állat;  fanatikus  kedvelője  a  jó  levegőnek,  és  ellensége 
minden szemétnek.  Lakásában kis gyerekei számára külön W. 



C.-t  tart,  amely  egyszersmind  ebédlő  is.  A W.  C.  persze  W. 
nélkül értendő, mert bármennyire híve is a modern higiéniának, 
a  vízöblítés  technikai  megoldásáig  még  nem sikerült  eljutnia. 
Odáig már igen, hogy szelelő berendezést tudjon készíteni, és a 
még  nem  barlangtíszta  kis  borzok  ebben  a  szellőztetett 
helyiségben végzik  minden,  tiszta  szobába  nem illő  dolgukat. 
Ott  esznek  és  ott  ürítkeznek,  s  mindkét  működésük 
maradványait, mind a romlandó húsokat és csontokat, mind az 
egyebeket,  az  öreg  borz  gondosan  elássa,  mielőtt  szagukkal 
megfertőznék a lakás levegőjét.

Saját  félrevaló  dolgát  az  öreg  borz  csak  őszi  álma, 
fogyókúrája  alatt  végzi  a  kotorékban;  egyébként  a  kotorék 
szájától kiinduló kitaposott csapások mentén intézi  el,  minden 
egyes  alkalommal  külön  kis,  tölcsér  formájú  gödröcskét  ásva 
befogadására.  Ezeket  az  egymás  mellett  sorakozó  tölcséreket 
azonban nem fedi be, mert nem fél nyoma felfedezőitől.

A  róka  teljes  ellentétben  a  borzzal,  a  legrendetlenebb  és 
legpiszkosabb  háziasszony.  Lakásában rothad  és  bűzlik  a  sok 
megmaradt hús, csont, bőr, toll, amit kölykei nem fogyasztottak 
el — amint erről rókaásás közben nemegyszer meggyőződtem. 
A kis rókák bent piszkítanak a lyukban, amelynek nyílásán árad 
kifelé a bűz, és szállingóznak ki belőle a zöld döglegyek. Éppen 
csak az öreg maga nem piszkít  benn a kotorékban, hanem — 
talán  hogy  hencegjen  vele,  mennyire  nem  törődik  nyoma 
eltüntetésével  —  szinte  hivalkodva  szokta  névjegyét  minél 
feltűnőbb helyen hagyni: útszéli nagyobb kövön, vakondtúráson, 
dombocskán, ami egyébként a kutyáknak is szokásuk. De meg 
lehet  a  kettőt  különböztetni  egymástól,  mert  a  rókáéban 
rendesen szőrszálak látszanak.

A  rókakotorékból  áradó  bűzzel  egyébként  elég  sok  bajom 
volt  vadászéletem  folyamán,  mert  egyik  kedves  erdei 
mulatságom volt a kotorék előtt játszó kis rókák megfigyelése. 
Ezt azonban, éppen a bűz miatt, mindig csak nagyon messziről, 
távcsővel nézhettem, mert megközelíteni a rókakölyköket csak 



jó széllel lehetett, vagyis úgy, ha felőlük fújt, ám az ilyen szél 
mindig hozta magával a kotorék szagát is.

Egyszer  aztán  a  Duna-parti  véderdőben,  egy  hegyoldali 
tisztáson  felfedeztem egy szerencsés  fekvésű  rókalyukat,  elég 
közel  az  erdő  szélén  levő  hegytetőhöz.  Itt  a  szél  csodálatos 
játéka azt a különös figurát mutatta, hogy a hegyoldalban meg a 
tetőn ellentétes volt az iránya. A rókalyuktól lefelé fújt, a tetőn 
pedig vízszintesen,  az erdő felé. Itt  aztán vagy negyven-ötven 
lépésről nézhettem a kis fiókbestiákat,  ahogy inkább macska-, 
mint kutyakölykök módjára hancúroztak, birkóztak, kergetőztek 
egymással. A szél felőlem már az erdő felé fújt, ők tehát nem 
kaphatták  meg  a  szimatomat,  megkapta  azonban  hazatérő 
anyjuk,  mert  egyszerre  csak  felhangzott  a  hátam  mögött  a 
figyelmeztető, furcsa, rekedt torokhang, egészen másképp, mint 
a szerelmi, tiszta kau-kau, valahogy így:

— Kheo, kheo!
Csak ennyi. Semmivel sem több. De az öt kis róka abban a 

pillanatban esze nélkül  rohant  be a kotorékba.  Az előadásnak 
vége  volt.  Felszedelőzködtem  és  továbbmentem.  Csak  jóval 
később jutott eszembe, hogy ott kellett volna maradnom, és meg 
kellett  volna lesnem, hogyan ment  haza az öreg róka, hogyan 
került  volna meg engem, hogy számba vehesse,  megvannak-e 
magzatjai,  amelyek  olyan  sokáig  ki  voltak  téve  az  ellenség 
kénye-kedvének.

Kis  borzot  viszont  nemhogy játszani,  de  egyáltalában  nem 
sikerült  látnom  soha.  Egy  egyébként  pontos  és  megbízható 
német  könyv  — a  Karl  Brandté  — ugyan  mellékesen  említi, 
hogy  nyáron  láthatók  a  kis  borzok,  ahogy  a  kotorék  fölött 
játszanak,  vagy  anyjuk  nyomában  vonulnak  az  erdőn  át,  de 
ennek ő maga is ellene mond ugyanabban a cikkben, azt írva, 
hogy a borz későn hagyja el, már csaknem sötéttel a kotorékot, 
és korán, sötétben tér bele vissza is. Hát valószínűleg sötétben 
sétáltatja kölykeit is.



Ez  a  nagyon  megbízható  könyv  a  borz  nyomát  szokott 
pontossággal  ismerteti,  mégis  megfeledkezik  egyről,  amelyet 
pedig  gyakran  láttam:  a  korhadó  tuskó  széthasogatásáról, 
amiben — medve módra — férgeket keres. Ennek oka talán az, 
hogy  a  gondosan  kezelt  és  tisztogatott  német  erdőkben 
nincsenek is korhadó tuskók, s ilyet  sem Brandt, sem a német 
borzok  nem láttak.  Szegények  nem is  tudnák,  mit  kezdjenek 
vele.

A borz és a róka társbérleti  viszonyára visszatérve,  az már 
csak a szag miatt is sok türelmet igényel, főként a borz részéről. 
De ennyire ellentétesek lévén a szokásaik, vigyáznak is rá, hogy 
lakrészeiket  teljesen  elkülönítsék  egymástól,  s  ezért  a 
leválasztást mindig úgy hajtják végre, hogy mindegyikőjüknek 
teljesen külön bejárata  legyen.  Ellenkező esetben már ezen is 
összeveszhetnének,  minthogy  ízlésük  ebben  is  annyira  eltér 
egymástól. Így azonban mindig megállapíthatja a vadász, hogy a 
kotoréknak abban a részében, amelynek a bejáratát  látja, borz 
lakik-e vagy róka, egyedül csak a bejárat alakjáról, még akkor 
is,  ha  sem a  borztölcséreket  nem találja,  sem lépésnyomokat 
nem  tud  az  esetleg  kemény  talajon  felfedezni.  A  különbség 
ugyanis  elég nagy,  mert  abból  áll,  hogy a régi  szemetet  meg 
földet, amit beköltözéskor mind a róka, mind a borz ki szokott 
kaparni a kotorékból, a borz magasra felpúpozza a bejárat előtt, 
a nyílást  pedig jóval mélyebben, laposra ássa és egyengeti,  és 
ezáltal a szeméttel vegyes, kikapart föld meg a bejárat közt egy 
árokszerű  bemélyedés  támad.  A róka  bejárata  viszont  mindig 
simán  menedékes.  Ezt  a  különbséget  messziről  meg  lehet 
állapítani,  anélkül,  hogy  a  vadász  a  lyuk  környékét 
összetapickolná, és gyanússá tenné a kotorék lakója számára a 
helyzetet,  aminek  az  lehetne  a  következménye,  hogy az  nem 
merne elindulni esti sétájára

Ez  pedig  nagyon  megnehezítené  ennek  a  mindenképpen 
zárkózott  és  hallgatag  vadnak  az  egyébként  elég  könnyű 
vadászatát, mert amíg a kukorica érésével együtt meg nem hízik, 



vagyis amíg sovány és könnyen mozog, meglehetősen pontosan 
megtartja azt a jó szokását, hogy — mint éjszakai állathoz ülik 
—  naplementekor,  azaz  valamivel  későbben  kibújjék 
kotorékából, és útnak induljon.

Ilyenkor könnyű meglőni, bár jó elkészülni arra is, hogy egy-
két órát esetleg várni kell rá, mert arról szó sincs, mintha olyan 
pontos  volna,  mint  például  a  beetetett  disznó.  A  teljes 
besötétedés előtt azonban majdnem bizonyos, hogy megjelenik.

Két sovány borzot lőttem így, lesen, kotorék előtt. Egyikből 
hatvan évvel ezelőtt  lábszőnyeg lett  az íróasztalom alatt,  s azt 
bizony  már  rég  agyonrugdostam;  a  másiknak  csak  a  fejét 
tömettem  ki  vagy  harminc  éve,  s  ez  ma  is  egyik  dísze 
félbemaradt erdei múzeumomnak. Ezzel aztán abba is hagytam a 
borzvadászatot, amely egyáltalában nem volt sem érdekes, sem 
izgalmas,  sem változatos,  mert  este  — a  kotorékja  előtt  nem 
kunszt meglőni, máskor és máshol pedig csak véletlenül lehet, 
amihez sem ügyesség nem kell, sem tudomány, csak szerencse, 
mint a lottóhoz. Nem is foglalkoztam vele többet, s csak akkor 
jutott  eszembe,  hogy jó lenne egy kövér borzot lőni,  mikor  a 
második világháború kezdetén különböző beszerzési nehézségek 
merültek fel, és többek között mosószappant sem lehetett kapni. 
A szarvasfaggyú készletemet már megfőzettem volt szappannak, 
de még volt szódám, s említettem az öreg Tóth erdőőrnek, hogy 
milyen jó lenne egy jól felhízott októberi borzzal találkozni.

Hát erre egy szép napon, korán reggel csak szalad hozzám az 
öreg, hogy — azt mondja — egy nagy döhér borz ott alszik az ő 
vizesároki illetményföldjén, a kukorica sarkában. Mentem vele 
tüstént,  és — noha eltelt  közben vagy két óra — a borz még 
mindig  ott  feküdt,  azon  a  helyen,  ahol  Tóth  meglátta. 
Kődobással ébresztettük fel, mert nem voltam benne bizonyos, 
él-e még, s nem akartam magam annak kitenni, hogy egy dögbe 
lőjek bele.  Olyan kövér volt,  hogy alig  bírt  mozdulni.  Vastag 
háján a serétek talán át sem hatoltak volna nemesebb szerveihez, 
tehát fejbe lőttem vagy tizenöt lépésről, és ezzel a vadásziasnak 



éppen nem nevezhető lövéssel be is fejeztem ennek a mogorva, 
zárkózott, magának való vadnak a vadászatát végképpen.

Különös,  rejtett  életet  élő,  titokzatos  állat  ez,  amelynek 
semmi  titkát  sem  sikerült  kilesnem,  pedig  éveken  át 
próbálkoztam  vele.  De  hiába  jártam  utána,  hiába  figyeltem, 
őgyelegtem és üldögéltem tanyái körül órákon át, soha egyetlen 
kölykét  nem  sikerült  meglátnom,  sem  egyetlen  hangját 
meghallanom. A tarajos gőte  hangját ismerem, a guvatétól sem 
jönnék zavarba,  de ha egy borz elvisítaná (vagy bőgné?) magát 
az erdőben, nem tudnám megmondani, miféle állat hangja volt.

Egyáltalában:  borzot  nappal  —  állatkertieket  meg  azt  a 
hármat  kivéve,  amelyeket  meglőttem  —  csak  kétszer  láttam 
életemben, noha szabad időm java része évtizedeken át azzal telt 
el, hogy az erdőt jártam. A két találkozás délután történt, négy-
fél  öt  óra  tájban,  napos,  nyári  időben,  s  szinte  hajszálra 
egyforma volt,  azzal a különbséggel, hogy egyszer egy fahordó 
út volt  a színhelye,  másik alkalommal  egy cserkészösvény.  A 
borz  lefelé  tartott,  én  fölfelé;  szél  nem  volt,  s  a  gyenge 
légáramlás — úgy látszik — nekem kedvezett,  mert  én előbb 
vettem észre a borzot, mint ő engem, s természetesen nyomban 
mozdulatlanná  merevedtem,  úgyhogy  tíz-tizenöt  lépésnyire 
megközelített,  csak  ott  kaphatott  szimatot,  mert  rögtön 
megfordult  és elrohant.  Könnyen meglőhettem volna,  de mint 
vadászati tárgy már nem érdekelt, csak mint titokzatos erdőlakó.

De  volt  vele  egyszer  egy  éjszakai  találkozásom  is. 
Szarvasbőgés idején szeptember vége felé.

Egy jó hangú bika bőgött a Bodzás nevű erdőrész sűrűjében, 
de mire  odaértem,  rám sötétedett,  úgyhogy akkor sem tudtam 
volna megnézni, hogy milyen, ha behívtam volna.

— Ezzel  már  nem  beszélünk  ma!  —  szólt  az  öreg  Tóth 
erdőőr,  mert  ő  volt  velem,  minthogy  Feri  akkor  már  a 
vonatvezetői  tanfolyamra  járt,  és  lemondott  a  vadőrségről.  — 
Legjobb lesz, ha hazamegyünk.



— Igaza van — feleltem. — De én nem gyalogolok akkorát, 
hanem itt alszom Zebegényben, hogy kora hajnalban itt lehessek 
a közelben, és megpróbálkozhassam ezzel a bikával.

Elváltunk,  de  aztán  mást  gondoltam,  nem  mentem 
Zebegénybe,  hanem  ott  maradtam  az  erdőben.  Ettem  egypár 
falatot, aztán egy sombokor tövében lefeküdtem, fejem alá téve 
hátizsákomat,  kezem  ügyébe  a  puskát  és  /az  akkor  még 
újdonságba  menő  rúdelemes  kézi  reflektort.  Aztán  a  lombok 
résein át fénylő csillagokat bámulva, hallgattam a bikát, amely 
szenvedélyes  epekedéssel  szünet  nélkül  bőgött  a  nyáriasan 
enyhe  éjszakában,  mindaddig,  míg  egyszerre  csak  felriadtam 
álmomból.  A bika  már  hallgatott,  a  száraz  avar  azonban  egy 
egyenesen  felém  tartó  orrszarvú  vagy  víziló  léptei  alatt 
harsogott,  mert  akkora zajjal csak ilyen állatóriások járhatnak. 
Pillanatokba telt, míg teljesen felocsúdtam, és minden kétségen 
kívül megállapítottam, hogy a lármásan közeledő vad egyenesen 
a fejemnek tart, s rögtön rám fog lépni. Fogtam a lámpát meg a 
puskát,  és  felugrottam,  aztán  odavilágítottam,  ahonnan  az 
avarzörgés hallatszott.



A zaj azonnal megszűnt, és némi keresgélés után, a földhöz 
sokkal közelebb, mint akár orrszarvút, akár vízilovat kereshet az 
ember, megpillantottam a nagy lárma aránytalanul kis okozóját: 
— egy borzot.  Kövér  volt,  de távolról  sem olyan  hájas,  mint 
amilyet a Tóth kukoricájában lőttem. Hogy mit keresett ott éjnek 
éjszakáján,  ahol  a  neki  kedves  csemegéből  néhány  kukacon 
kívül  semmit  sem  találhatott,  nem  tudható.  Lehet,  valami 
szerelmi ügyben sántikált.

A  bika  közben  újra  bőgni  kezdett,  eltettem  tehát  a 
borzproblémát máskorra, és egy darabig félálomban hallgattam 
ezt a minden vadász számára oly kedves muzsikát. Mindaddig, 
míg a legmélyebb álomtalan álomba nem merültem, amelyből 
teljesen  kialudva  és  frissen  ébredtem  fel  hajnali  pirkadáskor, 
mert az ilyen oxigéndús, erdei levegőben való alvás frissítőbb és 
üdítőbb  mindennél.  A  bika  azonban  már  messze  fenn  a 
Kútvölgy  tetőn  bőgött,  mire  pedig  utána  kapaszkodtam,  nem 
volt már sehol, vagy legalábbis hallgatott. De a hajnal gyönyörű 
volt, s az élmény csupa boldog izgalom.

A  borzokról  még  csak  annyit,  hogy  egy  csomó  babonás 
mesét, amelyeket a népi fantázia rájuk költött, már megcáfolt a 
tudomány,  lefosztva  így  szegényekről  minden  érdekességet. 
Amit igaznak hagyott rajtuk, az csak azt bizonyítja, hogy ők az 
erdő  legunalmasabb  lakói.  Olyan  unalmasak,  mint  mostoha 
nagyanyámék  aranyhalai  voltak.  Azokat  is  sokat  lestem  az 
almaszagú  vizitszoba  gyöngyház  berakásos,  fekete,  álébenfa 
asztalán  álló,  gömbölyű  üvegmedencében,  amint  fel  s  alá 
úszkáltak, vagy egy helyben lebegtek és tátogtak. Órákig vártam 
és reméltem, hogy egyszer majd mégis történni fog valami. De 
nem történt. Soha. Semmi.

Bezzeg  a  rókák!  Azoktól  minden  találkozásnál  profitáltam 
valamit.  Egyszer például, hogy egy szarvasbikát,  amely bőgés 
előtt  —  mint  a  vadőrök  jelentették  —  a  Trampó  nevű 
erdőrészben  járt,  megnézzek,  megbújtam  az  útja  mellett  a 
lécesben, ahol máskor nemigen járkáltunk. A bika váratott 





magára,  de  érkezett  két  róka.  Egyiknek  valami  fekete  volt  a 
szájában; ma sem tudom, rigó-e vagy vakondok, mert  annyira 
mozdulatlanná dermedtem a kíváncsiságtól, hogy a messzelátót 
sem mertem szememhez emelni. Jó szelem volt: arról a vonalról 
fújt,  amelyen  a  rókák  mellettem  vagy  hetven-nyolcvan 
lépésnyire  végigvonultak.  Közben  azonban  megtorpantak  egy 
kis időre, mert bár sem a szimatomat nem érezhették meg, sem 
meg  nem  mozdultam,  valamit  mégis  megsejthettek  felőlem. 
Figyeltük  egymást  egy  darabig,  de  aztán  megnyugodtak  és 
továbbmentek.  Arrafelé  tartottak,  amerről  és  odamentem, 
keresztezniük  kellett  az  utamat,  ahol  a  lécesbe  beléptem,  s 
kíváncsian vártam, mi lesz, ha ráakadnak a nyomomra. Mert a 
róka általában nem sokat törődik az emberszaggal, ha forgalmas 
vagy csak rendesen használt úton találkozik vele. De ha nem a 
megszokott  emberi  csapáson  ütközik  belé,  az  nagyon 
nyugtalanítja.

Az én rókáim is rögtön hangot adtak,  amint a nyomomhoz 
értek. Haragos ugatással fejezték ki felháborodásukat, hosszasan 
lármázva  és  telekiabálva  vele  az  erdőt,  mintha  azt  mondták 
volna:

— Hát ez meg már micsoda? Hogy a rendes útjaikon járnak 
— egye meg a fene, azt már megszoktuk! Jó! Nem bánjuk!... De 
hogy ide,  ebbe a  csendes és  békés erdőrészbe is  idehozzák a 
becstelen szagukat, az már mégis szemtelenség! Szemtelenség! 
Szemtelenség!

Csathó Kálmán



JANUÁR

Más ilyenkor a hajnal, a nappal, az est és az éjszaka. Nehezen 
jön fel a nap. Álmosan. Hunyorog az éghatáron — talán ásít is 
—, és megkezdi útját bágyadtan, álmosan, közönyösen, mintha 
robotba járna.  Talán ha rábíznák,  felénk se nézne,  mert  — és 
ebben igaza van — mit nézzen rajtunk? Mi van itt látnivaló?

Olyan a föld itt errefelénk, mint az üres kert, melyben nincs 
más;  csak  káposztatorzsa,  erőszakos  kórószár  és  ijedt 
ribizlibokor,  mely  vesszőkarjaival  úgy  suttyogat  a  szélben, 
mintha sohase dongtak volna körülötte méhek, és aljukban sose 
kéklett volna ibolya.

Unatkozik  hát  az  öreg nap,  és  valósággal  ácsorog.  Délfelé 
egy-két  melegebb  pillantást  vet  a  bokrok  alatt  kapargáló 
foglyokra, barázdába lapult nyulacskára, de aztán csak elfordul 
nyugat  felé,  és  párás  lesz  egyszerre  a  patakok  völgye,  hol 
vadkacsák  bukdácsolnak,  isten  tudja,  mire  halásznak  a  jeges 
vízben, melyben még a homokszemet is meg lehet olvasni.

Délután  egyszerre  megváltozik  nap  uram  magatartása. 
Mintha  valami  sürgős  dolog  jutott  volna  eszébe,  nekiindul  a 
nyugati  égnek.  Egy  kis  fényt  ken  a  kószáló  felhőkre,  hogy 
világítsanak,  ha  éppen  kedvük  tartja,  aztán  alámerül,  vörös 
képével  kajánul  vigyorogva,  mintha  azt  mondaná  a  holdnak, 
mely ekkor tűnik fel gyatra lámpájával:

— Szórakozzék,  kolléga úr! Magának úgyis  nagy ambíciói 
vannak.

De ekkor már este van. Didergő, téli este, melyben fázik az 
egész téli világ. Fáznak az erdők, a mezők, a vadak, a patak, az 
utak,  és  fázik  Kalányos  Jóska  is,  kétágú,  nadrághoz  címzett 
ruhadarabjában,  mert  most  trappol  éppen  hazafelé  az  öreg 
fejszével,  melynek  egészségügyi  sétája  már  véget  ért.  Úgy 
Jóska, mint  az  öreg szerszám jó színben vannak, és cigánybőr 



ide, cigánybőr oda, Jóska orra olyan pirókot fogott, hogy majd 
elrepül.

Fázik  a  hold,  hunyorognak  a  csillagok,  és  valószínű, 
hadonásznak fényes  kardjaikkal,  csak  hát  azt  nem lehet  innét 
alulról látni.

Fáznak  a  verebek  a  szalmakazlak  oldalában,  zsúptetők 
zugaiban  és  csendes  szénapajtákban,  melyeknek  résein 
beszivárog a holdsugár, és megvonalazza a jószagú szénát, mely 
zizegve suttog ilyenkor,  és millió  karjával magához szorítja  a 
meleget,  melyet  még  a  nyár  ragyogásában  tett  el  ínséges 
napokra.

A szénában hát — meleg van. Szívesen elbújnak itt didergő 
sármányok  és  bohém  mezei  verebek,  de  jól  tudják,  hogy  a 
szénában  nemcsak  meleg  lakik,  hanem  a  halál  is,  a  surranó 
halál: a görény család.

Tavaly ugyan még csak ketten voltak, de az öreg pajtát nem 
zavarta  senki,  s  így  a  családalapításnak  nem  volt  semmi 
akadálya.

Haj! Szép idők voltak ezek!
Későn  jött  a  tavasz,  és  még  jégcsapok  lógtak  az  ereszről, 

amikor a görényszerelem már javában virágzott. Amikor pedig 
mindenféle  bolond  virágillatok  kószáltak  az  éjszakában, 
megszülettek  a  csemeték.  Hárman.  A  mama  és  az  erőteljes 
újszülöttek a körülményekhez képest — jól érezték magukat... 
Az újságok ugyan nem írtak erről, sőt még  a  pajta tulajdonosa 
sem tudott róluk, mert ha tudott volna, bizonyára széthányatja a 
görény tanyát. A boldog szülők azonban úsztak a boldogságban 
és a vérben. A fiatalok pedig nőttek erősen.

Közben a pajtába újra szénát hordtak, és a maradék régit nem 
bántották.  A nagy jövés-menés megijesztette a görényfamíliát, 
de amikor  a  takarószéna vastagodott  felettük,  érezték,  hogy a 
veszedelem elmúlt. Ekkor már a fiak is mozogtak a fészek körül. 
Ősi, vérkereső ösztönök lobogtak bennük, és szemükben zölden 
csillogott a halál mécse.



A  pajta  zugaiban  megremegtek  a  fészkek,  amikor  zizegni 
kezdett  a  széna,  és  fekete  árnyak  kígyóztak,  szaglálódva  az 
éjszakában.

A fészkek ugyan magasan voltak, hova nehezen jutott volna 
fel a görény, de a gyilkos vágyak ott cikáztak a levegőben, és a 
kismadarak ezt megérezték.

— Ne üljetek  a  fészek  szélére  — csipogott  alkony felé  a 
bölcs  öreg  veréb  —,  mert  ha  kiestek,  elpusztultok,  mi  pedig 
szomorúak leszünk…

A kis sárga torkú verébfiak ilyenkor komolyan pislogtak, és 
úgy tettek, mintha apjukat megértették volna.

Egy éjjel aztán megtörtént a baj. A fiak addig fészkelődtek, 
míg a legkisebbet kiszorították a fészekből. A kis veréb ijedten 
kapta szét szárnyait — mint a nagyoktól látta —, de nem fogták 
azok a levegőt, és lekarikázott a szénára.

A  fészekben  szomorú  csend  lett,  de  lent  a  görénytanyán 
éberen figyelt fel az egyik görénycsemete. A szülők zsákmány 
után jártak, a testvérek lustán pihentek; csak ez az egy hallotta 
meg a puha ütődést, amint a kis veréb leesett a szénára.

A kis görény kiosont,  és  szeme kegyetlenül  tapadt  a veréb 
homályos  alakjára.  Alig  zizzent  a  széna,  és  a  halk  cippanás, 
melyet a kis veréb búcsúzóul küldött a fészekbe, csak annyi volt, 
mint amikor egy tű eltörik.

Csend lett,  és  a  fiatal  görény ínyén szétfutott  a  vér.  Aztán 
csak tollak maradtak a szénán.

Hajnaltájon,  amikor  az  öregek  hazajöttek,  megtalálták  a 
szétszórt tollakat.

— Idegen  járt  itt?  — szaglálódott  a  nőstény,  és  letette  a 
tojást, amelyet fiainak hozott.

— Még csak az kellene! — sziszegett a hím, körülszaglászta 
a tollakat; és vidáman elhúzta a száját.

— Valamelyik gyerek volt. Hja, eljárt az idő!...



És ettől kezdve a fiak is szabadon vadászhattak. Először csak 
szülői felügyelet alatt, később egyedül is, de akkor már kemény, 
őszi hujjanásokkal járt a szél.

— Ismerjétek  meg  a  réseket,  melyeken  át  szabad  csúszni. 
Ismerjétek meg a zsákmányt, melyhez nem szabad nyúlni, mert 
az ember foga van benne, és összemorzsol benneteket. Tartsátok 
be  az  utat,  melyen  egyszer  jártatok,  és  mindig  azon  térjetek 
vissza  — oktatták  a  fiakat.  — Ha  nem ismertek  valamit,  ne 
nyúljatok  hozzá,  mert  az  mind az ember  karma,  ki  nappal  itt 
dobog körülöttünk otromba  két  lábával,  és  olyan  hangja  van, 
mint a kutyának, aki éjjel telelármázza a sötétséget.

A fiaik  hát  féltek  az  embertől,  megtartották  a  régi  utakat, 
megismerték a kerítések réseit, hasadásait, és vámszedői lettek 
az egész falunak.

Nyitva  felejtett  tyúkól,  kint  hagyott  csirke,  földön  háló 
madár,  kósza  tyúkok  elpotyogtatott  tojásai,  mind  dézsmára 
kerültek,  és  az  emberek  reggel  oldalba  rúgták  a  kutyát,  mely 
nem őrködött eléggé, és káromkodva mondták: — Tenni kellene 
valamit!

Ilyenkor  azonban a  görénycsalád  édesen aludt,  és  mit  sem 
tudott az emberek bosszútervéről.

...  Akkor is csak úgy jött az éjszaka,  mint  máskor.  A hold 
még nem kelt  fel,  a kutyák az utcán marakodtak,  és a szérűk 
fölött  lecsapódott  a  kihűlt  füst,  amikor  a  görények  zsákmány 
után indultak.

— Először a szemetek járjon,  és csak azután a fogatok — 
intették az öregek a fiatalokat, és elsurrantak külön utakon.

Utánuk elosont a legerősebb fiú, ki a kisverebet megölte. Ez 
volt a legbátrabb. Gyors volt és okos, mint az öregek. Először 
tojás  után  nézett.  Ez  volt  a  csemegéje,  és  az  egyik  udvarban 
valami  rendetlen  tyúk  majdnem  naponta  elhagyott  egy-egy 
tojást. Ma is. Ott fehérlett egy tojás a kerítés hasadéka előtt, és 
már  boldogan  közeledett  feléje,  amikor  valami  nyers  szimat 
vágott  az  orrába.  A  hideg  vas  és  az  ember  összekeveredett 



szaga. Megtorpant. Hallgatózott. Semmi gyanús zörej, csak ez a 
gyanús  szag...  ez  a  szag,  és  a  tojás  ingerlőén  világított. 
Körüljárta...  A  tojás  körül  falevelek  hevertek,  és  azok  között 
puhán,  ingerlően  nevetett  a  tojás.  Kívül  kemény és  fehér,  de 
belül lágy, édes... Nem. Nem lehet baj. Az ember fogát nem látta 
sehol,  és  már  a  szaga  is  elmosódott.  Lába  alig  érte  a  földet, 
odahajolt,  és  amikor  megérintette  a  tojást,  egyszerre  vége lett 
körülötte mindennek.

A  csapda  két  karja  összevágódott,  és  a  kis  görény  lábai 
megvonaglottak,  mintha futni akarna. Hang már nem jött ki a 
torkán. így találták meg reggel, és az ember mérgesen nevetett: 
— Likra jöttél, kutya? — és a csapdát újra felállította.

A testvérek erről mit sem tudtak, és külön-külön, más utakon 
rontották az éjszakát.

Az egyik egy patkányt fogott a vízparton, és jóllakott vérével. 
A patkány éppen átutazóban volt a szomszéd malomba, honnét 
olyan  híreket  hozott,  hogy  ott  igazán  élet  ám a  patkányélet! 
Kalandkereső fiatal patkány volt, hát leugrott a nagy kerékről, és 
vitette magát a vízzel, mely éppen arra sietett. A malom azonban 
elég messze volt, és a patkány kiúszott egy helyen a partra, hogy 
szűréből  kirázza  a  vizet.  Itt  érte  a  veszedelem.  Javában 
prüszkölt,  és  olyan  könnyelműen  viselkedett,  mintha  csak 
patkányok lennének a világon, amikor a görény megrohanta.

A  patkány  azonban  nem  volt  gyáva  legény  —  hiszen 
kalandkeresni  indult  a  világba  —,  és  gondolkozás  nélkül 
belemart a görény lábába, de ez már nem segített.  Tarkójában 
összecsukódtak az ellenség fogai, és érezte, hogy rogy, fogyogat 
belőle az élet. Nyekergett még egy kicsit, azután kinyúlt, és soha 
el  nem  érhette  a  malmot,  a  patkányálmok  öreg,  elhagyott 
malmát.

A görény aztán otthagyta áldozatát, melyben még mutatóban 
sem hagyott egy csepp vért sem, és hazafelé indult.

Az egyik udvarban meleg, élő illat csapott az orrába. Jól volt 
lakva, alig szuszogott, de erre a szagra újból fellobbantak benne 



a  vérengző  vágyak.  „Legalább  megölöm”  —  gondolta,  és 
lelapult,  mert  már  észrevette  a  csirkét,  mely  egy  ládában 
üldögélt. A csirke beteg volt, a láda pedig csapda.

— Úgyis  megdöglik  —  mondta  este  gazdája  —,  hátha 
rámegy a görény — és belekötözte a csapdába.

A csirke ijedten pislogott, a görény pedig kéjesen harapott a 
nyakába, amikor tompa puffanással lecsapódott a láda oldala. A 
görény  forogva  kereste  a  menekülés  útját  —  keserű  lett 
egyszerre  a  csirkevér  —, bent  a  házban pedig azt  mondta  az 
asszony az urának:

— Hallja? A csapda...
Az embernek nem volt kedve kimenni.
— Ha fogott valamit, benne lesz reggel is…
— Hátha kirágja? — piszkálta az asszony.
— Nem rágja!
— De kirágja!
Az ember, mintha úgy dobták volna ki az ágyból.
— Hát  akkor  kirágja!  A  csillagok  szakadjanak  arra  a 

csapdára...  hanem  ha  álmodtál,  Rozi,  olyat  mondok,  hogy  a 
föcskék is kikötöznek az eresz alól... — és elballagott a csapda 
felé.

Már messziről  megütötte  az ijedt  görényszag,  és  egyszerre 
elpárolgott mérge.

Fölemelte  a  csapdát,  és  bevitte  a  konyhába.  Az  asszony 
lámpát gyújtott, és az orrát fintorgatta:

— Hu, de büdös!
— Nem baj  az,  Rozi!  Azér  a  pénzér  szaguhat  az  embör... 

Mert ebben görény van... Hidd be a Sajót!
Sajó — mint  ítéletvégrehajtó  közeg — farkcsóválva ugrott 

be, és dühösen szaglászta a ládát. Az ember kinyitotta a ládát, és 
Sajó — ide büdösség, oda büdösség — úgy elkapta a görényt, 
mint a fecske a legyet.



Másnap pedig  a  görény bőre  már  fent  száradt  a  padláson. 
Harmadnap  pedig  Boros  Jóska  szép  pénzt  kapott  a  bőrért, 
melynek csak felét vallotta be a feleségének.

A  harmadik  csemetének  sem  volt  szerencséje  ezen  az 
éjszakán. Egy tyúkólba surrant be, és jóllakott ugyan a legszebb 
kakas vérével, de a tyúkólban kacsák is voltak, s akkora lármát 
csaptak, hogy felébredt a ház.

A  bejáró  nyílást  eltorlaszolták,  és  amikor  bevilágítottak  a 
tyúkólba,  ott  pislogott  a  görény az  egyik  sarokban.  No,  nem 
sokáig pislogott.

Egy hosszú bot suhogott a levegőben, és a görény puha teste 
összerándult  és kinyúlt;  békés lett,  mintha  sose surrant  volna, 
mint a kígyó, a homályos éjszakában.

Reggel felé a nősténygörény hiába várta fiait.
— Majd megjönnek! — pislogott ura, ám ezt maga sem hitte, 

és  ijedt  ürességet  érzett  maga  körül.  Keveset  aludtak,  és  a 
nőstény orra szimatolva járt még álmában is. Másnap éjjel csak 
a fiakat keresték, és megtalálták a csapdákat. Érzett még rajtuk a 
fészek szaga, mely kihűlt már a fiak apró szőrszálain.

Nincs mit keresni...
Egy  kutya  ballagott  szimatolva  feléjük,  és  a  két  görény 

szétugrott a sötétben, mint az árnyék. A kutya mérgesen ugatott 
utánuk  még  egy  darabig,  de  a  két  görény  már  ekkor  a 
patakparton hallgatózott. A veszély elmúlt, de a fiak hiányoztak, 
és a nőstény titkon még hallgatózott: nem surrannak-e ismerős 
lábak az éjszakában. De csend volt. A patak csobbant néha, csak 
hogy mondjon valamit.

Valahol kukorékolt  egy kakas, és a hím elcsúszott  abba az 
irányba. A nőstény egyedül maradt. Éhes volt. A fiakat kereső 
ösztön vérkereső vággyá vált,  és  nem tudta,  mit  keres,  fiait-e 
vagy az élelmet, amely kellett, hogy új fiak születhessenek.

A kocsmaudvaron  egy kacsa  tollá  fehérlett.  A kacsát  kinn 
felejtették, és most bizalmatlanul pislog a sötétben. Hát erre van 
is oka. Azt sem tudja mondani: „Sáp”, és már elsötétült előtte a 



világ. Szárnyai ijedten söprik a levegőt, aztán csak remeg, és a 
görény  szürcsöli  a  vért.  Nem  törődik  most  már  semmivel. 
Elfeledte már fiait,  elfeledett  már mindent,  csak az önmagáért 
való élet és a gyilkolás vágya lobog benne. Pedig a kocsmában 
mérgesen dörmög a bőgő, vijjog a klarinét, és dobog a föld, mert 
ugyancsak  táncol  Boros  Jóska.  Mulat  a  pénzen,  amit  a  kis 
görény bőréből félretett.

Fekete István



ELMEGY A TÉL

Beteg a tél. Nagyon beteg. Olyan, mint az öregember: reszkető, 
könnyen síró, messze néző. Búcsúzik a tél.

Nappal  már  alig  látni.  Csak  éjjel  jár,  mint  a  beteg,  aki  a 
nappalt átalussza, de a sötétben papucsot húz, és elmotoszkál a 
szobában,  hogy ne legyen  olyan  hangos az óra,  és ne legyen 
olyan rettenetesen mély a csend.

Olyan  a  tél,  mint  a  haldokló,  akinek  várnak a  halálára.  A 
rokonság összenéz, és a szemekben ez van: Végrendelet nincs, 
minden a mienk...

A tél ezt tudja és búcsúzik. De csak éjjel, öregesen járja az 
erdőt, és megsimogatja a fákat, melyek most ébredeznek:

— Nono,  kis  fák.  Miért  borzongtok?  Nem voltam szigorú 
hozzátok, ezt emlékbe hagyom... — És keze nyomán dér hull a 
fákra, melyet reggel leráznak magukról. Nem kell az öregember 
ajándéka senkinek.

A  fagyzugokban,  északi  dombtetőkön  ott  hevernek  régi 
hórongyai.  Piszkosan,  tépetten.  Nem  mos,  nem  varr  az 
öregemberre senki. Minek? Úgyis meghal… Mindenki tudja.

Tudja a  nap,  tudja  a  szél,  és  tudják a  felhők,  akik  szolgái 
voltak, és most széthordják utolsó rongyait, és komiszkodnak az 
öreggel,  akár  az  emberek.  Talán  ők  is  tudják,  hogy:  a  kidőlt 
keresztnek senki nem köszön.

Én  köszönök!  Én nem szeretem az  erejükben  dölyfösöket, 
mert tudom, egyszer úgyis elesett és szomorú lesz mindenki. A 
kemény tekintet:  alázatos  és révedező lesz, a parancsoló nagy 
hang: lágy és kérő. Az ököl: kinyújtott, reszkető tenyér.

Az öregembernek, ha Tél is a neve: nincsen ökle… Én most 
se bántom a telet, és megnézem a hófoltokat, melyeket mintha 
cigányok  hagytak  volna  útmutatónak  későbbi  karavánok 
számára.



Az  egyik  hófolton  három  fekete  gomb.  De  mozognak, 
összebújnak és  szétugranak.  Miféle  nép lehet?  A kocsim arra 
megy, és közben előveszem a gukkert. Amikor elég közel érünk, 
megállunk  egy  bokor  takarásában,  és  belenézek  a  távcsőbe. 
(Micsoda buta szó! Egy cső, amely „táv”! Új szavakat csak a 
magyar  parasztnak  lenne  szabad  csinálnia.  Joga  is  több  van 
hozzá.  Ő  a  távcsőre  azt  mondja:  messzelátó.  Mennyivel 
kifejezőbb és magyarabb!)

Egyszóval belenézek a messzelátóba, melyben megjelenik két 
szürke varjú, egy nagy gatyás  ölyv és köztük valami elhullott 
vad, melyet tépnek. Egy nyúl.

Egyik  oldalon  áll  az  ölyv,  másik  oldalon  a  két  szürke. 
Esznek.  Az  ölyv  tempósan,  a  két  szürke  mohón  és  mindig 
szemtelenebben.  Amikor  az  ölyvet  már  szinte  leszorították  a 
zsákmányról,  az a legnagyobb nyugalommal  fejbe koppintottá 
az egyik szürkét.

A  varjak  —  káár...  káár  —  felrebbentek  a  levegőbe,  és 
szidták  az ölyvet,  mely  azonban tökéletes  nyugalommal  evett 
tovább. A varjak is belátták, hogy kár megsértődni, és leszálltak 
újra az élelem mellé. Az ölyvet ez sem izgatta. Ismét hármasban 
tépték  az  elhullott  nyulat.  A  szürkék  illedelmesen,  az  ölyv 
tempósan.  A  varjak  azonban  hamar  elfeledték  az  előbbi 
intelmet,  mert  megint szemtelenül maguknak akarták az egész 
zsákmányt. Majdnem rámásztak az ölyvre. Az mintha csak erre 
várt  volna:  — Kopp!  — lekent  egyet,  amelyik  közelebb  volt 
hozzá.  A  varjak  már  fel  sem  repültek,  csak  hátraugrottak, 
megkárogták  az  ölyvet,  ki  evett  tovább,  mintha  amazok  a 
világon sem lettek volna.

A  varjak  erre  megint  „jó  fiúk”  lettek,  és  egy  darabig 
tisztességesen ették az ő oldalukra eső részt. De nem sokáig. A 
szemtelen  természet  hamar  kitört  belőlük,  az  ölyv  pedig  — 
valami tökéletesen komikus felsőbbséggel — hol az egyiket, hol 
a  másikat  kólintotta  fejbe.  Mint  amikor  a  tanító  vonalzóval 
odakoppint a rossz gyereknek.



Nem várhattam meg a végét, de jó tíz percig olyan élvezetet 
kaptam,  melyet  csak  a  természet  mindig  tökéletes  színpadán 
láthat az ember.

Lám, a búcsúzó öreg Tél nem hálátlan. Megemeltem neki a 
kalapom  csakúgy,  mint  amikor  virágjában  volt,  s  ő  adott 
valamit, amit soha el nem veszíthetek.

Másnap ugyanezen az úton mentem hazafelé. Szembejött velem 
egy béresszekér. A szekér megáll, amiből tudom, hogy jelenteni 
akar valamit

— Mi az újság. Forintos?
Forintos megemeli kalapját, és azt mondja:
— Nem tetszik meglőni a rókát? ...
Jól megnéztem Forintost, nincs-e valami baja, mert ezt úgy 

mondta, mintha azt mondta volna:
— Adhatok egy szál gyufát?
Forintos  azonban  nyugodt  és  biztos  volt  a  dolgában.  Ez 

látszott  a  szemén.  Berúgva  utoljára  búcsúkor  volt,  ezelőtt  fél 
évvel,  de  azért  sem  szólhattam  sokat,  mert  szolgálaton  és 
magánkívül volt..., és most felajánlja, hogy lőjem meg a rókát.

— Jó — mondom —, hát hol van a róka?
— Ott ni! — mondja Forintos, és bár mondhatom, a rókák 

körül nagyon szép múltra tekinthetek vissza (nemsokára elérem 
a százat), majd leestem a kocsiról. A róka ott volt tőlünk hetven-
nyolcvan  lépésre,  ugyanazon  a  hódarabkán,  melyen  az  ölyv 
oktatta becsületre a varjakat, és — egerészett.

Egerészett önfeledten és nyugodtan, mintha sem puska, sem 
ember nem is lenne a világon. Nagyokat ugrott azzal a kecses 
mozdulattal,  amelynek  láttára  elfeledi  az  ember  a  puskát. 
Felugrott magasan, könnyedén — szinte a levegőben maradt —, 
és farka zászlós ívben úszott utána.

Néztük  a  komát,  és  valami  vidámság  szállt  közénk. 
Mosolygott  Forintos,  mosolygott  a  kocsis  a  bakon,  és 



mosolyogtam én is. Így nevet az ember a gyerekre, aki csintalan, 
meg is kell néha verni, de hát — istenem — gyerek.

Hála  isten!  Nem  volt  velem  puska!  De  nem  unszolt  már 
Forintos sem, hogy lőjem meg a rókát.

— Istennek ajánlom — emelte meg a kalapját,  és vidáman 
ballagott  a  szekér  után,  de  még  hallottam,  amint  mondta:  — 
Fene essék a csontodba... de szép is vagy!...

... Az öregember, a Tél — íme — még egyszer kinyújtotta 
reszkető  kezét,  és  adott  nekem  valamit,  amit  továbbadok,  és 
mégis az enyém marad.

Erről  a  rókáról  jut  eszembe  egy  másik  róka,  amely 
kölyökkorában került hozzám, de mivel nagyon keveset voltam 
otthon, kiadtam albérletbe a munkások konyhájára. Ezen a kis 
rókán  figyeltem  meg,  hogy  a  róka  füle  milyen  végtelenül 
érzékeny szerszám.

Én az ágyon feküdtem — teljes csendben —, a kis róka pedig 
szundikált egy cipősdobozban. Asztalomon egy vázában tavalyi 
cseresznye,  kecskerágóág  őszi  piros  levelekkel,  melyek  közül 
egy levél levált, és alig hallható zizzenéssel leesett az asztalra, s 
az én kis rókám úgy ugrott fel, mintha megütötték volna.

Nem szeretem azonban a rab állatot — különösen, ha nincs 
időm vele  foglalkozni  —,  de  elengedni  sem akartam,  mert  a 
rókát nem szaporítja az ember, akármilyen jó barátságban is van 
vele,  hát  odaadtam  a  munkás-gazdának,  hogy  neveljék  fel, 
ahogy  tudják.  Talán  még  tartottam  volna  pár  napig,  de 
megharagudtam  rá,  mert  megharapta  az  ujjamat.  Egy  szürke 
varjúból a legízletesebb darabokat  vágtam ki,  de hiába tettem 
eléje, rá sem nézett. Erőszakoltam. Elfordította a fejét. Erre az 
orrához dörgöltem a húst, és az öklömnyi kis pamacs mérgesen 
bekapta a hússal együtt az ujjamat is. Vége lett a barátságnak.

A gazda örömmel  dugta zsebre,  és a  munkások konyháján 
szépen fel  is  nevelődött.  Megevett  mindent,  amit  a munkások 



ettek, és a kisgyerekekkel nagy barátságot kötött. A felnőttektől 
félt, de a gyerekekkel játszott, mint a kutya. A vadállat ösztöne 
akkor  ébredt  fel  benne,  amikor  — megkötötték.  Valaki  azt  a 
buta tanácsot adta a gazdának, hogy jó lesz most már megkötni a 
süldő rókát, mert megszökik.

Ettől  kezdve  a  kis  róka  megtudta,  hogy ő  rab,  és  az  első 
alkalommal, amikor lehetett,  meg is szökött. Hogy miképp, az 
nem tudódott ki, Lehet, valamelyik gyerek eresztette el.

Messze  azonban  nem  ment.  A  szomszéd  domboldal  sűrű 
fiatalos volt, és a gyerekek, amikor keresésére indultak, meg is 
találták.  Játszottak  vele,  mint  régen,  de  megfogni  többé  nem 
engedte  magát.  Estefelé  hazakísérte  a  pajtásokat,  de  a 
munkástanyához jó puskalövésre leült, és nem ment tovább. A 
gyerekek  kivitték  a  vacsoráját,  melyet  jóízűen  megevett,  és 
amikor sötétedett, visszament az erdőbe.

Így ment ez egész nyáron.
Egyszer kint járok a határban a gazdával, és feltűnt; hogy a 

völgyben, az erdő szélén a gyerekek nagy sikongatással futnak 
valami elől. Kérdőleg néztem a gazdára.

— A rókával játszanak, kérem.
— Hát megvan? Hiszen azt mondta, elszökött...
— El az, de vacsorára azért megjön. Az embertől fél, de a 

gyerekekkel eljátszik. Megfogni nem lehet, pedig azért neveltem 
a kutyafajzatot, hogy majd télen eladom a bőrét.

— No, ezt aligha adja el.
— Tudom, kérem, de azért muszáj neki vacsorát adni, mert 

akkor a gyerekek sem esznek...
A  völgyben  pedig  tovább  folyt  a  játék.  Csendesen 

lelopóztam, amennyire lehetett, és elő a messzelátót.
Nyolc-tíz gyerek, lányok-fiúk, a legidősebb talán kilencéves, 

ekkor  éppen  lábujjhegyen  lopózkodtak  a  sűrűség  széle  felé. 
Amikor  tíz  lépésre  lehettek,  kiugrott  a  kis  róka,  és  utána  a 
gyerekhadnak. Egy kis futamodás után leült a róka,  a  gyerekek 
pedig  megfordultak,  és  felemelt  kézzel,  nagy  nevetéssel 



szaladtak  felé,  mintha  meg  akarnák  verni.  Amikor  közelébe 
értek, felugrott, és mutatva, hogy ő most nagyon fél, beszaladt a 
sűrűbe.  Amikor  beért,  a  gyerekek  megálltak,  és  egyszerre  ők 
lettek  az  „üldözöttek”...  Lassan  lopózkodtak  az  erdő  felé,  és 
vidám  kiáltozással  szaladtak  el,  amikor  megint  kiugrott,  és 
kergette őket a kis róka

Én  pedig  csak  néztem,  néztem,  és  nem  tudtam  levenni 
szemem a képről, melyben annyi finom báj, annyi tiszta öröm 
volt, amennyit egy életben talán csak egyszer lát az ember.

... Ez is ma jutott eszembe, hogy ezt a másik rókát láttam. Ezt 
is  tőled  kaptam,  búcsúzó,  szomorú  öreg  Tél.  Lám,  jó  jónak 
lenni. Megemelni  a  kalapot annak is, aki elesett, annak is, aki 
kopott  és  megfáradt,  mert  mindent,  de  mindent  visszakap  az 
ember: az ütést is meg a simogatást is.

Fekete István



HÁROM CSÓKA

A fészek nem volt jó helyen, ezt a vak is látta. Egyáltalán mért 
kellett  a  fészek,  amikor  a  csóka  odúban  lakik,  ami 
biztonságosabb? Ennek — mint annyi sok bajnak — kizárólag a 
szerelem volt az oka s az asszonyi önfejűség. Hiszen volt odú 
elég,  de  az  egyik  kicsi  volt,  a  másik  nagy,  a  javát  már 
elfoglalták,  és  csókáné  különféle  jelekkel,  sőt  dallamos,  de 
erélyes rikkantásokkal tudtára adta a férjének, hogy ha már nem 
lehet kőodú, amelyben ő született és nevelkedett, akkor legyen 
fészek, ami nyaralónak számít.

Csókáné  városi  illetőségű  volt.  Egy  magas  kőfal  odvában 
született,  ami  felett  egy  papféle  ember  keresztet  tartott  a 
magasba,  előtte  nagy folyó  szaladt  végtelenül,  s  alattuk  sárga 
villamosok  hordták  az  embereket,  nem  tudni,  miért,  és  nem 
tudni,  hová.  Csókáné  úgy gondolkodott,  ha  már  vidéki  partit 
csinált, hát legyen fészek, azaz nyaraló.

— Jó, jó — borzolta fel tollát buksi fején a fiatal férj —, hát 
legyen fészek,  ámbár ez a fészek a vércséké volt  tavaly,  s ha 
visszajönnek, abból verekedés lesz.

— Jó is lesz, legalább mozogsz egy kicsit. Kezdjünk hozzá. 
Nem lehet szerelemből megélni. — Azzal rárepült az elhagyott 
fészekre, s egy-két korhadt ágacskát lerúgott a fészek pereméről.

— Jó magasra rakjuk — fészkelődött  csókáné, a férj pedig 
elrepült  anyagért,  és  mire  kibomlott  a  tavasz,  a  fészek  puha 
bölcsőjében  toll-,  lószőr-  és  fűpárnán  négy  szeplős  tojás 
hallgatózott.

Ekkor  még jó  helyen  volt  a  fészek.  Föléje  ernyőt  tartott  a 
szomszéd  hársfa,  alatta  vastag  ág  és  a  földön  járatlan,  nádas 
bozót.  Nyugodt  helyen  volt  ez  nagyon,  a  folyó  könyökében, 
susogó nyárfaerdőben, ahol varjak, csókák, vércsék laktak al-, 
fő- és társbérletben. Az erdő büszkesége egy óriási nyárfa volt 



még tavaly,  de a nyár  derekain az öreg nyárfát  féloldali  guta 
érte, s az idén már csak fele zöldellt ki.

— Kár  —  mondták  a  varjak  —,  határozottan  kár.  Még 
élhetett  volna;  a  száraz  ágak  idecsalnak  majd  pihenőre 
mindenféle csavargót.

És a varjaknak igazuk volt, mint mindig, mert időjóslással is 
foglalkoztak.  A fészekkolónia  összes  lakói  már  tojáson ültek, 
komoly hallgatásba merülve,  amikor  nagy árnyék úszott  el  az 
erdő  felett,  s  a  vén  nyár  száraz  ágára  suhogva  szállt  le  egy 
rétisas. Még a tücskök is elhallgattak, amint a félelmes vendég 
összecsukta óriás szárnyát. De azután nem történt semmi, mert a 
vén  sas  csak  pihent,  mozdulatlanul,  és  nem  törődött 
környezetével.  Szeme  rebbenés  nélkül  nézett  a  nap  lángoló 
tányérjába, de mintha még azon is túllátott volna. Talán az időt 
nézte, de ezt ki tudná megmondani. Talán látta a fészkeket, és 
arra gondolt,  ami volt? Ezt se lehet tudni.  Az bizonyos,  hogy 
párjavesztett  madár  volt,  aki  nem  keresett  új  párt  magának, 
ámbár nem volt ez írott törvény, de a legtöbb sas belül viselte és 
betartotta.

Ült a nagy madár,  és a környék lassan megszokta.  Délután 
szokott megjönni pontosan, és néha halat vacsorázott. Ilyenkor 
szürke  varjak  szemtelenkedtek  körülötte  meg  egy-két  szarka, 
amíg meg nem unta a zenebonát, s oda nem dobta nekik a halat.

— Nem szeretem, hogy itt van — pislogott a csókáné férjére 
—, szólhatnál neki.

A kis csóka szaporán pislogott, ami sok mindent jelenthetett, 
talán azt  is,  hogy nem vagyok bolond… de inkább hallgatott, 
mert  az  asszony  lázasan  kotlott,  s  ilyenkor  el  kell  nézni  a 
lehetetlen kívánságokat.

És alig múlt pár nap, csókáné már visszakívánta a sast, de az 
öreg  fát  is,  amely  egy  éjszakán  feljajdult,  és  hörögve,  törve, 
zúzva végigvágódott a kis erdőn, leseperve egy csomó fészket, 
és leborotválva az útba eső ágakat.



A reggel szomorúan világos volt. A csókafészek felett nem 
volt  már  védő  ernyő,  és  a  járatlan  bozótban  most  emberek 
jöttek-mentek,  ijesztően  hangosan  és  mindennél 
félelmetesebben. Pedig éppen most lett volna szükség árnyékra 
és csendre, mert a fiak kikeltek, a nap szúrt, mint a tüzes nyíl, és 
csókáné egész nap a fészek felett tartotta szétbontott szárnyait, 
hogy fiai  el  ne  pusztuljanak.  A  férj  pedig  bujkálva  hozta  az 
élelmet,  nehogy meglássák,  hova viszi,  mert  alulról  a  fészket 
még mindig nem lehetett látni. De a sok otthontalan madár ott 
kerengett  az  erdő  felett,  siránkozva  és  jajgatva,  ámbár  az 
emberek ezt nem értették meg.

— Mennyi  sok ronda madár  — mondta  az  egyik,  pedig  a 
gyászoló varjak és vércsék egy szóval se mondták, hogy:

— Mennyi sok ronda ember.
— Asszongyák, a fiatalok húsa jó levesbe — szólt egy másik 

—, de ez a fa már nem sokat ér — és ráütött a fára, mint a kupec 
a  tehén  farára.  —  Ráérünk  a  télen  is  elhordani.  Addig  utat 
vágunk ide, aztán szánon egy-kettő hazarántjuk.

— Az utat meg a gyerekek is kibaltázzák, igaz-e?
A  kis  erdőben  várakozó  csend  maradt  utánuk.  Lent  a 

bozótban hangyák és dögbogarak temettek, éjjel pedig besurrant 
egy róka, és összeszedte a halottakat és sebesülteket.

A rókának is fiai voltak, és a hangyák reggel már csak tört 
tojáshéjakról vakargatták a rászáradt maradékot.

Ekkor már a csókafiak felszáradtak, néha pislogtak, többnyire 
aludtak, s ha élelem érkezett, kitátották szájukat. Egyelőre csak 
voltak, és igyekeztek csókáknak lenni. Ha a nap erősen tűzött, 
valamelyik szülő árnyékot tartott felettük, tátott szájjal lihegve a 
bódult  forróságban, és ha esett  az eső, a napernyőből  esernyő 
lett,  melyet pattogva vert a zápor, s a fiak felfrissülve aludtak 
alatta.

Hát növekedtek is szépen, ami nem lett volna baj, de megjött 
a  hangjuk  is.  Ha  valamelyik  szülő  megérkezett,  egyszerre 
sóvárgott mind a négy, hangosan és idétlenül:



— Nekem! Nekeeem...
Arról  persze  szó  sem  volt,  hogy  igazságtalanság  történt 

volna, hiszen sorjában kaptak, de a mérges sivalkodás végül is 
odacsalt  egy  embert,  aki  ugyan  kicsi  volt,  olyan  süldő 
emberféle,  és  Korpás  Jancsi  névre  hallgatott,  de  ahhoz  elég 
nagy, hogy meglegyen a baj.

Jancsi  kileste  a  fészket,  fel  is  ment  a  ledőlt  nyárfa  ferde 
derekán, és miután átnézett a csókafészekbe, megpiszkálta orrát, 
mint mindig, ha komoly elhatározások előtt volt.

Két  hét  múlva  ki  lehet  őket  szedni  —  gondolta,  és  míg 
óvatosan  csúszott  vissza  a  földre,  már  kitűzte  a  napot  is, 
amelyiken  a  kis  csókákat  megszerzi.  Addig  összeüt  valami 
kalickát, és a piacon eladja őket. Ez már biztos pénz...

A csókák Jancsi szándékáról nem tudtak semmit, mert minek 
szomorkodtak volna előre. A három fiuk kihűlt helye úgyis ott 
marad a fészekben, míg a negyedik csak ült a két öreg között, 
most már csendesen, mert a hiány névtelenül is fájdalmas volt.

Jancsi hajnalban jött, és csak azért nem tudta elvinni mind a 
négyet, mert amelyik legtávolabb volt, kicsúszott a kezéből, és a 
kis csóka idegenkedve az érintéstől, kiimbolygott az ág végére.

— Egyen meg a fene! — acsarkodott utána Jancsi, és még a 
földön is hosszan gondolkodott a negyedik megkerítésén. Végül 
is kosárba téve a megszeppent hármat, köpött egyet megvetése 
jeléül, és hazaballagott a kosárral, melyben ijedten tántorogtak a 
kis csókák.

Az anya  azután visszaterelte  megmaradt fiát  a fészekbe, és 
jajgatva kereste a többit a fán, a földön, mindenütt. És kereste az 
apa is, hangos szóval, és újra és újra visszaröpülve a fészekre, 
megnézve az egyet, ami nem volt négy, bár nem tudta, hogy a 
négyből, ha hármat elvesznek — fájdalom —, csak egy marad.

Jancsi pedig vidáman vitte a kosarat, s amikor a három rab 
siránkozott, hogy ők éhesek, a fiú leintette őket.

— Ne nyavalyogjatok,  otthon szedret kaptok meg mindent. 
Olyan  dolgotok  lesz,  mint  egy  hajóskapitánynak.  —  Ebből 



látszik, hogy Jancsi a hajóskapitányokat általában megelégedett 
egyéneknek tartotta.

A kis csókák a kalickában már jobban érezték magúkat, pláne 
amikor Jancsi — betartva szavát — megetette őket.

És  másnap,  amikor  a hetivásár  zsibongása hontalanná  tette 
egy  időre  a  piaci  verebeket,  a  gyerek  szépen  odaállt  a 
baromfiárusok végére, a kis csókák pedig összebújva pislogtak a 
jövő-menő lábakra, mert egyebet nem láttak.

— Mit  árulsz,  Jancsi?  — kérdezte  egy gyomorbajos-forma 
ember.

— Csókákat  —  mosolygott  szerényen  Jancsi,  majdnem 
alázatosan,  mintha  valami  kegyszert  rejtegetett  volna  a 
kalickában. — Szép csókák, már majdnem beszélnek.

Az ember, aki megállt egy pillanatra, erre elindult.
— Beszélnek nekem otthun eleget, süsd meg a csókáidat.
— A szél hordja el a hajad — suttogta el Jancsi az ősi átkot, 

változatlanul  tovább  mosolyogva,  mint  ahogy  az  egy 
üzletemberhez  illik,  ám ez  a  mosoly  a  következő  pillanatban 
kegyes, majdnem bűnbánó árnyalattal bővült

— Dicsértessék a Jézus Krisztus — aztán biztonság okáért 
hozzátette: — Kézit csókolom.

A kicsi, öreg pap megállt mintha égi szózatot hallott volna. 
Reggeli miséről ment hazafelé, derűs emelkedettségben, mintha 
sem piac, sem robogó kocsik nem is lennének a világon. Vizes 
szeme megállt Jancsin, és tekintete felébredt.

— Mit árulsz, Jancsikám?
— Csókákat, tisztelendő úr, már majdnem beszélnek.
— Ne mondd! Mit beszélnek?
— Amire megtanítják üket.
— Ne mondd, aztán hogy adod?
— Ingyen  —  és  Jancsi  kivette  az  egyik  kis  csókát  —, 

majdnem  ingyen  —  tartotta  a  pap  elé  a  buksi  madarat  —, 
tisztelendő úrnak tíz forint.





A  kis  öreg  pap  zavartan  köhécselt,  és  megkapaszkodott 
zöldre foszlott cingulusában.

— Ne mondd..., de hát éppen most nincsen nálam.
— Nem baj az, majd elmegyek érte. Vigyáz ez még a házra 

is, olyat is hallottam, hogy ugatott, mint a kutya...
— Nahát, de nem csíp? — kérdezte a pap magához ölelve a 

kis csókát.
— Mint  a  bárány,  aztán  tetszik  tudni,  papi  házhoz  ilyen 

madár illik, nem ám sárgarigó vagy valami csiricsáré stiglic... ez 
nem karattyol egész nap, csak ha szólnak hozzá...

A kis csóka lapult, és szíve ijedten verte a pap fehér tenyerét.
— Ne félj, no ne félj, madárka — ballagott az öreg pap —, 

majd csak megleszünk mi barátságban.
Erre a kis madár elhelyezkedett, és lehunyta a szemét.
A piac pedig zsibongott tovább, sőt a kocsma felől bizonyos 

dallamok is érkeztek a gyanútlan libák és gyanús túrók fölé.
Rizike  bácsi  bevette  a  féldecit  —  gondolta  Jancsi,  és 

egyszerre  elkomolyodott,  kihúzva  magát  katonásan,  mert  az 
öreg csizmadia a csizmákon kívül a katonaemlékei között élt

— Szerbusz, Jancsi, hát te mit csinálsz itt?
Jancsi összevágta a bokáját, és kezeit feszesen a nadrágszárra 

szorította.
— Ambrus bácsi,  jelentem, csókákat árulok. Már majdnem 

beszélnek.
— A fenét — kerekedett el Rizike véreres szeme —, csuda 

ez, hallod-e.
— Olyan  is  van,  hogy  kiszól  a  műhelyből,  hogy:  Tessék 

besétálni...  Csak  jól  kell  velük  bánni.  Ambrus  bácsinál  meg 
tudom,  milyen  helye  lenne...  — mondta  Jancsi,  és  már  ki  is 
húzta a következő madarat.

— Aztán jó légy — intette még a kis csókát, és elhelyezte 
Rizike  csirizszagú  nagy  kezébe.  — Ambrus  bácsinak  tizenöt 
forint.



Rizike végeredményben csak otthon ocsúdott fel, hogy csóka 
tulajdonos lett.

Letette a kis csókát az asztalra, leült teknős suszterszékére, és 
úgy nézett a madárra, mintha azt kérdezte volna:

— Hát ez meg hogy került ide? …
Ezután Jancsi üzletmenetében — ahogy mondani szokás — 

bizonyos pangás állott be, de ez a pangás érintette a piac egész 
bal szárnyát.

Az ok Borzas  bácsi  rettentő  konok szamara,  volt,  ámbár  a 
konokságot szamári állapotban csökönyösségnek nevezik. Ez a 
Lajos nevezetű szamár pedig duplán volt  csökönyös,  azaz,  ha 
megállt, nem akart elindulni, és ha elindult, nem akart megállni. 
Borzas bácsi belépett egy kis gyomorerősítőre a sarki kocsmába, 
kint  hagyván  Lajost  az  égő  napon  s  a  legyek  martalékának. 
Lajos tűrt is egy darabig, de azután elhatározta, hogy árnyékba 
vonul. Megcélzott tehát egy nagy fát a piac túlsó oldalán, és nem 
nézve sem jobbra, sem balra, az irányt meg is tartotta, amíg csak 
a  fa  alá  nem ért.  Ezenközben  „érintette”  a  piac  bal  szárnyát, 
miközben  útját  —  néhány  feldőlt  tejesköcsög,  almáskosáron 
kívül — a felháborodott kofák erőteljes tájszólásai kísérték.

Jancsit  a  szamár  ténykedése  gyönyörűséggel  töltötte  el,  és 
nem is  vette  észre,  hogy egy idős  hölgy  ujját  dugdossa be  a 
kalickába,  miközben  napernyőjét  hóna  alá  szorította,  mint  a 
cigány a hegedűt.

— Holló, ugye, holló, fiacskám?
— Az. Már majdnem beszél. A többit eladtam, igazán olcsón 

keltek el. Kisasszonynak biztos van kalickája, de ha nincs, ezt 
odaadom ráadásnak. Van neki füle is... — és Jancsi az utolsó 
csókát kalickástól a megszeppent öreglány kezébe nyomta.

— Tetszik tudni — Jancsi suttogóra fogta hangját —, tavaly 
is  eladtam  ilyen  madarakat,  persze  szelídek  lettek,  nappal  a 
kertben  bogarásztak,  aztán  az  egyik  csak  berepült  ám  egy 
csodagyűrűvel. Házat vettek rajta, de erről ne tessék beszélni...

— Dehogy!



— ... Ez meg csak húsz forint.
— Kalickám van.
— Akkor tizenöt. A kalickát meg tessék visszaküldeni.
A kis csóka egyedül lapult a sarokban, amíg a vénkisasszony 

sietve  végigment  az  árnyékos  oldalon,  és  benyitott  egy 
düledező, öreg házba.

— Mama, mamácska, találd ki, mit hoztam!...
És később ülnek hárman a konyhában, A két öreg nő nézi a 

kis csókát, a kis csóka nézi az egész furcsa világot. Különösen a 
rézüst tetszik neki.

— És  azt  mondja  a  fiú,  kérlek,  azt  mondja  a  fiú,  hogy a 
kertben kapirgált  a holló, és este csak berepült egy csodálatos 
gyűrűvel. Képzeld: házat vettek rajta,..

Csókáék  meg napokig keresték az eltűnt  három fiókát,  s  a 
maradék egyet agyonetették. S a kis erdő lassan megnyugodott, 
mert szárnyra kaptak már mind a kicsinyek, s a gyerekek, akik 
utat vágtak az öreg fához, hiába kutattak fészek után, amelyből 
ki  lehetett  volna szedni a madarakat.  Jancsi  ugyan felfedezett 
egy  vércsefészket,  amiben  még  voltak  apróságok,  azonban  a 
fészek veszedelmes helyen volt, s a szülők vijjogva csapkodtak 
a fiú fejéhez, úgyhogy Jancsi sürgősen iparkodott lefelé a szellős 
magasságból.  Közben  nadrágja  elszakadt,  s  ráadásul  lent  az 
erdős várta.

— Miért vagy te itt, fiam, bozótot irtani vagy madarászni?
Jancsi vállat von.
— Mindenki úgy fog madarat, ahogy tud.
— Piacra hordja üket — mondta egy kislány.
— Akkor, fiam, eredj a piacra, mert itt dolgozni kell.
Jancsi elvörösödött, és mivel zsebében ott volt még a csókák 

ára,  hóna  alá  csapta  a  kisbaltát,  és  otthagyta  az  erdőst,  szó 
nélkül. Parancsolgasson, akinek akar.



Fütyörészve ment hazafelé, közben azonban meglátogatta az 
öreg csizmadiát, akinek orrán pápaszem volt, és éppen oktatta a 
kis csókát, aki a szék karfáján ült, jóllakva és megbarátkozva a 
helyzettel.

— Mondd, hogy őrmester.,, őr-mes-terr!
A kis csóka ásított.
— Ne ásíts, az apád irgalmát!
Jancsi  csendesén  megállt  az  ajtóban,  jelezve,  hogy  nem 

akarja zavarni a tanítást.
— Talán arra kellene megtanítani, hogy „káplár”, az rövidebb 

— tanácsolta.
— Nem  —  rázta  fejét  a  csizmadia  —,  őrmester  voltam. 

Huszár őrmester.
— Az igaz — mondta Jancsi, aki tudta, hogy Ambrus csak 

káplár volt, és az is csak trén, aki szekerén ül, és nem lovon. — 
Az  igaz  — bólintott  komolyan  -—,  majd  megtanulja.  Ez  ne 
tanulná meg? Ez volt a három között a legokosabb.

Ezek után Jancsi elköszönt, mert arra gondolt jövet, hogy a 
csizmadiát  talán reggelizés közben találja,  és Jancsi szerette  a 
szalonnát, de a tejet nem szerette.

Ám  az  öreg  pap  tejet  reggelizett,  közben  a  kis  csóka  az 
ölében ült és szundikált.

— Jó, hogy jössz, Jancsikám. Na, ülj le.  Nem iszol egy kis 
tejet?

— Szalonnát szoktam — mondja Jancsi kimérten.
— Péntek  van,  kisfiam,  péntek.  Hanem  látod,  hogy 

megbarátkoztunk?
— Ez  volt  a  legokosabb  a  három  közül.  Azért  adtam,  a 

tisztelendő úrnak...
— Jó gyerek vagy, Jancsikám. Tudod, először arra akartam 

megtanítani,  hogy: ámen. Egy ilyen kis oktalan madárkától az 
elég. Ugye, imádkozol te is mindennap, Jancsikám?



— Persze — mondta Jancsi kissé kényelmetlenül —, persze 
—  és  arra  gondolt,  hogy  hátha  az  öreg  kisasszonyéknál 
szalonnát reggeliznek...

— Mama! Mamácska — kiáltott a vénlány —, ez az a kedves 
fiúcska,  akitől  Oszkárt  vettük.  Tudod-e,  hogy megbarátkozott 
Pagáttal? Együtt alusznak…

— Mi? — nézett Jancsi bambán.
— Na, gyere csak!
Jancsi elhatározta, hogy hallgatni fog, amíg ki nem derül, ki a 

fene a Pagát.
— Hát odanézz!
— Csoda — ámult Jancsi —, csoda ez, kézit csókolom — és 

Jancsi letette a székre  a  baltát, mert  a  sarokban ott feküdt egy 
sárga vizsla, s a kutyán ott trónolt a kis csóka.

— Mond már valamit?
— Még nem, de...
— Nem kell  soká várni  — legyintett  Jancsi  —,  ez  volt  a 

legokosabb...,  de  én  megyék,  kezüket  csókolom,  mert  otthon 
felejtettem a kenyeret meg a szalonnát. Tetszik tudni, az erdőre 
megyek fát vágni.

— Péntek van, kisfiam — mondta az öreg néni —, hát te nem 
tartod a böjtöt?

— Dehonnem!  Csak  tetszik  tudni,  mikor  nehéz  munkába 
megyek, anyám nem engedi.

— Elvirácska,  csomagolj  a  fiúnak.  Nehéz  testi  munkába 
megy, neki szabad.

A  kis  csóka  észrevett  egy  bolhát  Pagát  szőre  alatt,  hát 
ügyesen  kifogta,  mire  a  kutya  elnyújtózkodott,  Jancsi  pedig 
elhatározta, hogy a csókák nevelését irányítani fogja. Nem lehet 
az ilyesmit tudni, hátha tényleg beszélnek.

S amint  vénült  a nyár,  úgy okosodtak a kis  csókák. Jancsi 
megjelent  hetenként  egyszer-kétszer  a  tanítványok  házánál,  a 
pénteki napot okosan mellőzve; ám akármilyen hideg, üzleti szív 
dobogott  ifjú  kebelében,  torkán  akadt  a  szalonna,  amikor  — 



egyedül volt a konyhában éppen — egy idegen hang megszólalt 
a sarokban:

— Pagát!  Pagát!  — mire  a  vizsla  kopogtatni  kezdett  suta 
farkával a szőnyegen, mintha azt mondta volna:

— Jelen!
Ezek után már csak legyintett,  amikor  a csizmadia csókája 

kissé selypítve ugyan, de elég érthetően kimondta:
— Örr-mesz-terr.
— A kiejtése még nem jó. A papé már a miatyánkot mondja.
Hát ez nem volt igaz, de Ambrus szeme már az őrmestertől is 

könnybe  lábadt.  Akárcsak  az  öreg  papé,  aki  elmondatta 
Jancsival  az  Úrangyalát,  és  utána  egy  kis  fejtörés  után  a  kis 
csóka azt mondta, énekelve, ahogy hallotta:

— Ámen.
Így jött el az ősz, amikor a szabad csókák már csapatokban 

kóborolnak,  és  hangos  kiáltásokkal  hívják  gyülekezőre  a 
szétszóródott  rokonságot,  ám  az  is  lehet,  hogy  csak  az  őszi 
mezőket  üdvözlik,  hol  megérett  már  a  kukorica,  édességtől 
pattan meg a szőlő, s a hulló dió úgy gurul a száraz leveleken, 
mintha egér szaladna egérlakodalomba.

A  három  kis  csóka  felemelte  a  fejét,  s  a  távoli  hangok 
megmozdítottak valamit a szívükben, valamit a buksi fejükben 
és valamit a szárnyukban. Az ablakra néztek és vártak.

És  megszökött  a  három  kis  csóka.  Hiába  sírt  az  öreg 
kisasszonyka,  mosolygott  bánatosan  a  papocska,  és  ivott 
háromszor feledést Ambrus mester — mondván, hogy le kellett 
volna  a  szárnyukat  vágni;  megszöktek  a  kis  csókák,  és 
felkerengtek  a  csapathoz.  Alattuk  füstölögtek  a  kémények,  de 
előttük  kitárult  a  messzeség,  a  folyók  ónszínű  pántlikája,  az 
erdők százszínű ragyogása s a vetések hívogató zöldje.

Odaszálltak  az  erdő  mellé,  ahol  nagy fák  várják  a  sereget 
éjszakára,  s  ahol  az  erdős  leselkedett  rókára  ugyan,  de  már 
leemelte  puskáját,  hogy mérgesen közibe durrant a csapatnak, 
amikor megállt kezében a puska:



— Pagát! — kiáltott valaki, s a hang a csókák felől jött.
— Hát ez meg mi — suttogta a jáger. /
— Ör-mes-t-e-rr — recsegett egy másik hang.
A táj  üres.  A többi  csókák is  dermedten  álltak,  és  a  jáger 

hátán mintha hangyák mászkáltak volna.
— Á-men — szállt most valami éneklő, öreg hang, mire az 

erdős keresztet vetett, és nagy zörgéssel kibújt a bokorból.
A  csapat  felrebbent,  s  a  három  kis  csókával  együtt 

nekirepültek a ragyogó térnek, a télnek és tavasznak, az időnek, 
amiről senki sem tudja, hogy tulajdonképpen micsoda.

Fekete István



ELSŐ UHUZÁSOM

Egy álmos reggel főnökömmel kocsiztunk hazafelé. Miután már 
mindent megbeszéltünk, hallgattunk és bóbiskoltunk. Az egyik 
tábláról  egész felhő varjú rebbent fel.  A rudas — egy bolond 
szürke  —  kiugrik  oldalt,  felrántja  a  kocsit  a  bakhátra,  s  a 
következő  pillanatban  egymás  hegyén-hátán  bent  voltunk egy 
földiszeder  bokorban.  Én  felül.  Ez  a  tiszteletlen  állapot  nem 
sokáig  tartott.  Igyekeztem  feljebbvalómról  lemászni,  amire 
különben is szelíd felszólítást kaptam.

— Hallja!  Ne  tehénkedjen  rajtam!  Vagy  az  eljegyzését  is 
rajtam akarja megülni?

Ekkor  már  megszámlálhatatlan  tüskét  piszkáltam 
tenyeremből, kevés eredménnyel.

Aztán  előszedte  a  varjak  minden  nemzetségét,  melyeket  a 
poklok mélységes fenekére kívánt mindennemű retyerutyájukkal 
egyetemben.

Csendesen, de nagy önbizalommal megjegyeztem, hogy csak 
egy uhu kellene, rövidesen elintézném őket.

— Uhu  — mondta  az  öreg  —,  uhu...,  hát  maga  tud  vele 
bánni? Vállalná?

— Hát  persze  —  feleltem  —,  nincsen  abban  semmi 
ördöngösség. Csak az a baj, hogy nincs.

Akkor még nem régen voltam a gazdaságban, és nem tudtam, 
hogy igenis van az erdészetnek egy ilyen nyugalmazott bestiája, 
mely  az  összes  erdőőröket  már  kikészítette.  Hja,  ha  tudtam 
volna!...

— Ferkó, délután kimégy a Harraihoz, és behozod az uhut.
Majd  ledűltem  a  kocsiról.  Ferkó  bajsza  vége  gyanúsan 

mozgott.  Azt hiszem, viharosan derülhetett  magában.  Egészen 
bánatos lettem. Hiszen olvastam én már eleget az uhuról meg az 
uhuzásról, de nemhogy vadásztam volna vele, de még csak nem 
is láttam... Hát kellett itt nagyképűsködni?



Egész  délelőttömet  az  uhu-irodalomnak  szenteltem. 
Elővettem Lakatost,  aki igen szépen megírja, miként kell vele 
bánni,  etetni,  vadászni,  és  miképpen  lehet  karmaitól 
vérmérgezést  kapni.  Már  láttam  magam,  a  kórházi  ágyon, 
akkora kötéssel a kezemen, mint egy bokszkesztyű, és láttam a 
doktorok gyanús fejcsóválását.

Elérkezett  az  ebéd  ideje.  Alig  ettem  valamit.  Hamar 
visszavonultam,  és  megpróbálkoztam  a  szokásos  ebéd  utáni 
szusszantással. Nem ment! Az uhu járt az eszemben. Talán egy 
óra múlva kopognak az ajtón.

— Hová tegyem  a  Bagót?  — (Hajaj,  hát  ez  már  itt  van!) 
Megkeményítettem a hangom:

— Csak tegye le. Mindjárt megyek.
— A Harrai  azt  üzeni,  hogy mindig  a  sapkát  kell  a  fejire 

húzni, mert hamar csúffá teszi az embert.
— Jól van. Tudom én azt jobban, mint Harrai. Csak tegye le.
Hallom, a futár elmegy. Lassan kinyitom az ajtót. A látvány 

megnyugtató. Olyan sűrű kosárban volt szegény uhu, hogy még 
egy szúnyog sem bújhatott ki. A tetején az a bizonyos sapka.

Csend.  Odahajolok,  hogy  mégis  benézzek,  talán  látok 
valamit, amikor: fff... fff... kap... kapp!...

— Nono! — rémüldözöm.  Csak még  azt  szeretném tudni, 
hogy teszem én ennek a vadállatnak a fejére a sapkát. Nyilván ki 
kell ereszteni. A bestia megzörgette láncát a kóterban. Mintegy 
biztatásképpen.  A lánc  vége  kilógott.  Óvatosan  felemeltem a 
kosarat, és bevittem a szobámba. A lánc végét ágyam lábához 
kapcsoltam,  és óvatosan kinyitottam a kosár ajtaját.  A bagoly 
kiugrott, nagy svungot vett, és direkció az ablak. Persze, a lánc 
visszarántotta.  Megjegyzem,  ezt  már  mind az ajtóból  néztem. 
Baglyom  egy  újabb  lendülettel  gázcső  ágyam  lábtóli  vasára 
lendült.  Oda már  elég hosszú volt  a  lánc.  Közben felborzolta 
magát,  kappogott,  és  mély  megvetéssel  nézett  rám,  újabb 
kínzójára.



Lakatos  azt  írja,  hogy  az  uhu  ritka  okos  állat,  és  teljesen 
megszelídül  a  jó  bánásmód  mellett.  Lehető  legszelídebb 
ábrázattal próbáltam közeledni, azonban uhum erős fújással és 
csattogással utasított vissza.

Eszembe jutott  — azt hiszem, ezt  is  Lakatos  írja —, hogy 
szereti,  ha  hosszú  tollal  simogatják.  Honnan szerzek  én  most 
hosszú tollat? Irodánkban volt egy kitömött fácánkakas, erősen 
hervadó  állapotban,  melyet  főnököm  ifjabb  éveiben  — 
valószínűleg tévedésből — ejtett.  A fácán rövidesen kevesebb 
farktollal ékeskedett, én pedig nagy igyekezettel merültem bele 
a bonyolult simogatási műveletbe.

Óvatosan  közelítettem  meg  az  ágyam  vasán  trónoló  uhut. 
Már majdnem elértem,  amikor  ismét  fellendült  a levegőbe.  A 
lánc visszarántotta,  de most  már  nem az ágyra  szállt.  Ott  állt 
régimódi mosdóm lecsukható tetővel. Teteje nyitva. Erre célzott. 
Igen ám,  de rövid volt  a lánc,  azt  már  nem érte  el,  de elérte 
szobám  egyetlen  ékességének,  porcelán  mosdótálamnak 
peremét.  A tál  megbillent,  az uhu csúszkált egy darabig rajta, 
majd lökött magán egyet,  és  vissza az ágy végére. Drága lökés 
volt... Szobám ékessége pedig darabokban hevert.

Majd a guta ütött meg. Békésre hangolt ábrázatom eltűnt,  és 
körülnéztem valami ütleg után, hogy a háztartásomat ért durva 
sértést megtoroljam.

Kereső tapogatásomat szárnyas jótevőm nagy  érdeklődéssel 
figyelte.  Buksi  nagy  fejét  forgatva  kísért,  és  úgy  látszik, 
megérezte,  hogy  baj  lesz,  mert  előbbi  vadsága  mintha  eltűnt 
volna, helyet adva bizonyos joviális együttérzésnek.

Haragom,  persze,  hamar  elszállt.  Gondoltam,  felhasználom 
ezt a kedvező alkalmat. Elő a fácánfarkot!

Lábujjhegyen  megpróbáltam az  uhut  ismét  belopni.  Már  a 
fejénél citerált a fácánfarok, mikor uhum kedélyesen bekapta a 
toll végét, és húzni kezdte.

Zavarba jöttem. Mi itt a teendő? Komázás akar ez lenni? Én 
is húzom. Húztuk! Ide-oda. Majdnem rikkantok örömömben. Ez 



már  barátkozás!  Egyetlen,  öreg  barátom!  (Később  igazán  az 
lett!)

Végül  — okos  enged  — az  uhu  elengedte  a  tollat,  mely 
eltörve fittyent alá. Rohanás egy új tollért. Majd úgy esem be az 
irodába.

Ott ül főnököm, és az ókula fölött kérdően néz rám:
— Valami baj van?
Hebegtem,  és  elfoglaltam  helyemet  asztalomnál.  Mintha  a 

környék  összes  tűibe  ültem  volna...  Ilyen  alkalmat 
elmulasztani... Ott ül a drága madaram, jó hangulatban várja a 
jótékony  simogatást,  és  én  ide  vagyok  szögezve.  Izegtem-
mozogtam, míg végre az öreg kicsoszogott.

Neki  a  fácánnak!  Szegény  kakas  üvegszemével 
szemrehányólag nézett rám, míg ismét megraboltam.

Uhum  nyugodtan  ült,  amikor  visszamentem,  nagyokat 
pislogott,  és  láthatólag  jólesett  neki  a  figyelmességem.  A 
cirógatást  már  nem  bánta,  sőt,  felfújta  magát,  és  elkezdett 
tollászkodni.  Leültem  elébe,  beszélni  kezdtem  hozzá. 
Értelmesen  hallgatott.  Aztán  letettem  a  tollat,  és  kezemmel 
próbáltam megsimogatni.

Kopp!...
Jól  a  körmömre koppantott,  mintegy jelezve,  hogy ennyire 

még  nem vagyunk  jóban.  De  nem csípett  meg.  így  ültem és 
beszélgettem  Tantival  sokáig.  Baglyom  a  monoton  hangtól 
elálmosodott. Pupillája egészen apróra zsugorodott, és láthatólag 
küzdött az álommal.

Lassan felkeltem, öreg újságokat helyeztem el a „tisztaságnak 
miatta”, és dolgom után néztem.

Este vacsoránál főnököm megkérdezte, hogy megkaptam-e az 
uhut.

— Már meg is  barátkoztunk.  Nem olyan  vadállat  az,  csak 
tudni kell vele bánni.

Éreztem nimbuszom rohamos emelkedését, hát felhasználtam 
az alkalmat:



— Holnap reggel szeretném is már kipróbálni.
— No, jól van, csak vigyázzon, mert Harrai is három hétig 

volt a kórházban.
Ez  a  tudat  ismét  lelohasztotta  jókedvem.  Vacsora  után 

koromsötétben igyekeztem a másik  épületben  levő lakásomra. 
Csendben nyitom a szobám ajtaját, és… fff... fff... kap... kapp... 
— a fejem felett.

Az ajtó mellett állt szekrényem, ennek tetejéről jött a hang. 
Rémülten  ugrottam  vissza,  és  kerestem  a  zseblámpám,  hogy 
megvilágítsam a helyzetet.  Kinyitom az ajtót, és felvilágítok a 
hang irányába.

Ott  trónol  —  Jókai  összes  művein  —  uhum,  tollát 
felborzolva,  és  néz  kerekre  nyílt  vörös  szemeivel.  Lánca  a 
földön,  vékony  bőrbéklyója  elszakítva.  Tanácstalanul  ültem 
ágyam  szélére;  hogy  alszom  én  itt  ezzel  a  kiszabadult 
boszorkánymadárral?  Tanti  közben ártatlanul  vakarózott  Jókai 
összes művein. Mit tehettem? Szépen levetkőztem, és elkezdtem 
újságom elolvasni.  Fél  szemmel  lesve  az  uhut.  Néha szóltam 
hozzá. Úgy látszik, megunta odafenn, mert egy szép lendülettel 
leszállt ágyam végére. Úgy néztük egymást. Baglyom láthatólag 
jól  érezte  magát.  Én  nem!  Ha  lábam  megmozdítottam, 
odasandított.  Azt hiszem, egeret sejtett a paplan alatt.  Múlt az 
idő. Szemem már majd leragadt. De minél álmosabb lettem én, 
annál élénkebb lett az uhu. Leszállt a földre, és terepszemlére 
indult.

Hármasszekrényem  középső  ajtaja  tükör.  Baglyom  arra 
sétálva meglátta magát a tükörben. Szeme kerekre nyílt, és lassú 
lépésekkel  indult  a  testvér  felé.  Persze,  az  is  közeledett. 
Felborzolta magát,  és szegény rabom a társtalanság örömtelen 
évei után rokonra találván, elrikkantotta magát:

— Uhuhuhuuuúúú... — és megkopogtatta csőrével a tükröt.
Nagyon  megsajnáltam.  Az  ősi  éjszakák  kopott  lovagjának 

szomorú  kis  öröme  meghatott.  Elhatároztam:  mindent 
megteszek, hogy jó barátok legyünk.



Madaram még mindig a tükör előtt tanácstalankodott, aztán 
megunva a másik elérhetetlenségét, visszalendült ágyam szélére.

Zseblámpámat kezem ügyébe helyezve — lesz, ahogy lesz — 
elfújtam  a  lámpát,  és  elaludtam.  De  ekkor  már  éjfél  volt. 
Álmodtam  aztán  egész  éjjel  szebbnél  szebb  uhuzásokat,  dús 
zsákmányt, suhogva vágó sasokat és bárányszelíd uhut, melyet a 
kezemen vittem a kunyhóhoz, mint a középkor solymászai fakó 
metszeteken.

Amikor  hajnalban  bezörgettek,  a  vadászat  előrevetett 
izgalmai  elsöpörték az álmosságot.  Uhum még mindig ágyam 
vasán ült, de már nem fújt rám, amikor felkeltem, és öltözködve 
tettem-vettem  körülötte.  Izgatott  csak  akkor  lett,  amikor 
elővettem kosarát, hogy betessékeljem. Nagyon rossz emlékek 
fűzhették  ehhez  a  szűk  ketrechez.  Nem  is  erőltettem.  Erős 
bőrkesztyűt húztam, és elhatároztam, hogy kézen viszem ki. Ha 
más megcsinálta ezt, megcsinálom én is. Holnapra elkészül az új 
szállítókosár,  zsákvászonból,  szakszerűen.  Az  új  béklyó  már 
készen volt, csak rá kellett a lábaira csatolni.

Nehéz  művelet  volt.  A csőrétől  már  nem féltem.  Puskát  a 
nyakba,  tölténytarisznyát  keresztbe,  uhut  a  hónom  alá,  és: 
gyerünk!

Egyik  kezemmel  lábait  fogtam  össze,  másikkal  szárnyait 
nyomtam hónom alá, lazán, hogy meg ne törjön amúgy is kopott 
tolla, és fel a dombtetőre.

Csupa víz voltam, mire felértem. A nagy madár meleg volt, 
mint a kályha. Fent friss szél lengedezett.  Hamarosan találtam 
egy  alig  méter  magas  iszalagbokrot.  Nagyon  kényelmetlen 
helyem  volt.  Félig  ülve,  félig  fekve  vártam  a  szerencsét. 
Baglyom nyugodtan ült  T-fáján,  hátat  fordítva a kelő napnak. 
Álmosan hunyorgatott, és néha szárnyait suhogtatta.

Kellemes  izgalom bizsergett  bennem,  és  egyik  lábam már 
úgy elzsibbadt,  hogy bicskát  lehetett  volna bele  szurkálni,  azt 
sem éreztem volna.



Hátam mögött az öreg bükk meredezett élő és holt ágaival, és 
messziről  varjúkárogás  közeledett.  Kár-kár...  kaár...  Mint  a 
trombita. Nem a fekete varjak gyászos, mély hangja, hanem a 
szürkék  szemtelen  károgása.  Láthatatlan  helyek  lökték  ki 
magukból ezeket a zsiványokat, és bár egész tölcsér volt már a 
bagoly felett, még mindig újak és újak érkeztek.

Én pedig  vért  izzadtam a bokorban,  mert  lőni  — azt  nem 
tudtam.  Szűk helyemen még mozdulni  sem lehetett.  Baglyom 
forgatta a fejét — már attól féltem, lecsavarodik a „kvintről” —, 
de nem mutatott különösebb harciasságot.

Hátranézve látom ám, hogy a bükkfa egyik száraz ágán egy 
egész  füzér  szürke  tanácskozik.  No  most!  Óvatosan,  de  csak 
felsőtestemmel megfordultam, és bal kézzel fogva a puskát — 
majd  a  nyakcsigolyám  ugrott  ki  a  helyéből  —  próbáltam  a 
zajongók közé spriccelni. Egészen rá kellett a puskára feküdni, 
hogy lássam a cső végét, és... durr!

A nehéz puska úgy orron vágott, hogy tizenöt varjút is láttam 
potyogni. De hát ez csak káprázat volt. Utána mindössze hármat 
találtam. Orromból meg dűlt a vér. Ezt hát megcsináltam. Hiába 
volt minden, az orrvérzés nem állt el. Kimásztam a bokor alól, 
és szipogva szidtam magam ügyetlenségemért.

Vége az uhuzásnak!
Leültem egy fatönkre, és sóváran néztem egy messze köröző, 

nagy madarat, mely biztosan idejött volna... De a madár mintha 
közeledne...  Egyszer  csak  fordul,  és  mintha  én  a  világon  se 
lennék,  neki  a  bagolynak.  Hallom  szárnyai  suhogását,  amint 
közeledik.  Látom,  baglyom  is  lelép  a  fáról,  és  hátát  a  fának 
támasztva, karmait tartja maga elé pajzsul, de annyira pillanatok 
alatt történik mindez, hogy lőni elfelejtek.

Madaram  azonban  nem  zavartatja  magát.  Rekedt 
rikácsolással  vág  újra,  és  amikor  ellendül  a  bagoly  felett, 
lelövöm. Még estében is rikácsolt... de mire odaérek, már nem 
él.



Boldog vagyok! Három varjú, egy hatalmas galambászhéja és 
olyan gazdag élmény a zsákmányom, amelyet soha nem felejtek 
el.

Meg téged sem, öreg madaram. Élsz-e még vajon? De sok 
szép emlékem fűződik hozzád! Gondolsz-e rám néha unalmas 
téli napjaidban? Emlékszel-e ragyogó tavaszi hajnalokra, ködös 
őszi reggelekre, amikor már összetanulva irtottuk a férgesét, és 
elismerően pislogtál be kunyhóm ablakán, ha puffant melletted 
egy zsákmány.  Egyszer  egy varjú a  fejedre esett...  No,  akkor 
mérgelődtél egy kicsit... Emlékszel-e?

Nem  tudom,  látlak-e  még,  de  mindig  örömmel  és  szerető 
visszaemlékezéssel gondolok rád. Talán megérzed a társtalanság 
és rab magány örökös sivárságában ezt a pár sort, amely neked 
szól. Hát kérlek — fogadd szívesen.

Fekete István



JÚLIUS

Felült egy róka a búzában, melynek sárga kalászai mind keletre 
néztek, hol most bukkant fel a nap aranyküllős szekere.

A róka hunyorgott a világosságtól, a kalászok megzendültek 
a  hajnali  széltől,  és  meglóbálták magukat,  hogy a  napsugarak 
aranyfésűi megsimogassák kemény bajuszukat.

A  róka  fülei  hegyesen  álltak,  és  válogatták  a  hajnal 
rezdüléseit. A kalászok zsongó suttogását elengedték, és a közeli 
erdőben csattogó rigók hajnalos furulyázását is unottan tették a 
használhatatlanok közé. Mit zajong ilyen korán az a buta rigó? 
Megfogni  nem lehet:  megenni  sem lehet,  hát  ne  idegesítse  a 
szegény rókát. Van annak elég gondja.

Ma hajnalban  is  akkora  kakast  kellett  a  majorból  elhozni, 
hogy  az  egész  família  jóllakott  vele.  Alusznak  is  békén  a 
csemeték. Könnyű nekik! Még nem ismerik a veszedelmet, mely 
hol mint ember, hol mint kutya rémíti a szegény rókaanyát, aki 
minden férfitámasz nélkül nevelte fel a fiatalokat, özvegyen! Ó, 
erre  nem is  jó  gondolni!...  Kedves jó urát,  a  feledhetetlent,  a 
legjobb  férjet,  testvért,  rokont,  apát...  egy  harmatos  hajnalon 
szeme láttára durrantotta le az erdész. Az az átkozott!

Akkor is valami tyúkügyben jártak, és már hazafelé tartottak, 
amikor az  egyik  bokor mögött cincogni kezdett egy egér. Egy 
kedves hangú, lágy húsú egérke. És a „feledhetetlen” nem tudott 
ellenállni. Gyengéje volt a kedvesnek az egér..., és ebből támadt 
a baj. A bokor mögött villant valami, aztán csattant rémeset, és a 
szegény rókaférjnek csak annyi  ideje  volt,  hogy szép,  zászlós 
farkával búcsút inthessen megrémült hitvesének.

Még csak annyit látott, hogy a vadőr belerúg az ő drága urába 
(az  ő  urába!),  aztán  elrohant,  mert  a  szíve  úgyis  majd 
megszakadt a bánattól. És azóta egyedül, özvegyen nevelgeti a 
fiatalokat.  De  van  is  gondja  két  rókára  való.  Se  éjjele,  se 
nappala. Nem régen ért haza a majorgazda kakasával, szundított 



egy keveset, most már ismét őrködni kell, fülelni, mert valami 
van a levegőben..., valami nincs rendjén.

Tegnap is nagy sürgés-forgás volt a majorban, amikor egy kis 
tyúkocskára portyázott. Idegen emberek jöttek-mentek, és vadul 
ordítottak  utána,  amikor  a kis  kendermagost  az istálló  mellett 
elkapta.

És most fülel. A majorban kezdődik a lárma. Előbb még csak 
két  kis  fecske  diskurált  egy  száraz  ágon.  —  Mennyit  tud 
fecsegni egy ilyen fecske — de most már ismét az a szokatlan 
lárma száll  feléje,  mint  tegnap.  Sok ember  beszél,  több,  mint 
eddig, sokkal több, és ez nem jelenthet semmi jót.

És  azokat  a  buta  fecskéket  az  a  nagy  zaj  nem  zavarja. 
Könnyű nekik! Legfeljebb a kabasólyom táncoltatja meg néha 
őket, de még az sem mindig boldogul velük... Hiszen ha neki 
szárnya lenne!

Nől  a  fény,  gyengül  a  hajnali  szél,  és  most  a  kalászok  is 
hallgatóznak, mert csúnya, idegen hangok vágnak közéjük. Éles, 
kemény  hangok  cikáznak  az  ő  hajladozó,  suttogó  lágy 
országukban.  A  major  fehér  falai  labdáznak  a  csattogással, 
tövükben pedig hajlott hátú emberek verik a kaszát…

Erre  már  a  kisrókák  is  felneszelnek.  Anyjuk  feszített 
mozdulatlanságában valami rém leselkedik.Felülnek ők is mind 
az öten. Úgy, mint az anyjuktól látják. Apró füleik a major felé 
fordítva, hol csattog a vas, és sokhangú emberi beszéd mormol.

Az  anyaróka  most  lelapul,  mert  nem  messze  megszólal 
valaki:

— Én ide állok, maga meg a sarokra. Az erdő felől jönnék a 
kaszák. Megszorítjuk őket. A major felé nem kell senki. Arra 
nem mernek szökni.

— Igenis — szólt most egy másik hang —, de azért jó lenne 
oda is valaki. Ha más nem, egy gyerek, aki fel és alá sétálna…

— Nem  kell  oda  senki.  Ne  tanítson…  csak  menjen  a 
helyére…

— Igenis.



Lapult az öreg róka. Jobbról veszedelem, balról veszedelem, 
de sebaj. Hátra, az erdő felé szabad még az út. Végignézett fiain, 
az  egyiket  jól  megrázta,  mert  nem  figyelt  eléggé,  aztán 
elindultak az erdő felé, halkan, mint az árnyék, és a kalászfejek 
meg sem rezdültek utánuk.



Amikor az anyaróka megállt, megtorpantak a fiatalok is. És 
nedves  orrukat  meghúzták  a  levegőben,  mely piszkos,  emberi 
szimattal volt tele. De azért mentek vakon az anyjuk után. Már 
nem volt messze az erdő. amikor megszólalt valaki:

— Na, emberek, fogjunk hozzá!
És  a  kaszák  suhogva  világosságot  vágtak  a  kalászerdőbe, 

mely megborzongott, és kétségbeesetten markolta meg a földet. 
Az anyaróka  megperdült,  és  most  már  gyorsan  nyilallt  a  régi 
tanyahelyre.  Elzárva  a  harmadik  út  is.  Lehasalt  és  várt. 
Körülötte a fiatalok. Nincs már más út, csak a major; sok kedves 
emlék,  igaz,  de azért  ilyenkor...  nem szívesen ment  arra.  Sok 
ember, sok kutya..., de hát nincs más út Elindultak a major felé. 
Óvatosan,  minden  lépést  megfontolva  A  majorban  nagyokat 
kiáltott  egy  megmaradt  kakas,  és  egy  könnyelmű  kotlós  is  a 
búza  mellett  parádézott  csibéivel.  A  kotlós  három hétig  nem 
hallott  semmi újságot, és így nem tudhatta,  hogy a rókacsalád 
mily szörnyű pusztítást vitt végbe a rokonságban.

Gyönyörködve  vezette  a  vékony  hangú  kis  pihecsomókat 
Tele volt a szíve az anyaság drága gondjaival... kotty… kotty… 
És nem gondolt semmi másra a világon.

Az öreg  róka  kilesett  a  búzából,  és  szigorúan visszanézett 
fiaira,  akiknek  szeme  ragyogott  a  csirkék  láttán,  és  hűvös 
orrukat kéjjel tartották felfelé,  feledve minden veszedelmet.  A 
fiak  lelapultak,  mert  anyjuk  szemében  csak  úgy  szikrázott  a 
parancs: — Most nem eszünk!!! Most menekülünk!...

És kiugrott a széles útra.
A fiak csak ímmel-ámmal követték. A legutolsó felkapott egy 

csibét,  és  úgy indult  volna  anyja  után,  ki  már  túl  volt  az  út 
nehezén. Igen ám, de a kotlós — egy életem, egy halálom — 
vészes kiáltással  úgy orron vágta a kisrókát,  hogy az egészen 
megzavarodott.

Miféle  gyalázatos  madár  ez?  Amit  eddig  hozott  az  anyja, 
milyen csendesek voltak. Nem csípett az egy sem! És most ez a 
bolond tyúk..., hozzá sem nyúlt, és mégis...



Nagy zenebona támadt. Előrohantak a kutyák, bot is suhogott 
a  levegőben,  és  két  kisrókát  visszaszorítottak  a  búzába.  Az 
anyaróka és a három kölyök már messze jártak a másik táblában. 
Elmúlt a veszély, de azért füleltek, szimatoltak. Hiába. Az öreg 
róka  aggodalmasan  figyelt,  aztán  lehasaltak,  és  várták,  mikor 
érkeznek az elmaradta.

Csend volt körülöttük.
A másik két kisróka ijedt tanácstalanságban loholt ide-oda a 

régi fészek körül. A búzatábla fogytán fogyott, mert a sziszegő 
kaszák  nyomán  ijedt  kiáltással  dőltek  rendre  a  kalászok,  és 
gyökérujjaik céltalanul zsibbadtak el a lágy földben.

Mögöttük  zsibongott  még  a  major,  előttük  félkörben meg-
megroppanva jöttek a kaszák, a szabad, csendes oldalról pedig 
friss  emberszimatot  hozott  a szellő.  Hol van az anyjuk?  Mért 
nem jön most segíteni? Mit tegyen a szegény kisróka ilyenkor?

A kaszák kíméletlenül rágták magukat előre, és a két kisróka 
mégis elindult a csendes oldal felé. Óvatosan, mint az árnyék, 
mintha  anyjuk  után mennének.  A búzatábla  szélén lehasaltak. 
Csend. Megfordult a szél, elveszett a szimat is. Milyen jó, hogy 
erre jöttek. Nincs itt semmi baj, alig egy kis futamodás ide az 
erdő.

Igaz, az egyik bokorból valami különös, fekete bot áll ki, de 
az olyan messze van..., nem árthat nekünk.

Egymásra néztek, és kisurrantak a búzából.
A  fekete  bot,  mintha  most  mozdult  volna,  aztán  akkorát 

ordított, hogy az egyik kisróka csak összerogyott, a másik pedig 
rémülten rohant vissza a búzába. Már majdnem elérte, amikor 
ismét  nagyot  kiáltott  a furcsa szerszám, de ezt  a kisróka már 
nem hallotta. Bukfencet vetett, és lassan kinyújtotta apró lábait...

Aztán szétvált a bokor, és egy ember lépegetett feléjük.
— Ennyivel is kevesebben vagytok — mondta vidáman.
Nemsokára odaért a vadőr is.
— No lám! Kettőt tetszett?



— Érzék kell ehhez, Mihály! Érzék... Csak úgy idenéztem, és 
azt mondtam magamban: Ide állsz. És ide álltam..., ez hiányzik 
magának. Mindig mondom...  Maga oda állított  volna a majori 
oldalra.  Képtelenség!  Szerencsére  olyan  emberrel  van  dolga, 
akinek érzéke van az ilyesmihez.

A vadőr csendesen kötözte össze a két kisróka lábát. Tehet ő 
arról, ha neki nincs „érzéke” vagy mi a fenéje?...

Ekkor ért hozzájuk a majorgazda,
— Kettő?  Hála  isten!  Kettő.  Mennyi  volt  itt  a  róka!  A 

majorban  a  lábamnál  szaladt  el  valami  négy.  A  kotlóst 
abajgatták.  Még a botom is közibük vágtam. Ha puskám van, 
mind lelűdözhettem volna. De hiába kérek puskát...

Az erdész nagyon mérges lett.
— A  nyaka  közé!  Érti?  Mi  a  maga  dolga?  Rókák  után 

szaladgálni  vagy  a  majort  rendben  tartani?  — És  puskáját  a 
vállára dobva, otthagyta a hápogó gazdát.

Amikor már messze járt, a gazda odafordult a vadőrhöz:
— Hát „ennek” meg mi a baja?
A vadőr rántott egyet a vállán, melyen ott himbálódzott már a 

két kisróka:
— Rosseb se tudja. Nekem azt mondta, hogy „érzéke” van...
Amikor a két lövés durranása végigtáncolt a rengő levegőn, 

az  öreg  róka  felkapta  a  fejét,  a  fiatalok  felugrottjuk,  és 
belenéztek  a  zizegő  kalászok  titkos  erdejébe,  melyben  most 
halk, hűvös árnyak jártak, és a búzafejeket megsimogatta zizegő, 
sárga kezével az enyészet

Az akácfákon már idei gerlék kurrogtak, a kakukk csak ritkán 
kiáltott  az  erdők  tikkadt  mélyén,  a  lágy  búzatáblák  helyén 
kemény  keresztek  nőttek,  és  a  tarlók  felett  a  nyár  delére 
harangozott egy álmos kolomp.

Ekkor  felállt  az  öreg róka,  és  elindult  fiaival  az  augusztus 
felé.

Fekete István



ELMENT A NYÁR

Elment a nyár.
Sokáig  búsan  botorkált  még  a  kertek  alatt  a  délutáni 

napsütésben,  de  könnyű  gúnyáját  megtépték  az  ősz  csahos 
szelei,  dérharmatot  hintettek  rá  hűtlen  hajnalok,  hát  inkább 
elment...

Miért is maradt volna? Ami hosszú hónapokon épült, szépült, 
erősödött dús keze nyomán, azt széthordták az emberek, és ami 
még kint maradt, azzal hányavetin játszik az ősz.

A  jegenyék  susogva  kiáltottak  utána  szeles  délutánokon, 
hogy:  maradjon  még!  Kései  kis  virágok  bimbói 
összeborzongtak,  ha  jött  az  árnyék,  és  szerettek  volna 
felágaskodni  magasra,  mint  a  jegenyék,  hogy  még  egy 
simogatást kapjanak a búcsúzó nyártól. Ilyenkor szállt alá a nap 
gőzölgő, gőgös bíborban fetrengve, és szolga módon ígért szelet 
új urának, az ősznek. A nyugati égen járó felhőtornyokat lilára, 
kékre festette, és aztán lehunyta szemét a szélháton járó éjszaka 
előtt.

A ködös szántások árnyékokat sóhajtottak,  melyeket  zizegő 
szelek  hordtak  szét  a  határban  elhagyott  utakon,  s  a  sötétben 
titkos  zörgéssel  szaladtak  száraz,  holt  levelek,  az  elmúlás 
szélesre tárult országútján.

Szálltak  a  halott  levelek  a  néma  tarlókon,  mint  fagyos 
szárnyú  éjjeli  lepkék,  és  ha  fennakadnak  a  pókhálókon, 
melyeket  a  nyár  után  szálló  kis  pókok  szőttek  a  vágyódás 
nyálából; búsan kerengtek az őszi borzongás láthatatlan fonalán.

Estefelé,  mikor  a  hold  sarlója  szomorúan  bújócskázik  a 
felhők hátán, a falu felől kutyaugatás és fütty száll a rétekre. A 
füst a nyitott tűzhelyeken születik, hol pöfögve sül a krumpli. A 
lángok villanásai néha kiugranak a sötétbe, és megcsillannak a 



cifra  tányérokon,  melyek  lakodalmi  levesek  emlékét  őrzik,  és 
vidám tulipánokat tartogatnak ölükben.

A  kémény  szurkos  szájából  a  füst  egy  kicsit  felfelé  száll, 
aztán megvékonyodik,  és kékes leplet takar a szérűkre, hol az 
almafákon könnyelmű cinkére vár a csapda, és káposztatorzsák 
fogóznak a nyirkos, fekete földbe.

Száll,  száll a füst, mint az izzó parázson senyvedő holt fák 
sóhajtása. Kereng, végigkúszik a nádtetők felett, összekeveredik 
a  köddel,  mely  a  patak  felett  gomolyog,  beszivárog  az 
égererdőcskébe, s a holt bajtársak utolsó üzenete megcsókolja az 
élőket.  Titkos  üzenetet  súg  a  száradóknak,  melyek 
megborzongnak,  mint  a  beteg  ember,  ha  megholt  lelkekkel 
álmodik.

A  szürke  árnyékok  most  már  feketék,  és  mindjobban 
felágaskodnak. Áthajolnak a kerítéseken, aztán a házakon. Már 
csak a kémények állnak ki belőle és a templomtorony.

A felvégről most érkezett a templomhoz a harangozó.
A toronyablakból kiszáll az öreg bagoly.  Már a harangozás 

alatt is türelmetlenül topogott a poros gerendán. A harangozást 
nem tudja megszokni, és minden este majd leesik a gerendáról, 
hol  csendben  szunyókál,  amikor  a  harang  elkiáltja  magát.  A 
harsogó zendülés majd lelöki a békés polcról.

Kilebben hát a toronyablak tört zsalui között, és fordul egyet 
a  torony  körül  a  feketeségben.  Egy-egy  könnyelműbb  veréb 
néha  ugyanis  a  torony  ereszét  választja  alvóhelynek.  Néha  a 
költözők  is  megpihennek  a  bádogeresz  alatt  kiugró 
gerendavégeken.

Ma üresek az ismerős zugok.
Ellendül a falu felé. A szérűkben felszáll a kazlak ormára, és 

hallgatózik. A kazlakban egerek cincognak, hancúroznak, de az 
öreg bagoly hiába forgatja buksi fejét. Elérhetetlenek. Aztán a 
kazal oldalában alvó verebek is cippannak néha, de azok sem 
jönnek elő.



Magától  ugyan  máskor  sem  jár  a  veréb  a  sötétben,  de  a 
szalma között alvók néha összeverekednek, és ilyenkor egyet-
egyet kilöknék a meleg lyukból. Erre vár a bölcs bagoly. Amíg a 
veréb  perregő  szárnyakkal  keres  új  tanyát,  a  bagoly  olyan 
csendesen elkapja, hogy a veréb kettőt se nyikkan.

Visszaszáll vele az őrhelyre, és egy perc múlva: volt veréb, 
nincs veréb. De ma, úgy látszik,  odább kell  állnia.  Az egerek 
nem jönnek elő, s a verebek is nagyon békében vannak.

Az istálló felől valami zaj jön. Két ember.
— No, még csak ezek kellettek — mérgelődik a bagoly —, 

ilyen  lármával  járni! — ez a lárma,  persze csak bagolyfülnek 
lárma. Ez a két ember azt hiszi, hogy úgy járnak, mint a macska. 
Susognak valamit. Aztán összeborulnak, és halk, de igen lelkes 
cuppanások  hallatszanak.  Bagolyfülnek,  mintha 
lövöldöznének...

Az öreg bagoly kíváncsi  természetű.  Kihajol,  és  úgy fülel, 
leskelődik. Mi a ménkűt csinálhatnak…

Egyszer csak azt mondja az egyik ember:
— Jaj, az a csúnya bagoly! Kergesse el!...
A  másik  ember  lehajol,  tapogat  a  földön.  A  bagoly  most 

különösen figyel. Jól kihajol. Mit keres az az ember a földön? 
Csak nem egerészik? ...

Huj! A gazember!
Egy nagy kő zúgott el a feje fölött. Ha eltalálja: befellegzett. 

Hát  ilyen  zsivány...  De  ezeket  már  a  negyedik  szérű  felett 
mondta,  mert  lecsapott  a  föld  fölé,  és  elsuhant  az  ártó 
közelségből. Leszállni már nem mert. Megdöbbentette az előbbi 
eset.

Ki  hát  a  mezőre.  A  zörgő  krumpliszár  alatt  olyan  kövér 
egerek járnak, hogy ürgének is beillenék. Fordult egyet a kertek 
alatt,  aztán  a  mezők  felé  tartott,  hol  itt-ott  őrtüzek  vágták 
ragyogó  lándzsájukat  a  sötétség  lomha  testébe.  A  tűz  körül 
emberek bóbiskoltak. Beszélgettek, és amikor a bagoly ellibbent 
a fejük felett, azt mondták:



— Hess, boszorkány!
Ennivaló azonban még mindig nem akadt. Pedig már nagyon 

megéhezett az éjszaka öreg csavargója.
De mi volt ez? Szinte hanyatt fordult a levegőben... Egérsírás 

az  egyik  szántás  végén...  Ott...,  ott...,  valami  mozog..., 
szembogarát  teljesen  kinyitja.  Fülei  minden  moccanást 
felszívnak, és már ott van, ahol az előbb cikkant az egér. Halkan 
ereszkedik a föld fölé, mert a sok göröngy között nem mozdult 
semmi, amikor az egyik hant megindult a kukoricarakás felé, és 
viszi az egeret.

— Maga  az,  kedves  menyétasszony?  —  udvariaskodik  a 
bagoly,  miután  elvágta  a menyét  útját.  A menyét  megdermed 
egy  pillanatra.  Apró  fogai  ijedten  mélyednek  a  még  mozgó 
egérhúsba, aztán a nagyobb göröngyök oldalához lapulva, mint 
a villám a kukoricás felé.

De  a  bagoly  nem  engedi.  Amint  hozzáférhető  helyre  ér, 
felemeli egerestől. Mint a pelyhet. Szinte lágyan, óvatosan, de a 
tűhegyes  karmok  átjárják  a  barna  bundácskát.  A menyét  alig 
vonaglik.  Még  sírni  is  elfelejt,  és  már  vége.  Az  egeret  csak 
akkor  ereszti  ki  szájából,  amikor  a  bagoly  felszáll  vele  a 
kukoricarakásra, és tépni kezdi.

— Fene  ezt  a  buta  egeret  —  mérgelődik  a  bagoly.  — 
Becsúszott  a  szár  közé.  No,  majd  megkeressük,  ha  ezzel 
végeztem.

A menyét bizony nem sokáig tartott. Lássuk csak, hol az az 
egér?  Nem  találja.  Jó  mélyre  csúszhatott.  Belemelegedik  a 
keresésbe,  és  zörögve  lépeget  a  szárrakáson,  amikor  felszól 
hozzá valaki alulról:

— Mit keres, professzor úr?
A bagoly meglapul a váratlan hangtól, aztán lenéz  a  földre, 

hogy ki a háborgató. Ravasz áll odalenn, a róka. Kaján szemei 
zölden égnek.

— Egy egerecskét fogtam — szerénykedik a bagoly —, de 
azt is kiejtettem a karmomból, és most nem találom.



— Meg  egy  menyétecskét,  ha  nem  csaltak  szemeim  — 
irigykedik a róka. — Magam is ezért jöttem, megvallom, hallva, 
hogy egér cincog, de tanár úr megelőzött. Hiába, könnyű a tanár 
úrnak. Ilyen szemek! Ilyen szárnyak!

— Ha tudod, miért kérded? — mérgelődik a bagoly.
— Jól  hallanak  füleim?  —  lelkendezik  a  róka.  —  Le 

méltóztattál tegezni? A nagy professzor... engem, szegény földi 
férget?... Ó, de szeretnélek megölelni! De legalábbis parolázni...

— Legyen vége a komázásnak, mert kiszedem a szemed — 
csattog  rá  a  bagoly.  —  Ölelkezz  a  rokonságoddal,  a... 
juhászkutyákkal,  és  még  éhes  is  vagyok.  Mondd  meg,  mit 
akarsz, és gyerünk vadászni. Mindjárt reggel lesz.

— Ez  az!  —  ugrik  a  róka,  és  farkát  meglobogtatja.  — 
Gyerünk,  kedves  tanár  úr.  Kinézhetne  nekem egy süldőcskét. 
Fene jól futnak már a nyulacskák.., de ha a tanár úr rémisztgetné 
felülről, én megrohannám... örökké hálás lennék...

— Nem  bánom  —  egyezik  bele  a  bagoly  —,  de  előbb 
megkeresem az egeret. — Tapogat ide, tapogat oda, s az egyik 
száraz  levél  alatt  megtalálja.  Kicsit  tép  rajta,  aztán  nagy 
élvezettel nyeli.

A rókának csorog a nyála:
— Egészségére, professzor úr! Kedves egészségére! De talán 

indulhatnánk? ...
A bagoly fellendül a levegőbe.
— Ahol fordulok, ott a nyúl.
A róka, mint a kígyó csúszik a bagoly után pár lépésre, és 

már  jó  ideje  zegzugolnak  a  határban,  amikor  a  bagoly 
megfordul, és egy helyben szitálva ereszkedik lefelé.

Suhan a róka, de az orra előtt egy méterrel kipattan a nyúl. 
Utána!  A  nyúl  az  életét  menti,  a  róka  szörnyű  éhes,  és  már 
majdnem eléri,  amikor  a  nyúl  derékszögben  elfordul.  A róka 
utána csinálná, de közben nekiszalad egy nagy hantnak, és olyan 
bukfencet vág, hogy csak úgy porzik.



Most  már  elveszett  a  nyúl.  Szikrázik  a  róka  szeme  a 
méregtől. A szél zörgesse a csontjait ennek a bogyógyárosnak! 
Itt hagyott, és nyalogatja a bundáját.

— Ügyetlen  vagy.  Ravasz  —  vélekedik  a  bagoly.  —  A 
vackon kellett volna megszorítani, öregszel te is.

— Hiába — mentegetődzik Ravasz, megrázva magát —, ez a 
környék leggyorsabb nyula. Úgy fordul, mintha eltörnék — és 
lemondólag legyint farkával. — Nézzünk talán másikat.

Ebben a  pillanatban  éles  nyúlsírás  száll  végig a  szántáson. 
Odább, a bokros legelőszélről jött a hang. Ravaszt mintha rugók 
löknék előre.

— A nyulam — csikorgatja a fogát —, a nyulam!...  — és 
vágtat a szántáson ész nélkül. A bagoly kíváncsian száll felette. 
Úgy látszik, a megrémült nyúl belerohant egy másik rókába — 
gondolja.

Már a nyúlsírás táján járnak,  amikor  a bagoly embert  lát  a 
bokrok közt meghúzódva.

— Vigyázz,  Ravasz!  —  szólt  le,  de  már  elkésett.  Egy 
villanás,  egy  dörrenés  —  a  bagoly  ijedten  vágódott  fel  a 
levegőbe, és Ravasz csak elfeküdt a szántáson.

— Gyalázat!  —  ijedezik  a  bagoly  újra  a  kukoricaszáron 
elmélkedve. — Gyalázat! Szegény Ravasz. Nagy zsivány volt..., 
nyugodjék. De mégis..., amit az ember művel ázzál a villámló 
fenével...  így pusztult  egy szegény bátyám is. Durr!... és csak 
lefordult a góré tetejéről. Jó lesz nekem is vigyázni.

Ekkor már halk szél mozdult az erdő felől, mely szétteregette 
a  felhőcsordákat,  és  halvány  derengést  engedett  le  a  messze 
égről.

Az öreg bagoly még felszedett három-négy korhely egérkét, 
melyek cincogva botorkáltak hazafelé, és amikor a keleti égen a 
csillagok  hunyorogva  csukták  le  szemeiket  az  érkező  hajnal 
fényessége előtt, hazafelé indult.

Még éjszaka volt, de az öreg bagoly jól tudta, hogy fél óra 
múlva kivilágosodik az ég alja, lármásak lesznek az alvó házak, 



s  ha  ilyenkor  még  ő  kint  lenne,  a  korán  kelő  fecskék 
szemtelenkednének  vele,  űzve-hajtva,  amíg  csak  oda  nem 
csalogatnák az embert, s az mindig bajt jelent.

A  falu  pirosló  ablakszemei  megint  nyiladoznak.  Füst  is 
kanyarodik itt-ott felfelé, és néhol csikorog a gémeskút.

Már  feltűnt  a  homályban  a  torony,  az  öreg  bagoly  már 
emelkedett  felfelé,  amikor  az  egyik  istálló  mellett  valamit 
mozdulni  hallott.  Kissé  lejjebb  ereszkedett.  Az  istálló  fala 
mellett egy óriási egér rágcsált valamit.

— No,  még  ekkora  egeret  sem  láttam  —  csodálkozott  a 
bagoly, és elkapta a gyanútlan patkányt. A patkány sivalkodott, 
és mivel kissé hátul fogta a bagoly, belemart az ellenség lábába. 
A bagoly majdnem elejtette a fájdalomtól. Most látta csak, hogy 
nem  egérrel  van  dolga,  de  eddig  még  csak  hírből  — városi 
rokonsága révén — tudta, hogy ilyen is van a világon.

A patkány súlyos volt, harapott is, hát leszállt vele az istálló 
tetejére.

— Te vagy hát az a híres? — kérdezte, és borotvaéles csőrét 
összecsukta  a  patkány  tarkójában.  A  patkány  eleresztette  a 
bagoly lábát,  és nyekeregve sivalkodott  volna,  de most  már  a 
karmok feljebb fogták meg,  és csak elnyúlt  a gyilkos szorítás 
alatt. — Még harap a gazember! — méltatlankodott a bagoly, és 
megmozgatta  karmait  a  patkányban.  Aztán  felröppent  vele  a 
torony sarkán kiugró gerendára, és körülnézett.

A  másik  gerendavégen  egy  kis  szürke  kuvik  ült,  de  most 
illendően meghajtotta magát.

— Jó reggelt, bátyám! Haj, de gyönyörű egeret fogtál.
— Nem egér ez, füles! Patkány. Ha már hallottál róla...
— Patkány? Sose hallottam. Magamfajta szegény zsellérnek 

még egér sem jut. Nem ilyen úri falat. Ma is egész éjjel csak egy 
kis egérkét fogtam. Rácsot tettek az emberek a magtár ablakára 
is. Oda sem lehet bejutni... Pedig az asszonynak is kellett volna 
valamit  hozni.  Holnapra  várjuk  a  tojások megpattanását...  Ha 
egy kis maradékot hagynál.



A torony alatt léptek hallatszottak.
— Most fogózz meg, öcsém. Kezdődik a zenebona. — A két 

bagoly összehúzta  magát,  és  úgy várták,  mikor  zendül meg a 
harang.  Már derengett  az  ég alja,  amikor  a  hajnali  harangszó 
utolsó hullámai is elszálltak a falu felett, dérfehér mezők felé.

Az öreg bagoly átszólt a kuviknak:
— Hát  vidd  be  az  asszonynak.  Ilyenkor  muszáj… Inkább 

lemondok róla... — pedig már egy falat sem csúszott volna le a 
torkán.

A kis  kuvik felkapta  a fél  patkányt,  és  boldogan tűnt  el  a 
templompadlás  ablakán.  Ő  nem  a  toronyban  lakott.  Hátul  a 
padlás zugában éldegélt, és nem is vágyott a torony előkelőségei 
közé.

Az öreg bagoly is belibbent a törött ablakon. Tollászkodott, 
ásított  nagyokat,  és  bizalmatlanul  nézte  a  harangokat,  melyek 
halkan bongtak, ha a szél a kötelet nekifújta peremüknek.



A harangozó becsapta a templomajtót, és megforgatta benne 
a rozsdás kulcsot. A csattanás még ott verte magát az öreg falak 
között,  amikor  a  kulcs  csikorgása  már  belevájt  rozsdás 
karmaival a puha, mély hangokba. A bagoly már bóbiskolt, de 
erre megint felriadt, és félálomban ezt mondta:

— Hát igazán megolajozhatnák már egyszer azt a kulcsot... 
— és újra behunyta nagy szemeit.

És odakint térdig ködben járva, fázósan átszaladt a határon az 
álmos őszi reggel.

Fekete István



HAT FARKAS

A Káncs alatti meredek sziklák tövében van egy barlang. Nem 
nagy — alig két méter hosszú, egy méter  magas és fél méter 
széles. Ebben a barlangban látta meg először az ide halványan 
beszűrődő napvilágot a hat kis farkas.

Előbb  csak  tehetetlen,  vak,  mindig  éhes  szőrgomolyagok, 
később  kedves,  játékos  kölykök,  majd  ahogy  cseperedtek, 
mindinkább villogó tekintetű, gyilkos szemű kis bestiák lettek.

Fáradhatatlan  és  szerető  anyjuk  —  a  leszopott,  kopott 
anyafarkas — szorgalmasan hordta nekik a sok prédát. Ebben az 
időben  azonban  már  csak  ötnek,  mert  amikor  még  csak 
tehetetlen,  ügyetlen  kis  kölykök  voltak,  arra  tévedt  apjuk,  az 
öreg, kegyetlen kanfarkas.

A kis farkasok boldog nyüszítéssel fogadták. Ismerős szag — 
ő  is  farkas  —,  biztosan  prédát  hoz.  Az  eddig  ismert  öreg 
farkastól mindig csak jót kaptak. Miért is félnének?

Bizalmasan,  magukat  kelletve  totyogtak  feléje.  Egymás 
hegyén-hátán  gomolyogva  igyekeztek  a  barlang  nyílása  felé 
bukdácsolni a kis farkaskölykök.

Az öreg kan napok óta nem evett. Amint megcsapta orrát a 
tej  szagú  farkasgyerekek  illata,  szeme  gyilkosan  villant,  és 
egyetlen harapással bekapta legközelebbi kölykét. A többi sem 
kerülte volna el sorsát, ha ebben a pillanatban el nem sötétedik a 
barlang  bejárata,  és  a  kannál  jóval  kisebb  testű,  gyengébb 
anyafarkas  neki  nem  ugrik  vérszomjas  párjának.  Szinte 
önkívületben marja, tépi, csikarja — ahol éri.

A megriadt kan meglepetve hátrál megveszekedett párja elől, 
és csak jó pár harapás árán érte el a barlang nyílását.

Ha  kinn  verekedés  közben  támadja  meg  a  nőstény,  úgy 
minden bizonnyal végez vele. De a kölykei védelmében szinte 
magánkívül támadó, anyai szenvedélyétől elvakult, kopott szőrű 
nőstény elverte a nála jóval erősebb kant.



Így maradtak a kis farkasok most már csak öten.
Napokig  nem  történt  semmi,  élvezték  az  életet,  a 

gondtalanságot.
Pár  hét  múlva  azonban  a  kölykök  már  hiába  döfködték, 

rágták szegény sovány, leszopott anyjuk emlőit — abból bizony 
nem jött többé tej. Annál több prédát emésztettek fel az örökké 
éhes,  falánk  kis  farkaskölykök.  Bogarakat,  madarakat,  egeret, 
pockot, nyulat, őzgidát, szarvasborjút és sok egyéb finom falatot 
szállított a fáradhatatlan gondos anyjuk.

Naponta  reszketve,  türelmetlenül  —  egymásba  bele-
belemarva  —  remegve  várták  anyjukat  Vagy  talán  csak  a 
prédát? Az öreg farkas alkonyatkor indult rabló körútjára, és a 
pirkadás többnyire már otthon találta.

A  kölykök,  ahogy  nőttek,  erősödtek,  mind  messzebb 
barangoltak el a farkastanya környékéről. Az avarban bogarakat, 
pockot, békát, gyíkot és több más finomságot találtak.

Micsoda öröm, micsoda diadal volt az első ilyen apró préda. 
Valósággal megmámorosodtak a vadászat gyönyörűségétől. Az 
egyik  ügyes  kisfarkas  megpróbált  játszani  is  áldozataival,  de 
kapzsi  testvérei,  amint  észrevették,  máris  rajta  voltak,  és  egy 
gyors nyeléssel  eltüntették a prédát.  A kárvallott  pocok, béka, 
gyík, bogár pillanatok alatt átlényegült farkascsemegévé. Mire a 
szemfüles testvérek a tolvaj kis kan szája felé kaptak, legfeljebb 
annak a finom falat után száját nyalogató nyelvét vagy a mindig 
szimatoló,  nedves,  hideg  orrát  kaphatták  el  —  amit  a 
megtámadott  fé  hangos  nyikkanással  jelzett,  majd  gyors 
viszontharapással nyugtázott.

Az öreg farkas az ilyen hancúrozást, játékokat boldog anyai 
örömmel szemlélte. Néha maga is hozott nekik még élő prédát, 
hogy  minél  többet  játszhassanak,  gyakorolhassanak  — 
készüljenek az életre.

Amióta  élő  prédát  kaptak  a  kis  farkasok,  talán  még 
izgatottabban  várták  anyjukat,  mint  azelőtt.  Az  öreg  azzal  is 
fokozta  az  izgalom örömét,  hogy messziről,  ordítással  jelezte 



jövetelét.  A  kölykök  ilyenkor  örömteli  mohósággal,  karban 
visszaordítottak — feleltek anyjuknak.

Ahogy a kis farkasok cseperedtek, anyjuk mind messzebbről 
jelzett  nekik,  és  ilyenkor  a  már  kamasz  farkaskölykök 
fejvesztetten rohantak a prédát hozó öreg farkas elé.

Az anyának és gyermekeinek ezt a szokását is kihasználták a 
farkasvadászok.  Már rég megtanulták  a  farkas  ordításának — 
auú,  auúúú,  aúúűa,  auú  — dallamos  hangskáláját,  és  az  anya 
hangját utánozva megfigyelték, hol ordítanak vissza a tanyájukat 
hangjukkal  eláruló  kölykök.  A  következő  nap  azután  ott 
vadásztak reájuk, ahonnan ordításukat hallották.

Az  is  megtörtént,  hogy  az  anyjuk  ordítására  odafutó 
kölyköket igyekeztek elejteni. Így pusztult el a második kölyök.

Már nyúl nagyságúak voltak a kis farkasok, amint egy ködös 
hajnalban meghallották az érkezést jelző ordítást. A legerősebb 
kis  kan  gyanút  fogott,  vakkantással  igyekezett  megállítani 
testvéreinek  mohó  rohanását.  Pár  lépés  után  sorjában  meg  is 
álltak  a  kölykök.  Csak  egy  kis  csapzott,  barna  szőrű 
farkasgyerek  futott  ész  nélkül  tovább.  Ő sem sokáig,  mert  az 
erdő  csendjébe  félelmetesen  belecsattanó  dördülésre  lassult  a 
futása, majd véres hab buggyant szájából, és kínlódva igyekezett 
a biztonságot jelentő otthon felé.

Testvérei  már mind a barlangban lapulták,  mire  a súlyosan 
sebzett  farkas  a  tanya  közelébe  ért.  Csak  a  legerősebb, 
legmagabiztosabb  kis  kan  ment  elébe  szeleburdi  testvérének. 
Amint  a  beteg  állat  közelébe  ért.  azonnal  észrevette,  hogy 
valami nincsen rendjén.

Az ijedten rohanó kis testvérnek szokatlan — még sohasem 
tapasztalt  — „rémületszaga”  volt,  amitől  ő  is  megborzongott. 
Szemei  meredten,  idegenül  csillogtak,  szájából  véres  hab 
szivárgott.  Léptei  bizonytalanok,  majd  mind  lassúbbak  lettek, 
míg végre pár lépésre a kis kantól, nem tudta továbbvonszolni 
elnehezülő testét, és felbukott.



A később hazatérő anyafarkas már csak megmerevedett  kis 
dögöt talál mozgékony, csupa élet kölyke helyett.

Egy  darabig  ismét  nem  történt  semmi.  A  kölykök  már 
elkísérték  anyjukat  portyázó  útjaira.  Ők is  fogtak már  nyulat, 
menyétet, hermelint. Egyikük még egy kis borzot is lefojtott!

Egy  alkalommal  vadászat  közben  két  kis  farkas  elmaradt 
anyjától,  és  egy  furcsa,  eddig  még  nem  látott,  náluk  csak 
valamivel nagyobb állatra bukkant. Ez hasonlított a borzhoz, de 
lomhábban  mozgott,  és  vastagabb,  bundája  volt.  A  kölykök 
gondolkozás nélkül belekötöttek.

A kis kövér szőrcsomó bátran védekezett. Első lábán jókora 
karmai voltak, és fogai se tűnték gyengébbnek a farkaskölykök 
már-már félelmetesen villogó fegyvereinél.

A két kis farkas ösztönösen két oldalról  támadta ellenfelét. 
Hol jobbról, hol balról haraptak bele annak bozontos bundájába 
az éles farkasfogak.  De az sem hagyta  magát!  Különösen két 
első  lábával  küzdött  vitézül,  és  olyan  pofonokat  osztogatott, 
hogy az egyik farkaskölyök egyszer fel is dűlt egy jó találattól. 
Mikor azonban a másik farkas hátulról teljes erejével belekapott 
borzas bundájába, vékony kölyökhangon, nagyon visított.

Erre a vészhangra megelevenedett a hegyoldal. Egy bozontos 
bundájú,  hatalmas  „óriás”  rohant,  szinte  gurult  a  kisfarkasok 
felé.  Útjában  a  nagy  köveket  csattogva  dobálta  odébb,  és 
karvastagságú ágakat könnyedén tört össze.

A  farkaskölykök  vinnyogva  menekültek  a  romboló  vész 
útjából.  De már későn! A hátul  futó kisebbik farkast  gyorsan 
utolérte  a  hatalmas  szörnyeteg.  Egyetlen  csapással  nemcsak 
eltörte  gerincét,  hanem  valósággal  a  földbe  lapította,  majd 
nagyot ordítva megállt. Így pusztult el a harmadik kis fai-kas az 
anyamedve  félelmetes  mancsának  egyetlen  csapásától,  és 
maradtak hárman az alomtestvérek.

Szabályos egyhangúsággal teltek a napok. Amint hajnalban a 
nap  szikrázó  korongja  kibukkant  a  hegyek  mögött,  hogy 
megkezdje  fényes  pályáját,  a  farkasok  kínzó  létfenntartási 



ösztönüktől hajtva zsákmány után néztek. A kis farkaskölykök 
most  már  jobban  vigyáztak,  és  megtanulták,  hogy 
legfélelmetesebb  ellenségükön  —  az  emberen  —  kívül,  a 
medvével  sem  jó  ujjat  húzni.  Szorgalmasan  gyűjtötték  a 
tapasztalatokat  az  önálló  életre,  amikor  már  nem  a  sokat 
tapasztalt  anyafarkas  vezeti  őket,  és  a  falka  segítsége, 
összefogása sem egyengeti zsákmányszerző útjaikat.

A  szívet-lelket  nyugtató  zöld  erdő  most  már  pompás 
színekben  tobzódott.  A  naptól  pazarul  szétszórt,  lombokon 
átszitált  aranytallérok  közé  az  ősz  is  odadobta  rőtarany, 
fonnyadó  kincseit.  Lassan  fakult  az  erdő,  és  puritán 
egyszerűséggel  készült  a  halálra.  Reggelenként  nyúlós,  sűrű 
ködök bujkáltak a völgyek mélyén, a csupasz fák között.

Beköszöntött  a  komor,  borongós  hangulatú  tél.  Most  már 
anyjukkal csapatba verődve vadászott a három kölyök, amelyek 
közül az egyik különösen a nyúlpecsenyét kedvelte.

Szenvedélye lett a nyúlvadászat. Tetszett neki az, hogy ezt a 
prédát  egymagában  is  elejtheti.  Kaján  örömmel  élvezte  a 
meglapult és lerohant nyúl halálsírását, és testvérére is rátámadt, 
ha az részt kért az egyedül szerzett zsákmányból.

Ez a szenvedélye lett a veszte. Az ember, mint mindent, még 
az  állatok  halálsikolyát,  utolsó  segélykiáltását  is  —  a  maga 
hasznára fordítja. A vadászok a nyúl halálsírásának utánzásával 
igyekeznek lőtávolra csalni a ragadozókat — rókát, vadmacskát 
és  farkast.  Az  öreg,  kifinomult  hallású,  sokat  tapasztalt  vén 
farkast nemigen lehet így becsapni. De a még kevés nyúlsírást 
hallott kamaszfarkas néha beugrik a jól utánzott nyúlhangra.

Egy  hideg  téli  alkonyatkor,  nem  messze  a  régi  elhagyott 
farkastanyától felhangzott a nyúlsírás izgató hangja.

A csapat vénei idegesen és gyanakodva kapták fel hallatára 
fejüket, de a tőlük kissé távolabb álló kis kan — nyomában egy 
alomtestvérével  —  ész  nélkül,  fejvesztetten  rohant  a  csábító 
hangok  irányába.  A sűrű  bokrok  között  fülébe  csapódó  ágak 



zörgése elnyomta anyjának figyelmeztető horkantását. Kapzsin, 
mohón rohant, hogy megelőzze utána futó testvérét.

A  nyúlprédát  szerető  kis  farkas  tört  az  élre.  Elfelejtette  a 
csapat  ősi  szokását,  hogy  a  prédát  nem  szabad  hangosan 
megrohanni, hanem előbb közelre kell belopni, megfigyelni, és 
csak a csapatvezér jelzésére indulhat meg a hajsza. Az éhes kis 
állat szinte érezte az édes, forró vér szagát, és az agyasa boruló 
vörös köd mindent felejtetett vele.

Hol volt már a sok anyai intelem! Az éhség, a korgó gyomor 
és a mohó falánkság elnyomta az óvatosságot.

Nem hallották  azt  sem,  hogy a  falka  figyelmesen,  egymás 
nyomába  lépve,  gyors,  de  óvatos  mozgással  húzódik  el  a 
veszélyes helyről, és egymás után tűnnek el a havasi hágó felé 
vezető vadcsapán.

A két kis farkas mindebből semmit sem tudott, csak irigyen 
azon igyekezett, hogy egymást megelőzze.

A borókás szélén, a sziklák között nagyot csattant az egyszer 
már  hallott,  félelmetes  hang.  Ész  nélkül,  szinte  helyben 
megperdülve, rohant visszafelé — az egyik farkas.

A  másik  behúzott  farokkal,  nehezen  mozogva,  sántikálva, 
messziről követte. Jobb hátsó lábát nem használhatta, ezt eltörte 
egy goromba golyó.  Nyomában sötétpiros  vérrózsák nyíltak a 
szikrázó fehér havon.

Nehezen, fájdalmasan húzta maga után törötten lógó lábát, és 
igyekezett minden erejéből távolabb, messzebb a veszedelemtől. 
Testvére régen,  megelőzte,  és az izgalomtól  lihegve  zárkózott 
fel a csapat utolsó tagja, az anyja mögé.

Az  anyafarkas  dühösen kapott  szeleburdi  fia  felé,  mire  az 
ijedten megállt, és csak hosszú idő múlva merte követni társait

A farkascsapat mögött — már nagyon messze — kínlódva, 
sántikálva,  mind  lassabban  fut  sebzett  társuk.  A  fájdalom 
minden lépésnél megrázta testét.  Legszívesebben elnyúlna egy 
csendes takarásban, de az életösztön hajtja tovább. Minél több 
vért veszít, annál lassabban vonszolja magát.



Hetek  telnek  el,  míg  sebe  úgy,  ahogy  begyógyult,  és 
megtanult hosszú távon is három lábon futni. A csapat eltűrte, 
de  nem fogadta  be.  Nem törődtek  vele.  Ha közelükbe  került, 
rámorogtak, de ha messze mögöttük kullogott — látszólag nem 
bánták. A prédából sokat nem kapott, csak annyit,  amennyit  a 
falánk, mindig éhes társai meghagytak. Ez a mostoha bánásmód 
legyengítette,  és  a  mély  havú,  hideg  télen  alaposan  le  is 
fogyasztotta.

Ezen a télen a falka kevés prédára akadt. A nagy hidegben a 
szarvasok,  őzek  lehúzódtak  a  völgyekbe,  ahová nem szívesen 
mentek  a  farkasok,  mert  az  emberi  lakhelyek  közelében  és  a 
gyakran  ellenőrzött  etetők  környékén  veszélyes  volt  a 
zsákmányolás.

Egy ritka hideg téli alkonyatban, amikor már napok óta nem 
akadt  sem  friss  hús,  de  még  dög  sem,  a  lesoványodott, 
háromlábú farkas újra a falkához ódalgott.

Eddig nem mert ennyire közelükbe menni, mert érezte, hogy 
csak  megtűrik,  és  mióta  megnyomorodott,  még  saját  anyja  is 
feléje mar, ha közelébe kerül.

Most  a  nagy  hideg  elnyomta  eddigi  félénkségét,  és  a 
csapathoz somfordált. Az éhes falka — hogy egymást melegítse 
— egy csomóba húzódva feküdt, és nem sokat törődött beteg, 
csapzott  társával.  Pár perc múlva azonban két nagy kanfarkas 
felállt,  a sántát  kissé körülszaglászta,  majd az egyik a jobb, a 
másik  a  bal  oldala  mellé  húzódott,  miközben  mindketten 
mereven feléje figyeltek.

A beteg farkas rosszat sejtett. Elfutni nem mert, mert érezte, 
hogyha hátat fordít, a falka utána ered. Ezért a helyén maradt, de 
kissé  felemelkedve,  ugrásra  készen  várt.  Ínyét  felhúzva, 
morogva, hol jobbra, hol balra szomszédai felé vicsorgott. Ezek 
látszólag  egykedvűen,  de  valójában élesen  figyelve  a  beteget, 
szorosan mellette maradtak.

A  falka  farkasai  egymás  után  köréjük  húzódtak,  és 
mindannyian  mereven  nézték  beteg  társukat.  A  sötétedő 



alkonyatban  mind  határozottabban  fénylettek  a  fenyegető, 
sárgászölden villogó farkasszemek.

A  beteg  ínyét  még  jobban  felhúzva,  morogva,  hörögve 
megpróbált  hátrább  húzódni,  miközben  a  téli  szürkületben 
fenyegetően villantak meg fogai.

Morgása  azonban  mindinkább  szűkölésnek  tetszett. 
Bármilyen  lassan  és  óvatosan  hátrált,  mégis  meglökte  kissé 
egyik szomszédját. Ez mozdulatlanul, de mint kérlelhetetlen őr 
állt ez ideig mellette. Most, erre a jelentéktelen érintésre azonnal 
feléje kapott. A beteg farkas életösztöne utolsó fellobbanásával 
megpróbálta  kivédeni  a harapást,  de ebben a pillanatban  rajta 
volt az egész falka.

A  hajnali  hideg  holdfény  a  verekedés  helyén  már  csak  a 
letaposott véres hóra, kitépett szőrcsomókra, egypár széthurcolt 
csontra  és  a  negyedik  farkas  merev  szemű,  nyitott  szájú, 
csapzott  fejére  világított.  Ez  is  csak  azért  maradt  meg  a 
völgyben,  mert  a  küzdelem  hevében  a  letépett,  lemart  fejet 
valamelyik farkas lerúgta a meredek, havas hegyoldalon.

A  tél  vége  felé,  ahogy  enyhült  a  hideg,  és  mindjobban 
összeesett a hó, a farkascsapat is szétszéledt.  Az utolsó közös 
prédán — egy sovány szarvastehénen — a szokottnál is jobban 
összemarakodott  az  éhes  falka,  és  ezután  végleg  szétzüllött  a 
csapat.

A  két  testvér  eddig  többnyire  egymás  mellett  futott  a 
hajszákon.  Régen  megszokta  egymás  szagát,  és  a 
verekedéseknél is közösen marták a többieket. Így történt, hogy 
mikor  szétzüllött  a  falka,  önkéntelenül  is  egymás  nyomába 
maradtak.

Jó  is  volt  ez,  mert  így  közös  erővel  könnyebben  jutottak 
zsákmányhoz,  hamarabb  gyűrték  le  az  ellenfelet,  és  erősebb 
állatokat is megtámadhattak.

A falka télen nemegyszer sikeresen győzte le az erdő szürke 
vagy fekete  csuhás  őslakóját  — a  vaddisznót.  A malacokkal, 
süldőkkel  aránylag  könnyen  végeztek,  de az  erős  kanok és  a 



feldühödött  malacos kocák elől  kitértek.  Csak akkor támadták 
meg őket, ha azok már legyengültek a mély hóban, de megesett 
az is, hogy nem akadt más zsákmány a falka útjába, és kifejlett, 
erős disznóra fanyalodtak.

A  farkascsapat  szétzüllése  utáni  napon  a  két  testvér  egy 
vaddisznósüldőt támadott meg.

Az erős, jól fejlett süldő vitézül védekezett, de a két farkas 
legyűrte.  Amint  az  egyik  belemart  a  nyakába,  hogy  halálos 
harapással végezzen vele, a megkínzott állat messze hallhatóan 
felvisított.

A farkasok az első pillanatban kissé meghökkentek az éles 
hangtól,  amit  nem  szívesen  hallottak,  de  a  vér  szaga  úgy 
megvadította  őket,  hogy  fékevesztetten  marták,  tépték  a  már 
csak vonagló süldőt.

A  még  élő  állat  gyomrát  felszakította  a  kanfarkas,  és 
valósággal beleette magát a gőzölgő gyomorba, belekbe.

A  nagy  marakodásban  nem  hallották  meg,  hogy  rohanva, 
fújva,  mint  egy  megvadult  lokomotív  zúdult  feléjük  egy 
hatalmas koca.  Még egy pillanat,  és  az egyik  farkas felvágott 
hassal  esik  keresztül  saját  fején,  míg  a  másik  fejvesztetten 
menekül.

A  halálosan  sebzett  farkas  védekezik  ugyan  még,  de  a 
feldühödött koca gyors támadásai nemsokára a hóba tapossák.

Ott fekszik megtiporva, felvágott hassal, kifordult gyomorral 
a  süldő  mellett.  Az  áldozat  és  gyilkosa  békésen,  csendben 
pihennek a gőzölgő vértócsában, amelyben már nincs különbség 
a süldő és a farkas vére között.

Az  időközben  odaérkezett  vaddisznókonda  hangos 
csámcsogással  esik  neki  a  váratlan  zsákmánynak.  Nemsokára 
már  csak  a  süldő  sörtéi,  koponyája  és  a  farkas  csánkjai 
maradnak a széttiport, véres hóban.

Az alomból már csak az utolsó — a hatodik farkas — érte 
meg  az  első  évfordulót.  A többi  mind  megismerkedett  már  a 
Félelmetes  Ismeretlennel  —  amely  legyőzte  a  vérszomjas, 



kegyelmet  nem  ismerő  ordasokat.  Ekkor  már  rég  elfelejtette 
születési helyét, a barátságos, meleg barlangot, gondos anyját es 
hancúrozó  testvéreit.  Önző,  csak  önmagával  törődő,  minden 
élőlényt megmarni, gyilkolni vágyó bestiává fejlődött az egykor 
kedves, játékos kis farkasgyerek.

Sok  tél  telt  el  az  ötödik  farkaskölyök  pusztulása  után.  A 
megmaradt, utolsó farkas megerősödött, és goromba, kegyetlen, 
mogorva csapatvezér lett.

Télen ő vezette a falkát. Senkit sem szeretett, csak önmagát. 
Megölte  a  gidáját  szoptató  őzsutát,  az  anyjától  elmaradt 
szarvasborjút, de ha tehette, a kifejlett szarvast is. Az irgalmat, 
gyöngeséget nem ismerte. A társait marta, harapta, és csak azért 
tűrte  maga  mellett  őket,  mert  segítették  a  zsákmányolásban. 
Családját sohasem szerette, csak párzási időben volt együtt egy-
egy nősténnyel, és ha tehette, ő is megette saját kölykeit is.

Az  idő  telt.  Régen  fényesen  csillogó  bundája  megfakult, 
acélos izmai megpetyhüdtek. Már semmi sem érdekelte, csak ha 
zsákmányt  szimatolt,  csillant  fel  szemében  a  régi  harci  vágy. 
Megcsappant életerejét  a többiek is észrevették.  Előbb a falka 
vezérségéről  kellett  lemondania,  majd  a  farkascsapatot  is  el 
kellett hagynia. Az öreg, a többieknél lassabban futó, gyengébb 
farkast nem szívesen tűrték meg maguk között kegyetlen társai.

Az  óvatos  állat  érezte,  hogy  nem  egyenrangú  tagja  a 
falkának, és szükség esetén még ellenfelei is lehetnek egykori 
alattvalói.  Ezért  inkább önszántából  hagyta el  őket Nem várta 
meg, míg az éhes farkascsapat — egyszer, nagy szükség idején 
— őt is megrohanja és széttépi. Magános ordas lett.

A nyájak és az emberi települések közelébe kényszerült. Ott 
próbált rabolni, mert az egészséges vadat már nem érte utol.

Végül  ebből  a  mesterségből  is  kikopott.  Dögöt,  kisebb 
állatokat — pockot, egereket,  békát — keresett,  de feneketlen 
bendőjét  csak  ritkán  tölthette  meg.  Már  csak  kínlódást, 
megaláztatást jelentett számára az élete. Az egykor rettegett, vén 





farkas — a havasok ura — csúszómászókkal, apró rágcsálókkal 
tengeti életét, és kitért minden régen megvetett ellensége elől.

Éhesen,  csapzottan,  fáradtan  vonszolta  magát,  mikor  egy 
döglött  kutyát  talált.  Óvatosan körülszaglászta,  és marcangoló 
éhségét legyűrve, sokáig nem nyúlt hozzá. Végre is az éhség és 
korgó  gyomrában  érzett  éles  fájdalom  leküzdötték 
bizalmatlanságát. Életében először olyan dögbe harapott, amely 
gyanús volt neki, amelytől ösztönösen irtózott.

Mohón belefalt.  Nem is  ízlelte  a  szájában  elomló  húst  — 
hanem  nagy  darabokban  nyelte,  tömte  magába  —,  amíg 
egyszerre szúró fájdalom nyilallott gyomrába, majd erős görcs 
rántotta össze.

Tátott  szájjal,  merev  szemmel  hagyta  abba  az  evést,  és 
rémülten érezte, hogy a görcsök szaporodnak, és nő a fájdalma. 
Mérgezett  húst  evett!  A  gyors  hatású  sztrichnin  nemsokára 
végez vele!

Gyomrában  hol  tüzes  hasogatást,  hol  jéghideg  fájdalmat 
érzett: Hiába adja már ki a húst, a halál már szétoszlott testében.

Támolyogva,  szédelegve  jár.  Szőre  felborzolódik,  szeme 
zavaros  fényben  ég,  nyelve  kiszárad,  torka  bedagad.  Ordítani 
akar, de hang nem jön torkából. A vérengző, anyát, gyermeket 
sohasem  kímélő,-  irgalmat  nem  ismerő,  más  fájdalmában 
gyönyörködő,  vérszomjas  farkas  testét  utoljára  rántja  össze  a 
lélegzetelállító  fájdalom.  Kínjában  egy  kőbe  harap.  Lábai 
karikába görbülnek, és horpasza utolsót rándul.

A hatodik farkast is elérte a végzete.

Szederjei Ákos



BORZKALAND

1963 tavaszán a  Jósva-völgyi  lakásunkban szólt  a  telefonunk. 
Nagy  diadallal  jelentette  férjem  egyik  védkerület-vezető 
erdésze,  hogy a kis  kukoricásunk mellett  lakó borzvár  lakóját 
sikerült kiásni. Az élve megfogott állatot nem ütötték le, hanem 
disznóólba zárták, és ha akarom, megnézhetem.

Azonnal  lóra  ültem,  és  a pusztára  érkezve,  a  ketrec ajtaját 
kissé  kinyitva,  belestem  a  sötét  disznóólba.  A  kiásás  és 
megfogás izgalmait átélt állat dühösen ugrott felém, úgyhogy az 
erdész csak az utolsó pillanatban csapta be orra előtt az ajtót.

— Majdnem kiugrott a komisz! — dühöngött az erdész.
Beszéd közben kiderült,  hogy a borzvár öreg borz-mamáját 

fogták el.
— Ez  évben is  szoptatott,  még  az  kellene,  hogy az  egész 

család a mérnök úr kukoricájára kapjon — magyarázta a mérges 
ember.

Miután semmi reményem nem volt, hogy az agyonrémített és 
megkínzott  állatot  alaposabban  szemügyre  vegyem,  hát 
hazamentem. A borzot nem engedtem addig agyonlőni,  míg a 
férjem haza nem érkezik, és nem intézkedik.

Egész este nem tudtam szabadulni  a szegény borzgyerekek 
várható éhhalálának gondolatától.  Addig töprengtem, míg éjfél 
tájban — mikor az egész ház és remélhetőleg már a puszta népe 
is  aludt  — csendben,  nehogy  valakit  felkeltsek,  az  istállóból 
óvatosan kihoztam a lovamat, és a házaktól mintegy 500 lépésre 
csendben elvezetve,  ott felültem,  és elkocogtam a puszta felé. 
Ott  ugyanilyen  módszerrel  odaóvatoskodtam  a  disznóólhoz, 
majd  ajtaját  kinyitva,  kiengedtem  a  foglyot.  Szegény  állat, 
mintha  csak  tudta  volna,  hogy  nem bántani  akarom,  csendes 
léptekkel jött az ajtóig, és átlépve a küszöböt, pár lépésre tőlem, 
fejét  felemelve,  felém szimatolt,  és  lassú ügetéssel  tűnt  el  az 
erdőben.



Másnap reggel  jelentették,  hogy eltűnt  a  borz.  Férjem,  aki 
aznap arra járt, megtalálta a lovam nyomát. Mindent megértett, 
de nem szidott össze.

Pár  nap  múlva  a  férjem  estefelé  a  kiengedett  borzmama 
tanyája körül járt, és kiült a magaslesre. Az öreg mama későn, 
tíz óra felé bújt elő, de a holdvilágnál jól látszott ismertetőjele 
— csonka bal füle —, amelyet kiásásakor az egyik fogós foxink 
a „szájában felejtett”. A rend kedvéért megjegyzem, a foxinak 
viszont  a  fél  fején  alig  maradt  valami  az  eredeti  „huzatból”, 
amint azt a borzásó ember megjegyezte.

A borzmama nagyon óvatosan, előbb kidugta a fejét a kijárati 
nyílásból, majd mikor úgy érezte, hogy csendes a környék, lassú 
léptekkel, nyomában a három borzgyerekkel megindult. Másnap 
megkerestük a csapáját, és három és fél kilométeren át követtük 
is egy elhagyott, öreg borzvárig. Szerencsére frissen esett, és a 
sáros talajon aránylag könnyen kibogozhattuk a borz útvonalát.

Közben elmúlt a termő nyár, és jött a szarvasbőgés ideje. A 
szelcei  vadászlak nyitott  ablakán át jól hallottuk a bőgő bikák 
koncertjét.  Éjfél  tájban jöttünk haza,  és  hajnalig még pár órát 
akartunk pihenni. Nem tudom, mennyit alhattunk, de nem sokat, 
mikor a vadőr a nyitott ablakon behajolva suttogta:

— Tessék felkelni,  borz van a tengeriben. Ha körülálljuk a 
holdvilág mellett, biztosan lövésre kapjuk.

Fáradtan,  álmosan kapkodtuk magunkra a ruháinkat,  és pár 
perc  múlva  mér  ott  álltam a kukorica  sarkában;  jobbra tőlem 
volt  a  férjem,  és  balra  két  erdész  meg  három vadőr.  Közben 
megfordult a szél, és hátunk mögül az erdő felől kezdett fújni. 
Sajnos, a hajtást késő volt már leállítani, hisz a három kocsis ott 
zörgött  már  a  kukorica  felső  sarkában.  Amint  megindultak  a 
hajtók,  máris  hallottuk a borz mozgását.  Az előző éjszakákon 
letört  és  elszáradt  tengerilevelekhez  érve  nagy  zörgéssel 
mozgott,  és  így  jól  megfigyelhettük,  ahogy  körüljárta  a 
tengerinek az erdő felé eső szélét, de minduntalan emberszagot 
érezhetett,  mert nem lépett ki a tengeri szélére. Végre kétszeri 



körüljárás után, előttem megállt, és lassan felém indult. Az erős 
holdfényben felismertem a tépett fülű borzmamát, ahogy lassú 
léptekkel  jött  felém.  Tőlem  alig  tizenöt  lépésre  sétált  be  az 
erdőbe. Nem látszott rajta a szokásos rémület, nem rohant, mint 
a hajtott borz szokott, hanem inkább lassú ügetéssel totyogott át 
a tengeri és az erdő közötti nyiladékon. Férjem sokáig ugratott, 
hogy elaludtam leshelyemen,  és  azért  hagytam elmenni  lövés 
nélkül  a  borzot,  míg  csak  be  nem  vallottam  neki  újabb 
„gyöngeségemet”.

Másnap  a  közeli  borzvár  kijárati  nyílásait  betömettük,  és 
körülraktuk a környéket használhatatlan vasdarabokkal és öreg 
patkókkal.  A  vasakat  a  borz  csapdának  nézi,  és  az  ilyen 
környékről elhúzódik. Most is ez történt. A borzmamát ettől a 
naptól kezdve nem látták Szelce környékén.

A  következő  évben,  ősz  végén,  lombhullás  idején  újra 
találkoztam öreg védencemmel, a borzmamával. Látszólag rossz 
széllel  sétált  felém a  cserkészúton,  de  harminc  lépésre  tőlem 
megállt  és  kikerült.  Elmondtam  egy  öreg  erdőjárónak 
találkozásainkat, és ő a következő elmélettel lepett meg:

A borz megismerte a szagomat, ezért jött felém a hajtásban 
bizalommal, és nem a többiek irányában. Utolsó alkalommal is 
ezért került ilyen közel hozzám.

Nem  tudom  ugyan  ezt  az  elméletet  elfogadni,  de  mint 
érdekességet  —  mint  annyi  mást  —  mégis  beírom  a 
vadásznaplómba.

Szederjei Ákosné



KUTYAPORTRÉK

Az angolok our dumb friends, „néma barátaink” címmel illetik a 
háziállatokat,  nevezetesen  a  kutyákat!  Hogy  a  kutya  hűséges 
állatbarátja  az  embernek,  azt  még  azok  is  tudják,  akiknek 
sohasem volt kutyájuk, de hogy „néma barátunk”-e, azt már sok 
kutyatartó  csak  úgy  fenntartással  fogadja  el.  Sok  vadász,  azt 
hiszem, a legtöbb pásztorember is, akár megesküszik arra, hogy 
kutyája  beszédét  érti,  valamint  négylábú  barátja  is  megérti 
minden szavát, mozdulatát, sőt még többet..., eltalálja, megérzi a 
gondolatát is.

Ezek  az  áradozások  természetesen  túlzások,  és  kellő 
mértékre,  leszállítandók,  bár  tagadhatatlan,  hogy  az  ember 
szolgálatában levő állatok között a kutya a leghűségesebb „néma 
barát”, a legértelmesebb.

Sokan  azt  mondanák,  hogy ez  is  túlzás,  hiszen  csodálatos 
dolgokat  olvastak  a  szelíd  indiai  elefánt  tanulékonyságáról, 
meglepően  magas  értelmességéről.  Megvallom,  én  is  így 
érveltem,  azután  a  legnagyobb  tekintély  győzött  meg 
tévedésemről.  Ez  a  tekintély  nem  volt  más,  mint  az  indiai 
erdészet  egyik  legfőbb  tisztviselője,  Mr.  Dunbar-Brander, 
akinek  hatáskörébe  tartozott  az  összes  elő-indiai  állami 
elefánttelep, úgyszintén a vad elefántok befogása is.

Victoria-Nyanza egyik állomásán találkoztam vele, a német 
kerületi  főnök vacsoráján. Négyen voltunk, és mind a négyen 
sok  földet  bejárt  nagyvad-vadászok,  ezért  természetesen 
mesterségünknél  maradtunk,  és  vadról,  vadászatról, 
népszokásokról  beszélgettünk.  Dunbar-Brander  az  indiai 
állatvilág  egyik  legkitűnőbb  ismerője,  érdekesnél-érdekesebb 
dolgokat  beszélt  négylábú  védenceiről  és  munkatársairól,  a 
szelíd indiai elefántokról. Ennek kapcsán merült fel azután az az 
állítás, hogy a szelíd elefánt határozottan a legértelmesebb állat.



Csodálkozásomra  Dunbar-Brander  ellentmondott,  és 
kijelentette, hogy ő a kutyát tartja annak, mert mi mindent tudna 
egy okos vadászkutya — amely legfeljebb tíz évig szolgálhat ha 
hatvan évig volna az ember szolgálatában, mint például az indiai 
kormányzóság sok elefántja?! Bizony, bizony! Talán jól is van, 
hogy a kutyaélet rövid, mert ha hatvan vagy még több évig élne, 
annyi  tudásra  tenne  szert,  hogy...  talán  nem  is  lehetne  az 
embernek annyira odaadó, hűséges barátja, amilyen...

Talán  hosszabbra  is  nyúlt  a  bevezetés,  mint  amilyenné 
szántam. A hosszú bevezetés az olvasóban azt a hitet is keltheti, 
hogy  olyan  legendás  hírű  kutyanagyságokról  írok,  amilyen 
például  a  bernáthegyi  kolostor  híres  „Barry”-ja  volt.  Az  én 
kutyaismeretségemben nem akadtak ilyen kutyanagyságok, azok 
mind egyszerű tagjai voltak a kutyatársadalomnak.

Nagyon sokáig kutyátlan életet éltem. Fiatalságom javát Afrika 
vadonjaiban és rendszerint olyan vidéken töltöttem, ahol kutyát 
tartani  nem  lehetett.  Kár  lett  volna  értük!  Mégis  az  első 
jellemrajz  egy  afrikai  kutyáról  készült.  Hegyes  fülű,  sakálra 
emlékeztető, elhagyott korcsról, amely úgy él emlékezetemben, 
mint  a  még  meg  nem  változott  Afrika,  a  „Sötét  Földrész” 
jelképe.  Akkor  még  nem változott  meg  a  „Fekete  Földrész”, 
még nagy fehér foltok voltak Afrika térképén, és a bennszülött 
lakosság  emlékezetében  is  még  élénken  élt  a 
rabszolgakaravánok sok borzalma.  A fehér emberek „szafari”-
jának,  teherhordozó  karavánjának  feltűnése  is  vakrémületet 
okozott  az  elhagyottabb  vidékeken.  Ilyen  ok  nélküli  rémület 
gyakran  a  legkellemetlenebb  helyzetet  teremtette,  amelynek 
következménye  esetleg  vérontás  is  lehetett  volna.  Ezt 
elkerülendő, ha csak tehettem, ilyen helyeket járva, mindig egy-
két  embert  előreküldtem,  hogy  a  fehér  ember  szafarijának 
érkezését bejelentse, és egyúttal tudtára adja a falunak, hogy az 



érkező „mzungu” — vagyis európai — békés vadászember, aki 
mindenért megfizet.

Volt  azonban  olyan  esetem is,  amikor  váratlanul  jutottunk 
egy-egy kisebb hegyi törzs rejtett falujába. Hiába kiáltoztunk a 
menekülő  asszony-  és  gyereknép  után  és  a  még  előbb  a 
sűrűségbe  ugrott  férfiaknak,  hogy jöjjenek  vissza,  mert  senki 
sem bántja őket!

Ilyen esetekben láttam, hogy a vakrémület mennyire átragad 
az állatokra is. A meglepett bennszülöttek hegyes fülű, sakálra 
emlékeztető  kutyáiba,  amelyek  különben  elég  bátran  védték 
gazdáik ültetvényeit  a vaddisznóktól, a tolvaj majomhadtól, és 
vadászat közben is megmutatták fogósságukat, ilyenkor még a 
mozgást  is  beléjük  fojtotta  a  rémület.  Farkukat  lábuk  közé 
húzva,  mintha  a  testet  öltött  eleven  sátán  jelent  volna  meg 
előttük, hangtalanul menekültek a sikoltozó asszonynép után.

A  mostani  megváltozott  Afrikában  már  egészen  más  a 
helyzet.  Tovagördülő  gépkocsinkra  rá  sem hederítettek,  vagy 
falusi kuvaszok módjára csaholva futottak a tovadübörgő és már 
megszokott valami után...

Indiában eltöltött hadifogolyéveim is kutyátlanok voltak. Ott 
ugyan  tarthattam  volna  kutyát,  de  nem  lett  volna  szívem 
elhagyni a fogságot megosztó hű állatbarátot, amikor az angolok 
a háború végeztével újra hajóra raknak. Az angolok dicséretére 
legyen mondva, a foglyoknak megengedték, hogy kedvenceiket 
a fogolytáborba vihessék, és ott tartsák.

Egy  német  fogolytársunknak  volt  ott  két  öregebb tacskója. 
Ezek  a  jellegzetesen  germán  ebek  már  honosított  indiaiak 
voltak. Kergették a tábor fölött keringő élősdi kányák árnyékát, 
hajszolták a szemetesládák körül settenkedő dögkeselyűket,  és 
szenvedélyesen vadásztak kígyókra.  Értették mesterségüket,  és 
sokáig  győzelmesen  folytatták  ezt  a  veszélyes  sportot.  A 
veszélyes  sporttal  foglalkozók  végzete  elérte  az  egyiket.  Egy 
ilyen vadászat alkalmával egy kobra harapta meg, és a szegény 
állat  csakhamar  elpusztult.  A másik  hű  bajtárs  szomorkodott, 



nem  evett,  és  éhen  is  pusztult  öreg  cimborája  után  való 
bánatában... Azóta is úgy él ez a görbe lábú, okos pofájú eb az 
emlékezetemben,  mint  a  bajtársi  hűség  megtestesülése.  A 
fogságból  hazakerülve,  körülményeim  annyira  megváltoztak, 
hogy  le  kellett  mondanom  a  világcsavargó  életről,  és  egy 
helyben  ülő polgár  lettem.  A hosszú fogság jó előkészítő  idő 
volt a megváltozott életre! Ha már egy helyhez vagyok kötve, 
mindjárt szereztem magamnak egy kutyát, mert hát legtöbbször 
olyan területen vadászgatok, ahol „eb a vadász, kutya nélkül”. 
De  máskülönben  sem  lennék  kutya  nélkül  ott,  ahol  a 
kutyatartásnak nincs különösebb akadálya.

Hosszú válogatás után jutottam kutyámhoz, és mondhatom, 
hogy nagyon szerencsés szerzemény volt az én kedves „Miss” 
kutyám. Angol setter volt. Selyemszőrű, szép, okos állat. Talán 
nem is  volt  magamfajta  „vad” vadásznak való,  aki  egész nap 
járja  a  határt,  kutatja  a  vízmosásokat,  bújja  a  sűrűséget. 
Különben  „menekült”  kutya  volt;  Kassáról  származott 
Budapestre, és gazdája és úrnője csak azért vált meg tőle, mert 
pesti  lakásukban  nem  tarthatták.  Az  átadási  szerződés  fő 
feltétele az volt, hogy „Miss” jó bánásmódban részesül, szóval 
jó kézbe kerül, vagyis a jó bánásmód mellett meg kellett tanítani 
mindarra, amit egy nemes vérű angol setternek tudnia illik. Meg 
is  tanulta,  éspedig kitűnően megtanulta a kisvad vadászatának 
minden  csínját-bínját.  Azaz...,  inkább a  szárnyas  érdekelte.  A 
nyúl  csak  olyan  nagyon  közönséges  valami  volt  a  szemében, 
nem sokat törődött vele.

Erdeink gyönyörűséges tündérmadara, az erdei szalonka volt 
legkedvesebb  vadja.  Mintha  gazdája  szenvedélyéből  sugárzott 
volna  bele  a  titokzatos  madár  vadászatának  szeretete,  s  hogy 
abban  az  időben  vidékünkön  én,  lőttem  a  legtöbb  erdei 
szalonkát, az csakis Miss kutyám érdeme volt.

Ha  egy-egy  kockázatosabb  lövés  után,  amikor  úgyszólván 
csak  a  szárnycsattogás  zaja  után  dobtam  lövésemet,  és  a 
keresésre küldött Miss a sűrűségből kibukkant, a gyönyörűséges 





zsákmányt a szájában hozva, akkor volt csak igazán elemében. 
A  fegyelem  igen  nagy  volt,  annyira,  hogy  vadásztársaim 
gyakran  gúnyolódva  kérdezték,  hogy  Miss  kutyám  hány 
kutyaakadémia  oklevelese.  Ilyenkor  azonban  felborult  a 
fegyelem!  Valahogyan úgy volt,  mint  messze,  lent Afrikában, 
amikor  valami igen nagy esemény alkalmával,  mint  például a 
„legszűkebb”,  igazán hajszálon lógó menekülés  után,  vagy — 
mondjuk  —  egy  hatalmas  agyarú  elefántbika  elejtésekor,  a 
fekete kísérőknél a nagy pillanat felbontotta a fehér embernek 
kijáró  köteles,  alázatos  tiszteletet,  és  kézfogásra  nyújtották 
jobbjukat,  úgy  Miss  is  „bizalmaskodott”  ilyen  pillanatokban. 
Nem ült le előttem, ahogyan tennie kellett volna, hanem derekát 
riszálva,  körbe-körbefutkosott  a  remek  madárral,  és  csak 
hosszabb sürgetésre ült le előttem, hogy én a szalonkát, ő meg a 
dicsérő fejsimogatást átvegye...

Gondolkozott,  következtetett.  Például,  amikor a sörétpuskát 
emeltem  le  a  puskaállványról,  toporzékolt  örömében,  és  ha 
mosolyogva  mondtam neki,  hogy:  Otthon  maradsz!  — tudta, 
hogy ez csak tréfa, és ugrálva futott az ajtóhoz. De bezzeg, ha 
komoly arccal hangzott el a parancs, lekókadva és szomorúan, 
sóhajtást  kifejező  nyögéssel  ballagott  helyére.  Ha  valamelyik 
golyós puskát vettem kézbe, nyugodt maradt, mert tudta, hogy 
akkor  ő  „nem  illetékes”,  akkor  nagyvadra  megyek  vadászni. 
Különben nemcsak megértette  az embert,  hanem meg is tudta 
értetni  magát.  Ha  például  szomjas  volt,  halk  nyöszörgéssel 
integetett  fejével  a  mosdó,  a  vizes  kancsó és más  vizesedény 
felé.  Amikor  otthon  a  vacsoránál  bejelentettem  neki,  hogy 
másnap nem megyek a városba, hanem vadászni megyünk, már 
alig bírt az örömével, nyújtózkodott, ásítozott — ez volt nála a 
nagy  meghatódás  legbiztosabb  jele  —,  és  másnap  kora 
hajnalban már ágyamnál volt, és őrizte minden mozdulatomat, 
minden lépésemet, nehogy valahogyan nélküle menjek el.

Otthon  a  háziak  természetesen  elkényeztették.  Nagyon  jól 
tudta,  hogy  mit  mikor  szabad  tennie.  Ha  elmentem  hazulról, 



azonnal  feltelepedett  egy nyugágyra,  pedig  jól  tudta,  hogy az 
büntetendő  cselekmény.  Este  nyolc  óra  után  azután  leszállt  a 
karosszékről,  pamlagról,  és  az  ablaknál  leste  érkezésemet. 
Akkor futott be a vonatom.

Feleségem  természetesen  bűnpártoló  volt,  és  ha  netalán 
váratlanul jöttem haza, figyelmeztette, hogy: „jön, jön!”

Elérkezett  végre  az  idő,  hogy  újra  Afrikába  mehettem. 
Elutazásom  után  Miss  rendes  szokása  szerint  este  nyolckor 
leugrott a pamlagról, és az ablaknál leste érkezésemet. Napokig 
várt  így.  Ha kissé ellustálkodott,  a háziak  figyelmeztető  „jön, 
jön”  szavára  igyekezett  a  pamlagról  gyorsan  lekerülni,  és 
figyelőhelyére  sietni.  Hajónk  már  valahol  az  Indiai-óceánon 
járhatott,  amikor  Miss  ráeszmélt,  hogy  becsapják.  Feleségem 
vészjelzésére nem az ablakhoz sietett, hanem az ebédlőbe ment, 
és  látva,  hogy  helyemen  nem volt  teríték,  szépen  nyugodtan 
visszafeküdt a tilalmazott helyre. Azután hiába mondták, hogy 
„jön, jön”, nyugodtan tovább hevert a pamlagon, és valószínűleg 
azon  törte  hűséges  kutyafejét,  hol  marad  el  olyan  sokáig  a 
gazdája, hogy a várva várt szalonkahúzást is elmulasztja.

Sok  szép,  kedves  és  örökre  emlékezetes  vadászélmény 
fűződik  Miss  kutyám  emlékéhez.  Pedig  már  évek  óta 
gesztenyésünkben pihennek maradványai,  de még mindig nem 
felejtettem el borzalmas végét.

Már-már elérte a vizslák aggkorát, amikor a legborzalmasabb 
betegség,  a  veszettség  ütött  ki  rajta.  Nem  ismertem  fel  e 
rémséges  kór  jeleit,  és  a  szegény,  hűséges  állat  majdnem az 
utolsó napokig teljesítette kötelességét, vadászott velem. Utolsó 
óráiban is hozzám vonszolta magát, mintha búcsúzni akart volna 
tőlem. Végső pillanataiban igazi hős volt. A hűség, az odaadás 
hőse! Hiszen a veszettségben a gyermek megharapja az anyját, 
az  anya  a  gyermekét,  de  a  kutyahűség  legyőzte  a  veszettség 
parancsát is!... Az állatorvos azt mondta, hogy „csendes veszett” 
volt.



A  vadászember  a  vizsla  munkáját  értékeli  a  legtöbbre. 
Valahogyan  azonban  néha  bevallom  magamnak,  hogy  talán 
mégis  a  foxterrier,  a  „foxi”  a  „legkutyább”,  a  legpompásabb 
kutya.  Ez  az  izgékony,  csupa  ideg,  acélizomzatú,  hihetetlen 
vakmerőséggel  telített,  mintázni  való  kutyaszépség,  amelyet 
még  fokoz  az  élénk  foxiszemekből  kicsillanó  magas 
értelmesség.  Egy nagy baj van vele! Ha a háziak kutyabarátok, 
nagyon elkényeztetik.

Nekem a foxi nélkülözhetetlen  vadászpajtásam, és ennek a 
nemes fajnak egyik képviselője igen kedves négylábú barátom 
volt.  Sajnos,  csak volt;  hősi  halált  halt.  Egy hatalmas vadkan 
felvágta.

Nagyon korán került hozzám, alig kéthónapos korában. Apja 
„Fröccs” névre hallgatott — a törzslapon nem az volt a neve —, 
és a borzvárak ostrománál hősiesen szerepelt.  Szegénynek egy 
nagy baja volt,  az, hogy nem volt jó gyerekkora. Nagy dolog, 
egész  életre  kiható  valami  ez  embernél,  állatnál!...  Fia 
meglepetésképpen került hozzám.

Egyik este, amikor szokott módon jeleztem hazaérkezésemet, 
feleségem ajkára  szorított  mutatóujjával  csendre  intett.  Kérdő 
tekintetemre  rámutatott  egy  füleskosárra,  amelyben  édesen 
szunyókált egy apró, „hosszú csőrű” foxi kiskutyagyerek.

Az  elkeresztelésnél  családi  perpatvarok  voltak,  és  — mint 
rendesen — meg kellett adnom magamat. Megint nem kellett a 
törzslapon szereplő, kissé furcsán hangzó név.

Feleségem egyszer a Balatonnál egy házaspárt figyelt meg. A 
férfi  betaposott  a  lassan  mélyülő  vízbe,  majd  úszásra  fogta  a 
dolgot,  és  felesége  hangos  rémüldözése  közben  úszott  addig, 
amíg  a  sikoltozások  vissza  nem  parancsolták  a  partra,  ahol 
életpárja  ezekkel  a  büszke  szavakkal  illette  a  partra  kelőt: 
„Samu, te hős vagy!” Ez a csöppség is olyan kihívó bátorsággal 
tekingetett  ki  füleskosarából,  hogy  végre  is  bele  kellett 
nyugodnom  a  név  megválasztásába.  Foxim  ezért  a  „Samu” 
névre hallgatott.



Minden kölyökkutya érti a szőnyegek, függönyök, cipők és 
egyéb  hasonló  dolgok  „javítását”,  de  azt  hiszem,  a 
rontópáloskodásban egy sem volt olyan nagy mester, mint a mi 
Samunk.  És  amikor  tetten  értük  és  meg  akartuk  fenyíteni, 
bámulatos  fürgeséggel  igyekezett  a  konyhában  levő  füles-
kosarához.  Ott  azután  nyugodtan  elnyúlt,  és  kérkedő 
szemtelenséggel  pislogott  ki  a  világba.  „No mit  akartok?” — 
kérdezte tekintete. Azt hitte, a kosara az ő biztos vára, ott nem 
érheti  a  korbács.  Olyan  kedves  volt  ez  a  kosarában  hitt 
sérthetetlenségének  szemtelen  biztossága,  hogy  nem  volt 
szívünk a  kis  gazfickót  bántani,  csak  szóval  korholtuk,  amire 
legfeljebb egy unatkozó ásítással felelt.

Amikor  már  nagyon  felgyűlt  a  bűnlajstroma,  a  javában 
kamaszodót a foxi-iskolába küldtük. Nagy  volt  a lehangoltság, 
mert nagyon megszerettük ezt a rosszcsontot, és nagyon bántott 
az  a  gondolat,  hogy egy  kis  ládikában,  postán,  kell  messzire 
utaznia.  Felesleges  volt  az  aggodalom,  mert  amikor  a  ládikó 
elkészült, és Samut beletettük, örömmel helyezkedett el benne, 
és  dühösen  támadott  arra,  aki  ládájához  ért.  Kedvére  volt  a 
változatosság!

Sok  dolgot  kell  megtanulnia  a  jóravaló  foxinak!  Bizony 
keservesek lehettek az első napok! Irt is a tanítómestere, aki a 
kutyalélek egyik legjobb ismerője, hogy már megunták a csirkék 
fogyasztását,  mert  még egy foxinál sem tartott  olyan sokáig a 
baromfihajszolástól  való  elszoktatás,  mint  Samunál,  és  egy 
foxikölyöknek sem volt annyi csirkegyilkosság a bűnlajstromán, 
mint neki.

A foxitudományokat azonban nagyon gyorsan sajátította el, 
és  minden  tantárgyból  kitűnően  vizsgázott.  Egér  eltűnt  a 
padlásról — igaz, hogy a padlást újra be kellett utána földelni 
—,  patkány az  istállóból,  kotorékban  jól  dolgozott  macskára, 
rókára, és szelíd disznón tanulta nagy lelkesedéssel, hogyan kell 
megtámadni,  puska  elé  terelni  erdeink  egyetlen  „lovagias” 
vadját, a vadkant.



Úrnője  jóvoltából  a  nehezen  belevert  fegyelem  ugyan 
alaposan meglazult, de amikor komoly dologról volt szó, amikor 
sötét,  titokzatos  föld  alatti  várakban  életre-halálra  kellett 
harcolni a mogorva, nála háromszor súlyosabb borzzal, a dühös 
vadmacskával  vagy  a  vörös  frakkos  ravaszdival,  akkor 
ugyancsak foxi volt a talpán, és az ilyen viadaloknál jelenlévők 
a  küzdelem után  a  piszkosan,  véresen  előkerülőt  egyhangúan 
ezzel fogadták: „Samu, te hős vagy!”

Bizony,  volt  olyan  eset  is,  hogy  az  évszázados  borzvárat 
ostromló  Samu  kutyámat  már  elveszettnek  hittem.  Olyan 
mélyen,  olyan  messze  dúlt  a  föld  alatti  élethalálharc  vagy  a 
magát  elkapart  erdei  remete  ostroma,  hogy  földre  szorított 
fülünk a harc zajából semmit sem fogott fel. Kínos órák múltak 
el ily módon, lassan a tehetetlen tétlenség annál kínzóbbá volt, 
mert segíteni nem lehetett.

A  hatalmas  sziklatömbök  miatt  az  ásást  nem is  kíséreltük 
meg,  és  bizony  egyre  nagyobb  lett  a  Szent  Antalnak  ígért 
összeg, ha a Samu kutya élve előkerül. Mégiscsak előkerült! A 
segítségért  hazaküldött  emberemnek,  a  gulyás  fiának  kitűnő 
ötlete  támadt,  és  magával  hozta  kis  nőstény  pulijukat,  amely 
azután  Samu  után  a  kotorékba  mászott,  és  csábító  ugatására 
mégiscsak előkerült a borzvárat ostromló Samu.

Aztán  még  egyszer  kellett  segítségül  hívni  a  csábos 
nyiffogású nőstény pulit, hogy kicsalja Samut, aki már tizenkét 
órát töltött odalent.

A  kotorékvadászatokon  úgy  tapasztaltam,  hogy Samu  orra 
sohasem  csalt.  Ha  egyszer  beszagolt  a  kotorékba,  és  onnan 
unatkozó  pofával  ballagott  tovább,  akkor  ott  nem  volt 
keresnivaló.  Kár  lett  volna  ilyenkor  parancsszóval  oda 
bekergetni,  mert  a gazda úgysem volt otthon, csak a sok száz 
ugráló vérszopó.

De  bezzeg,  ha  a  gazda  otthon  volt,  akkor  nem is  lehetett 
Samut visszatartani; csakhamar befurakodott a sötét útvesztőbe, 



hogy megvívja  a  nála  gyakran  sokkal  erősebb ellenfelével  — 
mégpedig annak saját várában — a halálos párbajt.

Éppen  olyan  csalhatatlanul  biztos  volt  a  „foxidiagnózis” 
akkor  is,  amikor  a  kukoricaszárral,  szénával-szalmával  telt 
pajtában,  csűrben  felhangzott  izgatott  „nyiff-nyaff”-ja.  Akkor 
már tudtam, hogy az ott rejtőzködő nyest,  amelynek nyomát  a 
friss hó elárulta, az enyém lesz.

A  puskadurranás  után  rögtön  kint  termett,  hogy  ellenfelét 
egyszer  jól  megrázza,  de  látszott  rajta,  hogy ez  nincs  ínyére. 
Jobban  szeretné,  ha  az  védekezni  tudott  volna.  Azután 
következett  a dráma utolsó felvonása; hazajövet Samu el nem 
mozdult  a  zsákmányt  nyúzó  ember  mellől.  Az  ő  jogos 
zsákmánya  volt,  és  a  foxikódex szerint  meg kellett  védeni  az 
emberállat  elől.  Ilyenkor  még  úrnőjét  sem  engedte  oda,  bár 
villogó  bogárszeme  ezért  szinte  bocsánatot  kért.  És  ilyenkor 
bizony nagy ellenfele,  a  verekedő „Szikra” is elismerte  Samu 
jussát, és messzire elkerülte azt a helyet

Szikra az öreg Miss utóda volt. Magyar vizsla, és volt benne 
valami a magyar paraszt tempós rátartiságából. Amikor hozzám 
került,  a  bemutatkozás  alkalmával  előszedtem  öreg 
vadászruhámat,  hátizsákjaimat  és  az  összes  mindennapi 
vadászkészségemet,  ezeket  azután  Szikra  alaposan  — 
mondhatni  elemezve  végigszagolgatta.  Tudtam,  hogy  akkor 
állapítja  meg  rólam  a  tudnivalókat.  Úgy  látszott,  a  finom 
kutyaorr  jó  bizonyítványt  olvasott  ki,  mert  csakhamar  olyan 
ragaszkodó  vadászpajtásom lett,  amilyet  csak  magyar  vizslák 
között lehet találni.

A  gazdájához  való  ragaszkodás  csúnya  emberi 
tulajdonságokat fejlesztett ki benne, irigy és féltékeny lett. Ezért 
is volt örökös harcban Samu kutyámmal, „akivel” két év múltán 
sem barátkozott  meg.  Annyira  nagy volt  ez  a  gyűlölet,  hogy 
Szikra azt  sem tűrte,  hogy Samu a kerítésük drótháló falán át 
ebédes tálja felé nézzen. Mintha félt volna a szemveréstől, vagy 
talán attól  félt,  hogy ezáltal  étele tisztátalanná válik,  akár egy 



brahman,  ha  ételére  egy  pária  árnyéka  esik.  Ilyenkor  a  tálat 
óvatosan szájába vette — nagyon óvatosan, hogy az étel ki ne 
dűljön belőle —, és bevitte a házába. Amikor ebédjével végzett, 
az üres tálat megint kitette.

Azt is hamarost megtanulta,  hogyan kell a kerítés tolózárát 
kinyitni,  úgyhogy  állandóan  lakatot  kellett  rátenni.  Neki  nem 
kellett a golyós puskát a sörétestől megkülönböztetnie, mert  ő 
akkor is „illetékes” volt, amikor a golyós puskát emeltem le a 
fegyverállványról, mert hát ő olyan volt, mint minden szegény 
ember cselédje: „mindenes”. Igen, mindenes-vizsla, és sokszor 
volt úgy, hogy nappal vizslamunkát végzett, késő délután pedig 
kineveztem vérebnek, és nagyvadra cserkészett velem.

Néha  ugyan  a  bal  térdem  mellett  ballagó  Szikrát  nagyon 
ingerelték  a  jobbról-balról  orrába  jövő fácánszimatok,  s  ezért 
néha  egy-egy  pillanatra  megfeledkezett  vérebszerepéről,  de  a 
gyengéd  oldalba  figyelmeztetés  mindjárt  észre  térítette.  Nem 
haragudott  a  büntetésért,  hanem felső  ajkát  felhúzva  nevetett, 
majd  gyengéden  megfogta  bal  kezemet,  mintha  ezzel  is  kért 
volna: ne haragudj, gazdám!

Ha  a  körülmények  úgy  kívánták,  hátizsákomnál  lefektetve 
hagytam, és ott kellett órákig rám várnia. A magaslesekre pedig 
— akárcsak „artistáknak” kiképzett testvérei — magától fel- és 
lemászott.

Ragaszkodása és féltékenysége néha nagyon mulatságos volt. 
Például,  ha  feleségem beszédéből  valami  engem érintő  gúnyt 
vagy  sérelmet  vélt  kiérezni  —  és  mondhatom,  hogy  ritkán 
tévedett  —,  akkor  szőrét  felborzolta,  és  mérgesen  kezdett 
morogni  feleségemre.  Ilyenkor,  és  amikor  feleségem néha  az 
éjjeliszekrényen  levő  pénztárcámból  pénzt  akart  kivenni,  és 
Szikra  előtte  morogva  elállta  az  utat,  feleségem  holmi  sötét 
célzásokat  tett  arra  nézve,  hogy  régen,  nagyon  régen,  nem 
tudom  hányadik  „inkarnáció”-ban,  kutyám  és  én  alighanem 
testvérek voltunk. Szikra volt akkor a sokkal gonoszabb, ezért 
bűnhődik kutyaalakban.



Szikrához  fűződik  egyik  legkedvesebb  kutyás  élményem. 
Egy  rekkenő  augusztusi  napon  hegyes-völgyes  nehéz  terepen 
foglyásztam.  Délután  két  hajtógyerekemmel  ebédpihenőt 
tartottam.  Amikor  a  hőség  már  kissé  engedett,  újra 
feltápászkodtam,  hogy  meglőjem  az  előirányzott 
fogolymennyiséget.  Éppen  be  akartam  fordulni  egy 
kukoricatáblába,  amikor  észrevettem,  hogy  késemet  a 
heverőhelyen hagytam. A nagyobbik hajtógyerek, a Mózes Laji, 
vissza  akart  szaladni  érte,  és  nagyon  csodálkozott,  amikor 
Szikrát leültettem, és nyomomra mutatva kiadtam a parancsot: 
„Nyomon  vissza,  elveszett,  keresd!”  Szikra  orrát  levágva 
elvágtázott, és nemsokára őrült iramban visszahozta késemet.

A  két  kis  palóc  szemét-száját  eltátotta!  Mózes  Laji  felém 
fordulva,  combjára  ütött,  és  a  bámulat  csak  ennyit  mondatott 
vele:

— Barátom!
Szikra,  azután  bajnokságot  is  nyert,  de  úgy  vélem,  a 

palócgyerek csodálatkitörése volt életének legszebb elismerése.
Még egy kutyaismerősöm jellemét vázolom, hogy ezzel be is 

fejezzem hosszúra  nyúlt  értekezésemet.  Ez  a  kutyaismerősöm 
egy  airdale-terrier.  Gazdája  híres  Afrika-vadász.  Ez  a  kutya 
irtózik a gépkocsin való utazástól,  mert  tengeribeteg lesz tőle. 
Nem is  ülne be a  gépkocsiba semmiért  sem.  Amikor  gazdája 
legutóbb Afrikába indult, az utolsó két napon nem akart mellőle 
tágítani,  és  erővel  kellett  a  gépkocsiból  kituszkolni,  amikor 
gazdája afrikai vándorútjára indulva, a vasúti állomáshoz ment. 
Lám, milyen érzékeny valami a kutya lelkivilága, hogy bizonyos 
jelekből  következtetve,  megtudta  az  indulás  idejét,  és  azt  is, 
hogy gazdája hosszú hónapokig lesz távol...

Befejezésül  egy  kedves  eszkimóregét  mondok  el,  amelyet 
egy  angol  folyóiratban  olvastam.  Írójának  nevét,  sajnos,  már 
nem tudom, ezért nem említhetem meg.

„A magas  észak  egyik  vándor  hittérítője,  a  hosszú északi-
sarki tél egyik hózivataros napján egy kis eszkimótelep lakóinak 



a túlvilági életről  beszélt.  A hallgatóság figyelemmel hallgatta 
fehér  barátja  szavait  Majd  egy  öreg  eszkimó  megkérdezte  a 
fehér embert:

—  Tudod-e,  hová  mennek  a  jó  kutyák,  ha  végórájuk 
elkövetkezett?!  A  kutyaparadicsomba,  amely  az  emberi 
mennyország  előcsarnokában  van.  A  boldogultak  lelke  csak 
azon át juthat a mennyországba, és jaj annak a léleknek, aki a 
földön nem szerette,  aki kínozta  a kutyákat!  Annak az összes 
kutya nekiesik, és alaposan helybenhagyja.”

Szeressük tehát leghűségesebb néma barátunkat, a kutyát!

Kittenberger Kálmán



AZ A RÉGI VILÁG…

Alant jár a nap, mint a fáradt madár, ragyogó sugárkévéi rezgő 
fénycsíkokat  festenek  a  távolba  kígyózó  nádasok  ingó 
lombozatára,  míg  a  visszaverődő  fényáradat  bíboros  csilláma 
lengő aranyfátyolként borul a vízi táj gyönyörű képére.

Az esthajnal közeledőben van..
A tóvíz elsimult lapja fölött pajzán fordulatokkal siklik tova a 

kedves fecskék alakja. Szikraként pattannak ki a víz fölé az esti 
pirkadás  fényében  aranyszínben  csillanó  játszi  halacskák.  A 
sirályok és csérek a megszokott  lassú evezéssel  teszik cirkáló 
légi  sétájukat,  alá  s  föl  lengve  könnyedén,  mintha  óriási 
hópelyhek volnának. Egyik-másik itt is, ott is meg-megáll, gyors 
ütemű szárnylebbenésekkel  tartva fönn magát a légben,, aztán 
hirtelenül, mintegy szárnyaszegetten bukik alá, megcsattintva a 
vizet erős szárnyütésével, míg a következő pillanatban a csőrébe 
fogott  szegény  halacskával  fölemelkedik  ismét,  s  tovarepül, 
követve irigy faj rokonainak csérogó hada által.

A nádas  címerkoronája  az  esti  fuvalom érintésére  haragvó 
tenger  képéhez  lesz  hasonlóvá;  hol  fölemelkedik,  hol  meg 
elsimul, vagy fodrokat hány, mint az óceán háborgó tükre.

A  vizek  felé  húzó  madáralakok  csodálatos  girbegurba 
vonalakat  rajzolnak  az  ég  szürkülő  kékségére,  mígnem  a 
szemhatár  távolában  lassanként  a  láthatatlanság  ködébe 
enyésznek el.

Kezdetét veszi a rétvilág esti, mozgalmas élete. Megszólalnak 
a  madárajkak,  s  lassanként  kifejlődik  az  a  csodálatos  réti 
madárhangverseny,  melynek  a  hangok ezerfélesége  oly  bizarr 
jelleget kölcsönöz.

Mindenfelől  vákogás,  kurrogás,  cifra  fütty  s  a  mélyebb 
hangok morajszerű zúgása hangzik föl.  Cseng-bong a nádas a 
hangok elegyétől,  a békahad föl-fölújuló brekegő- kuruttyoló-, 



ümmögő  nyelvelésétől,  melybe  a  mogorva  nádibika  is  bele-
belekottyantja a maga szakadozott ütemű bömbölő harsonáját.

A vizek rónáin megjelennek a kacsák, V alakú hosszú sorban 
úszó  apróságaik  által  követve.  Meg-megvillan,  meg  ismét 
gyorsan  eltűnik  a  sebesen  húzó  csörgő,  a  tarka  dolmányú 
cigánykacsa.  Sápogva,  bizonytalan  röpttel  közelítenek  a 
nehézkes tőkések, itt is, ott is nagyokat tottyanva, amint a vízre 
levetik  magukat,  erős  csobbanásukkal  nekiiramítva  a  renyhe 
szárcsák  fekete  seregét,  melyek  cifra  gurrogások  közt 
emelkednek  föl,  hogy a  víz  síkján  tovanyargaljanak  a  tó  egy 
másik, csendesebb pontjára.

Künn  a  nyirkos  réten  is  mind  élénkebb  lesz  a  madárélet 
nappal  csak  lappangó  mozgalma.  Fölharsan  a  bujkálva 
szaladgáló  haris  erős  harsolása  hol  itt,  hol  ott;  pittyeg  a 
vízicsirke  vontatott  mászkálása  közben,  míg  a  kalásztenger 
sűrűjéből a fürj kedves pitypalattyolása hangzik át.

A partosok fűzbozótjai felől is hangokat kapkod át a szellő; 
cserregve hívogatja  szétszaladt  csirkéit  a  mérges  fogolykakas, 
melyek a csapáson nagy port verve, elnyúlott hosszú láncolatban 
lábalnak elő a hívogató hangokra.

A magas kukoricás sarkára kiült már az álomszuszék füles is 
mosakodni: körülsimogatni egy kissé a pofáját, mielőtt a herés 
táblára  átváltva,  legelészéshez  fogna.  Jár  a  füle,  mint  valami 
szabóolló, s nagyokat dobbant hol az egyik, hol a másik lábával, 
ha megsokallja a danolászó szúnyoghad alkalmatlankodását.

Ezalatt  a kukoricás fölött  egy lengő röptű madár  tűnik föl, 
könnyed lebegéssel, sajátságos körforgásokkal közelítve. A réti 
kánya ez, mely jön haza mezei kószálásából, hogy a nádas közt 
valahol  éjjeli  nyugovóra  térjen.  Amint  a  kukoricaerdő 
mezsgyéjén előreveti lassan mozgó árnyékát a nap visszfénye, 
villámgyorsan  kapja  le  fülét  a  doromboló  füles;  a  foglyok  is, 
mintha  igézet  érte  volna  őket,  pillanat  alatt  szinte  holttá 
dermedve,  tenyérnyi  laposra  húzzák  le  magukat  az  aszatos 
talajon.  Hanem a vész elvonul.  A félelmes  réti  zsivány lengő 



alakja  nemsokára  a  távol  homályába  tűnik  el,  mit  az  erősen 
figyelő  fogolykakas  vidor  cserregéssel  jelez  a  drukkoló 
famíliának. Eközben azonban észreveszi a füleit ismét emelgetni 
kezdő nyulat. Nosza neki nagy berzenkedve, úgyhogy a félénk 
jószág  ijedtében  villámgyors.  szökéssel  vágja  ki  magát  a 
csapásra. Hanem e nem várt incidensre nagy csörgéssel, robajjal 
a megriadt fogolycsapat is szárnyra kap, s erős hussanással tűnik 
el az alkonyi rövid szemhatár homályos távlatában.

Az unalmas filozófok, a gémek is ébredeznek már világcsaló 
merengésükből.  Itt  is,  ott  is  föltűnik  egy-kettő,  amint  lassú, 
kimért szárnycsapásokkal húz éjjeli halászóhelye felé, időnként 
rekedt  „krah”  vagy  éles  „greih”  kiáltást  hallatva,  nagy 
ijedelmére  a  szertefutkosó  sneffek  sokadalmának,  melyek 
eszeveszetten kelnek szárnyra, hangos füttyökkel figyelmeztetve 
gyors lábú és szárnyú társaikat a mumusok közeledtére.

Még  a  rét  őre,  a  szemes  bíbicmadár  is  fölriad  a  semlyék 
széléről, a furcsa alakú madárijesztők láttára, s szemfényvesztő 
csapongások közt hangoztatja a rétvilág szárnyas népségei által 
annyira  ismert  vészjelző  nyivákolását,  melyre  egy  láthatatlan 
porondról, talán mérföldnyi  távolból felel a szélkiáltó mélabús 
fuvolája.

A  szénaboglya  tetején  féllábúskodó,  alattomos  bölcselő 
gólyamadár,  kimért  mozdulattal  fordítja  hátra  vérpiros  csőrét, 
hogy  egy  erőteljes  kelepelésben  adjon  kifejezést  a  csiribiri 
népség iránt érzett megvetésének, s aztán nagyot rúgva löki föl 
magát  a  légbe,  hogy  méltóságos  szárnymozgásokkal  a  távoli 
otthon felé evezzen.

Előrevetett  nagy  bolond  árnyéka  fölijeszti  a  pörlős 
gólyasneffet, mely mereven hátranyújtva roppant hosszú lábait, 
éles  „kik-kik-kik”  és  „gei-gei-gei”  beszéddel  röpked,  lebeg  a 
mocsár  fölött  nagy  kelletlenül,  meg-megközelítve  eközben  a 
hazatérőben levő kaszások csoportját; míg egyszer egy hirtelen 
fordulattal  elcsavarodva  felőlük,  lelógott  lábakkal  lassan 
leereszkedik a talajra, s tovább folytatja nyugalmas lépkedéseit.



Eközben  a  nap  mind  mélyebbre  süllyed  alá  a  láthatár 
szegélyén. Az esthajnal magára ölti bíboros palástját; a madarak 
légi  mozgalmának  kezd  vége  szakadni.  A  kacsák  már  alant 
suhannak  el,  csak  a  sárszalonkák  húznak  a  magasiban.  Az 
óvatos  kócsagokból  is  még  látni.  Hófehér  tollmezük  meg-
megcsillan  az  esti  pír  bíboros  visszfényében,  mely  messzire 
megfesti a vizek rónáit.

A seregélyek iszonyú zsivaja lassanként elhalóban; csak még 
egy-két  elkésett  csapat  hussan  végig  nagy  sietve  a  nádasok 
mentén, imitt-amott leereszkedve, meg ismét szárnyra kapva, s 
tovahúzva jobb tanyát keresni.

Hanem a madarak zajos, mozgalmas életének hanyatlásával 
új  alakok  kezdenek  életre,  tevékenységre  kelni.  Zümmögés, 
döngicsélő zaj üti meg a fület, mintha a vízi vadon légköre ezer 
meg ezer apró manóval volna benépesedve.

„Zuu...” hallik mindenfelől a légben… A nagy esti bogarak 
muzsikája ez, melyek zeneszerű zúgó röpüléssel igyekeznek a 
nádasok  nyílásai  és  tisztásai  felé,  imitt-amott  nagyokat 
koppanva,  recegve,  amint  egyik-másik  irányt  tévesztve, 
nekimegy a nádbuzogányok büszkén emelkedő hadsorának.

Lassanként  teljes  csend üt  tanyát  a  nádasok birodalmában, 
csak  a  vöcsök  ménszerű  nyerítése  zavarja  meg  olykor  az 
uralomra lépett tücsökciripelés egyhangú, halk muzsikáját, mely 
áthallatszik a környező mezők pipacsvirányú téreiről.

Hanem egyszerre, egészen váratlanul, különös hangok kezdik 
festeni a levegőeget,  melyek végigrezegve a táj  fölött,  a nagy 
messzeség távolában enyésznek el.

A szépen szóló darumadár kurrogása ez, mely az esti homály 
védő leple alatt keresi éji tanyáját.

Lassanként  alakok  bontakoznak  ki  a  háttér  homályából,  s 
leereszkednek  a  kis  porondsziget  kiemelkedő  koronájára:  egy 
falka gyönyörű daru.

Itt  fél  lábra  állva,  nemsokára  édes  szenderbe  merülten 
tévelyednek  el  az  álmok  világába...,  csak  az  őrdaruk  állnak 



szilárdul,  szigorú  figyelemmel,  nyitott  szemmel  őrködve  a 
nyugvó csapat biztonsága fölött.

A távoli legelőkről áthangzik a legelésző nyáj kolompjának 
méla csilingelése. A pásztortüzek idáig ellátszó fénye ott mozog, 
lebeg a nádasok címerén,  míg a furulyaszó búsongó, kellemes 
danája  kedves  melankóliát  kölcsönöz  a  táj  ünnepélyes 
némaságának.

A  csillagsátor  fénye  kigyullad  az  égen,  s  a  már  teljes 
pompájában  díszlő  hold  csöndesen  halad  tova,  ezüstfátyolt 
szőve a fűzbokrok, nádlombok és csillogó erek fölé.

Ráborul az éj a szenderbe merült természet mindenségére.



Kora  hajnalban,  vagyis  inkább  már  az  éj  végével  —  még 
alighogy tündökölni kezd a hajnali csillag fénye —,  a  nyugvó 
darvak már  ébredezni,  készülődni  kezdenek,  s  midőn  a  keleti 
égen  föltűnik  a  hasadó  hajnal  rózsaszínű  csíkja,  s  útra  kél  a 
suhogó fuvalom az ébredő természet sóhajaként; csak elkurrogja 
magát a „vén falkavezér”, s a másik pillanatban már mint lengő 
sötét felleg emelkedik lassú méltósággal az ég felé a gyönyörű 
madarak  szálló  csapata.  Szépen  szóló  hangos  beszédjük 
megszólal a még halotti csendben nyugvó táj fölött, búcsúzóul, 
mielőtt  mind följebb és  följebb  emelkedve  a  csillagok hazája 
felé,  eltűnnének  a  még  sötét  fátylába  burkolt  égi  régiók 
végtelenébe.

Hajdan  nem  így  volt!  Nem  hagyták  el  a  tájat,  hol  éjjeli 
nyugvóra tértek, hanem nappali állandó tanyájukat is a vidéken 
választották.

Az Alföld néptelen pusztáinak csak olyan megszokott madara 
volt a daru, mint akár a szélkiáltó vagy a túzok, és népszerűség 
tekintetében egyetlen más madár se versenyezhetett vele.

Ami a nemességnél volt a kócsag, az volt  a  népnél  a  daru. 
Amott  az  előkelő  jelleg,  emitt  a demokrácia.  Míg a kalpagok 
díszét a lengő „kolcsag” adta meg, addig a pántlikás kerek kalap 
ékét a daru hajlott, göndör tolla szolgáltatta. Nem is volt kalap, 
ha darutoll nem ékesítette legalább egy; de kettesével is hordták. 
A  kalocsai  gazdalegények  előkelőbbjei  még  a  hatvanas  évek 
derekán  is  párjával  viselte  a  szépen  lengő  szürke  tollakat, 
éspedig a szegényebb fickók is legalább egy-egy szálacskát — 
bár  a  silányabbjából  —  kitűztek  vasárnaponként  a  kalapjuk 
mellé.  Mert  hát  drága volt  a  szép darutoll!  Egy-egy kiválóbb 
példányért  szívesen  megadták  öt-hat  osztrák  forintot;  de  a 
silányabbjára is akadt két-három forintért vevő elegendő. Szóval 
nagy keletje volt a darutollnak.  Voltak emberek Alföld-szerte, 
akik  kizárólag  daruvadászatból  —  Illetve  tollcsiszárkodásból 
éltek;  magam  is  ismertem  akárhányat.  Különösen  Bihar, 
Szabolcs, Békés megyében és a Kunságban divatozott ez a jól 



jövedelmező  kereseti  ág,  mivel  e  helyeken  igazi  nemzeti 
szimbólumként szerepelt a darutoll. A vásárokon mindig lehetett 
egy-két  ún.  darufogó  vagy  darulövővel  találkozni,  melyeknél 
tucatszámra  volt  a  szebbnél  szebb darutoll,  s  rendesen kitűnő 
vásárt csináltak vele. Ugyanez, ha fogyatékán volt a gyönyörű 
portékájuk, összejárták az Alföld mindama helyeit,  ahol hírből 
vagy tapasztalásból tudták, hogy tavaszonta leszállni és tanyázni 
szoktak  e  szép  tollú,  félékeny  szárnyasok,  melyek  vadászatát 
különben,  egészen  különleges  mód  szerint  gyakorolták,  és 
mindig oly helyeken, hol különösen sok árpavetés volt, mely a 
darvakra nézve a legcsábítóbb eledel.

Késő délután  kiballagtak ugyanis  a  darus  helyekre,  s  lesbe 
álltak jól elbújva, de fegyver nélkül, minthogy céljuk egyelőre 
nem a lövés, hanem a daruleszállóhelyek kipuhatolása volt.  A 
lesen  kuttogtak  aztán  a  teljes  besötétedésig,  amidőn  is,  ha 
néhány puskalövésnyi távolságnál nem volt messzebb a leszállt 
csapat,  négykézláb  hagyták  oda  búvóhelyüket,  nehogy  a 
vigyázékony jószágoknál gyanút költsenek. Mert tudnivaló az, 
hogy  a  darvak  olyan  vigyázók  és  következtető  természetűek, 
hogy e tekintetben hozzájuk fogható szárnyas — tán a túzokot 
kivéve — alig találkozik.

Magam is gyakran vadászván a darulövők módjára darvakra, 
sokszor  bosszankodva  tapasztaltam  ugyanis,  hogy  ha  kellő 
időben  (jóval  naplement  előtt)  búvóhelyemre  nem  érhetvén 
útban  talált  a  rendszerint  előreküldött  kémdaru,  akkor  este  a 
darucsapat  szokott  leszállóhelyéről  mindig  kimaradt;  ellenben 
ha  jókor  elvonulhattam  a  spion  madár  kutató  szeme  elől:  a 
csillagos estvén a beszédes népség is beállított éjjelező helyére, 
már messziről elárulván jövetelüket egymás közt folytatott halk, 
kurrogó  trécselésükkel,  mely  mindamellett  már  messziről 
hallható volt a csendes pusztában. Megérkezvén pedig, azonnal 
leereszkedtek  alacsony  röptükből,  éspedig  nem  gémszerű 
hupogással vagy oly zajosan, mint ahogy a vadludak szoktak a 
székháti vizeken, mely mindig messzire elhallatszik — hanem 



egészen csendben, nesztelenül. Leszállás után nagyon figyeltek 
egy darabig, magasra emelt fővel, teljesen mozdulatlanul, szinte 
szoborrá  merevedve  állván  percekig  helyükön;  azután  —  ha 
semmi gyanús nem aggasztotta őket, hozzáláttak szokott éjjeli 
foglalkozásukhoz: az ivás és pocskoláshoz.

Az ilyen kilesett  leszálló darucsapatokat közelítették meg a 
kora reggeli sötétségben a darulövők, hason s mindig szél ellen 
mászva feléjük — oly távolságra, melyből fegyverüket biztosan 
használhatták, ami nem volt könnyű feladat, mert ugyan a daru 
éjjel nem jól lát, de oly jó füle van, hogy a legcsekélyebb neszt 
már nagyobb távolságra is meghallja, s aztán egy figyelmeztető 
hangosabb  kurrogásra  az  egész  csapat  rögtön  szárnyra  kap. 
Nesztelen  közeledéssel  azonban  40-50  lépésnyire,  sőt 
közelebbre is hozzájuk lehetett lopózkodni.

A darulövők roppantul értettek ehhez, és ritka eset volt, hogy 
sok  dús  préda  nélkül  hagyták  volna  el  a  helyüket.  Hanem 
sokszor  meg  is  szenvedtek  a  szép  zsákmányért  eléggé, 
amennyiben gyakran órákig kellett  a sarak és vizekben hason 
feküdniük  a  darvak  közelében,  várva  a  derengő  világosodást, 
vagyis amaz időpontot, midőn a darvak úgy-ahogy a félsötétben 
kivehetők, mikor is aztán megszólalt a fegyver.

Az ily  éjjeli  daruvadászatoknál  nagy helyismeret  és  kitűnő 
szem  és  fül  volt  szükséges.  A  sötétben  való  kényelmetlen 
mászkálásnál úgyszólván majdnem kizárólag a fül adta meg a 
támpontot  a  helyes  irány  megtartása,  s  a  távolság 
megállapítására  a  darvak  időnként  hol  erősebben,  hol 
gyöngébben fölhangzó kurrogása és a vízben való lubickolásuk 
zaja folytán.

Az abszolutizmus szomorú korszaka alatt persze vége lett a 
darulövésnek. A puskák jól elpakolva, rejtekhelyen nyugodtak. 
Hanem volt patkányfogóvas elegendő, ami nem lévén a tiltott 
„fegyverek”  kategóriájába  vonva,  szabad  volt  alkalmazni. 
Használatba  is  került  a  hurokkal  együtt,  csakhogy nem amaz 
utálatos négylábúak, hanem valóságos vadak fogdosására.



A darulövők szeme is megakadt e nemtelen fogószerszámon, 
s mivelhogy a próbák úgy-ahogy sikerültek: pocokfogóvas lett 
náluk is a jelszó. A Csongrád, Bihar, Szabolcs, Békés megyei és 
a kunsági boltosok aztán nem győzték szállítani a sok vasfogót, 
ami végre kapós és divatos kereskedelmi cikké vált.

Egyébként  a  pocokvassal  való  darufogdosás  kissé 
körmönfont és sok bosszúsággal járó mesterség volt, mert sok 
példány nagy hirtelenséggel kiszabadítván magát a kelepcéből, 
világgá ment. Különben pedig mindig lépre mentek, ha ügyesen 
volt intézve a dolog.

Ki kellett lesni azt a helyet, ahová a daruk reggelente leterelni 
szoktak,  s  a  fogóvasakat  ott  elhelyezni  az  éj  sötétjében.  A 
daruknak  ugyanis  az  a  sajátságos  szokásuk volt,  hogy amely 
árpaföldről  este  háborítatlanul  szállottak  el,  reggel 
elmaradhatatlanul  az egész falka oda szállott  vissza. Hanem a 
fogóvasak  elhelyezése  egy kis  furfanggal  történt,  minthogy  a 
fogás éppen nem a véletlenségtől volt függővé téve. Lerakatván 
a  vasak ugyanis,  az  árpavetésen  keresztbe  kukoricaszemekből 
egy vagy a fogók számához képest több zsinórvonal húzatott, a 
szemek egymástól egy-egy lépésre helyeztetvén el, minthogy a 
daru is éppen akkorát lép,  mint  az ember.  Ha aztán a leterelt 
darufalkából  egy-egy  színesebb  legelészés  közben  rátalált  a 
paraszti  furfang  által  kieszelt  Ariadné  fonálra,  rendesen 
végighaladt  a  soron,  s  minden  lépésnél  fölszedte  az  elszórt 
szemeket. Így lassacskán eljutván  a  porhanyós földdel betakart 
fogóhoz — amelynek peckére szintén csak egy kukoricaszem 
volt fölhúzva —, gyanútlanul belevágott, s a másik pillanatban 
már fogva volt.

Midőn a vas csőrére csapódott,  azt  arról lehetett  megtudni, 
hogy  a  közelében  levő  daruk  megrebbentek;  vagy  ha  a 
kukoricazsinór  elvezette  a  falkától  az  illető  példányt:  mikor  a 
vas megfogta,  egymaga megrebbent;  mely mozzanatot  mindig 
éber  figyelemmel  kellett  kísérni,  mert  ha  akkor  mindjárt  oda 



nem sietett az ember,  a  megfogott daru addig vergődött, míg a 
vastól meg nem menekedhetett. És ez megtörtént gyakran.

Áltálában  a  megfogott  daruknak  harmadrésze  többnyire 
kiszabadult  a  fogóból,  hacsak  valamiképp  a  daruleszállóhely 
közelében nem lehetvén elbújni, a fogás pillanatában azonnal ott 
nem termett  az  ember.  Pedig  a  vasak hegyes  fogakkal  voltak 
ellátva,  melyekből  egy-kettő  összecsapódáskor  mindig 
belefúródott a madár csőrébe. Ámde az erős daru hanyatt vágva 
magát  és  lábait  nekivetvén  a  különben  is  elég  primitív 
szerszámnak,  azt,  ha  ideje  volt  rá,  mindig  lerúgta.  Számtalan 
esetben  azonban  csőrét  szakította  a  vasban,  s  úgy  menekült 
világgá!

Egy  barátom  —  ki  szenvedélyes  vadász  létére  az 
abszolutizmus ideje alatt fegyverengedélyre nem tehetvén szert, 
unalmában darufogdosásra adta magát — beszélte nekem, hogy 
két esetben akkor érkezett oda a megfogott daruhoz, midőn az 
éppen lerúgta a vasat, melyben azonban a csőrét is fele részben 
beleszakította.  A daru ennek ellenére azonnal felugrott  ugyan, 
de annyira meg volt  lepetve,  midőn szembe találta magát egy 
újabb ellennel,  hogy mire röpülésre gondolt  volna,  már  fogva 
volt.

Legkönnyebben voltak kézre keríthetők az oly daruk, melyek 
a vassal fölszálltak. Hosszú, erőtlen nyakukon ugyanis a nehéz 
vasat fönntartani nem bírván, bukfencet hánytak vele, míg végre 
kimerülve s agyonrémülten alázuhantak.

Csodálatos  az,  hogy  az  elszakított  csőrű  daruk  mind 
megéltek, s az ilyeneknél az elszakított csőr  végén  egy diónyi 
nagyságú bunkó forrott ki.

A daruk az Alföldre rendesen már  kora  tavasszal  érkeztek az 
árpavetés  idejére,  és  késő  ősszel  kevesebb  számban  a 
kukoricatörésre.  Tavaszi  érkeztükkor  az  előcsapatok 
beköszöntését  rendesen  már  harmadnapra  követte  a  tömeges 



fölvonulás. Ilyenkor ha az ember körültekintett a pusztán, négy-
öt  falkát  is  lehetett  látni,  melyek  messziről  olyannak  tűntek, 
mintha legelésző juhnyájak lettek volna.

Híre  se  volt  abban  az  időben  a  darvak  ama  közmondásos 
bizalmatlanságának,  mely  a  mostani  nemzedéküket  annyira 
jellemzi;  és  a  szokott  helyeiken  teljesen  otthonosan  érezték 
magukat.  Röpködésükkor  se  emelkedtek  föl  oly  nagy 
magasságba,  mint  mostanság  szoktak,  ellenkezőleg  — tanyák 
kéményét szárnyaikkal csaknem érintek és sodorták. Repülésük 
rendesen hosszú V betű alakban történt.

A tavasszal érkező daruk rendesen igen sovány,  elgyengült 
testűek voltak; a tollúk is piszkos, kopottas színű, és különös az, 
hogy  a  közvetlen  megérkeztük  után  fogott  vagy  lőtt  daruk 
begyében nagyobb mennyiségű apró kövecskénél egyebet találni 
nem  lehetett.  Emellett  azonban  valami  ételmaradéknak  csak 
nyoma se volt bennük. Rövid idő alatt azonban a szép madarak 
megnehezedtek,  és  tolluk  teljesen  és  gyönyörűen  megtisztult; 
megérkeztük  után harmad-negyednapra  pedig már  hírmondóul 
se  lehetett  egyetlen  kavicsot  se  találni  a  lőtt  vagy  fogott 
példányok begyében.

Nappalonta egyedüli  és kizárólagos táplálékuk az árpavetés 
volt  —  illetve  a  kimaradt  mag,  melyet  ha  fölszedtek,  akkor 
valóságos  ásáshoz  folyamodtak,  hogy  kedvenc  eledelükhöz 
juthassanak.  Hosszú  csőrüket  mélyen  belevágta  a  porhanyós 
földbe,  aztán  egy  jó  csomó  földet  kivetettek,  s  az  ekként 
fölszínre került árpaszemeket kiszedegették.

A  darufalka  — mint  a  juhnyáj  — mindig  szélnek  haladt, 
illetőleg  legelt,  és  mindig  a  hímek  voltak  elöl;  azért  a 
fogóvasakba majdnem kizárólag hím daru került bele.

Ha a falka legelt, egy hím mindig és rendesen őrt állott. Az 
őrt állás azonban fölváltva történt hosszabb időközönként.

Délhevén délutáni két óráig fölvették magukat a levegőbe, s 
mint  a  gólyák,  kiterjesztett  szárnyakkal  körben  forogtak, 
örvényeltek,  s  eközben  folyton  kurjongtak.  Napnyugtakor  az 



árpaföldekről  nesztelenül  fölszállottak,  és  hálásra  a  szittyós 
lapályon  levő sekély vizekre  húztak,  hol  kivilágos  kivirradtig 
„elfecsirikültek”.

Ha eső volt, a vetést otthagyták, és lesétáltak a gyepre, hol 
lábaikra a sár nem tapadt.

Mikor az árpavetés kizöldült,  búcsút mondtak a tájaknak, s 
eltávoztak.  Ősszel  azonban  ismét  ellátogattak  kedvenc 
vidékeikre  (az  úgynevezett  darus-helyekre);  hanem  nagyon 
megcsappant  számban,  amennyiben  alig  egy  tizedrésze 
mutatkozott  csak  ama  mennyiségnek,  mely  tavasszal  föltűnt 
volt, s ez is igen tartózkodó magaviseletet tanúsított: ritkán szállt 
le,  csak  kóválygott  egy  darabig  a  kukoricatarlók  fölött,  aztán 
tovavonult.

Tavasszal  megérkeztük után rövid időre,  midőn a vándorút 
fáradalmait kipihenve kissé már fölvették magukat — kedvenc 
és  rendes  reggeli  foglalkozásuk  volt  a  daruknak  a  táncolás. 
Reggel  7-8  óráig  távcső  segélyével  mindenfelé  lehetett  a 
környéken táncoló darukat látni vagy hallani még oly távolból 
is,  hogy  a  madarak  kivehetők  se  voltak,  csak  a  tánc  zenéje 
hallatszott.

Ami táncukat illeti,  az oly művészileg szabályos figurák és 
mozdulatokból állott, hogy szinte elragadta az embert!

A  darutáncnál  mindig  egyetlen  vén  hím  szolgáltatta  a 
„zenét”, s egy vagy két darunál több egyszerre sohasem lejtett.

Ha  párban  táncoltak,  a  táncosok  szorosan  egymás  mellett, 
szinte  egymáshoz  simulva  rakták  a  „magyardarust”,  mely 
menetére,  beosztására  nézve  erősen  különbözött  a  szóló 
darutánctól.

A kezdésnél a táncosok szabályszerűen és lassú méltósággal 
kiléptettek  a  sor  elébe,  és  szorosan  egymás  mellett,  a  néző 
publikummal szemben foglaltak állást.

Ha szólótánc volt a soron, ami úgy látszott, fölváltva történt, 
a lejteni óhajtó daru hasonlólag állt ki.



A kiállást követőleg, a muzsikus daru megkezdte a zenét, tele 
torokkal  egy  nagyot  kurjantván;  mire  a  táncos  kiterjesztvén 
szárnyait,  fölemelkedett  két-három  méter  magasra,  és  gyors 
egymásutánban érinté a földet alálógatott lábaival. Azután tánc 
módjára szökellt le s föl, s meg-megaprózta oly keccsel,  hogy 
gyönyörűség volt nézni!

A  tánc  hol  gyorsabb,  hol  lassúbb  menetű  volt  a  zene 
üteméhez képest, amennyiben mindig taktusra történt. Ahogy a 
muzsikus  daru  szaporázta  a  „kru,  kruru,  kruru...”  nótáját, 
azonképpen lejtett a táncos is. És ez így tartott hosszú ideig, míg 
csak a táncos ki nem merült;  aztán élőlépett  egy másik,  vagy 
következett egy kettős lejtés.

Újabb tánc  kezdetét  mindenkor  egy nagy kurjantás  előzött 
meg  a  zenész  részéről,  és  amikor  ez  elhangzott,  teljes  erővel 
utána szaporázva következett a zene folytatása.

A  daruk  tünedezése  a  hatvanas  években  kezdődött  a  puszták 
mind nagyobb arányokat öltő benépesedése, a sűrű építkezések s 
a vadászfegyverek terjedése következtében, s ma már ott állunk, 
hogy a szép madarakat leszállva alig,  csak átvonulóban látjuk 
néha-néha.

Lakatos Károly



LORD

Egyszer vizsla nélkül maradtunk.
Régen történt ez. Hogy érettségi előtt-e egy évvel, vagy utána 

kettővel, azt bizony már nem tudom. Csak egyszer, mikor június 
végén hazaszállingóztunk vakációzni, hát nem volt kutya.  Egy 
sem

Abban  az  időben  mi  minden  istenadta  nap  vadásztunk. 
Leselkedtünk őzbak után is, de vadrécére szívesebben jártunk. 
Júliusban. Mert attól kezdve, hogy az augusztus ránk köszöntött, 
attól  kezdve majd mindig csak a foglyokat  hajkurásztuk.  Nap 
nap  után.  Foglyászni  szerettünk  legjobban,  mert  mifelénk 
rengeteg volt a fogoly, és azt lehetett legtöbbet lőni.

Fiatalok voltunk. Többre becsültük a sörétes puskát, mint a 
golyós fegyvert. Mert olyan különböző természet ám ez a kettő, 
mintha csak nem is volnának édes egy testvérek.

A puska vidám, kedves egy jószág, szószátyár, szemfüles: a 
társaságot szereti ő, a tréfát és a hangos kacagást. Gyorsabban 
jár a szava, mint az esze, de kapásból is fején találja a szöget. 
Töprenkedni semmi kedve sincs, s ha tíz percig hallgatnia kell, 
már rosszul érzi magát és unatkozik.

A karabély egészen más. A karabély komoly, magának való, 
alapos. Ritkán ad egy-egy szót, mielőtt adná is, jól megrágja, s 
miután megrágta, gyakran lenyeli. Hacsak teheti, bölcsen kerüli 
a társaságot,  mert  a csendet  szereti  ő és a szemlélődést.  Nem 
bírja a lármát, és minden felesleges hang idegesíti.

Mi  négyen,  fiútestvérek  akkoriban  még  sokkal  jobban 
szerettük  a  puskát,  mint  a  karabélyt,  és  a  nyári  foglyászatot 
tartottuk  a  világ  legszebb  mulatságának.  Foglyászni  hiszen 
kutya nélkül is lehet, azonban az is bolond, aki nem szívesebben 
teszi  kutyával.  Fiatalok  voltunk nagyon,  gyönyörű  idők jártak 
felettünk,  s  még  nem  tanultunk  megalkuvást.  Kutya  kellett 
mindenáron, akárhogyan.



Szereztünk  is.  Úgy  adta  kölcsön  valaki.  Illetőleg  inkább 
bérbe adta.

Ez a valaki hivatalnok volt. Legényember. Vadászgatott, de 
inkább a pecsenye kedvéért. Jót nemigen mondott a kutyájáról, s 
megszabta pontosan, hogy hány nyulat és foglyot kell adnunk a 
vizsla  használatának  fejében.  A  feltételeket  elfogadtuk,  és 
boldogan hoztuk el a kutyát.

Szemre nem volt különb, mint amilyent vártunk. Elég nagy 
testű állat, de sovány. Csokoládébarna szőrű. A farkát levágták, 
de  rosszul:  arasznyinál  is  hosszabb  dorongot  hagytak  meg 
szegénynek.  Ezt  büszkén  felfelé  merevítve  viselte.  Négyéves 
lehetett,  és  a  gazdája  németvizslának  tartotta.  Látszott  rajta 
azonban  már  messziről,  hogy származása  körül  nincs  minden 
rendben.

Kiderült  még  aznap,  hogy  iskolázása  körül  sincsen.  Nem 
tudott ez a világon semmit. De nem is akart tudni. Mintha csak 
megfogadta volna, hogy ő nem, nem, és azért sem. Bizalmatlan 
állat  volt,  és  senki  emberfiától  semmi  jót  nem  várt.  Hacsak 
tehette, elbújt. Keserves tapasztalatai lehettek.

Próbáltunk  mi  vele  mindent.  Emberfeletti  önuralommal  és 
fogcsikorgató kedveskedéssel igyekeztünk a szívére hatni. Néha 
mintha meg is lágyult volna, néha már-már beadta a derekát. De 
hirtelenül  megint  csak  eszébe  jutott  valami,  combja  közé 
szorította  azt  a  suta  farkát,  szemét  lesütötte,  s  hogy 
valamiképpen  belé  ne  lehessen  látni,  még  a  fejét  is  lesunyta 
hozzá.  Ilyenkor  süketnek  tetette  magát.  Állott  konokul, 
makacsul,  mozdulatlanul,  egy  ideig  csak  állott,  azután 
megfordult,  és  lehajtott  fejjel,  behúzott  farokkal  s  apró, 
egyenletes, szapora léptekkel elinalt a kuckójába. Ha megvertük, 
nem sírt.

Ez volt  Lord. Ilyen volt,  mikor  először hozzánk került.  Ez 
volt az a vizsla, amelyhez hasonló kutyám nem lesz többé soha, 
amelyhez foghatót azóta sem láttam. Embernél emberebb állat, 
barátunk, testvérünk, szegény öreg, kedves Lord kutyánk!



Eleinte persze nemigen szerettük. Sok mérgünk volt vele, és 
lázasan kutattunk más vizsla után. Mert kutyával sem érti meg 
magát  egyszerre  az  ember.  Nem  mindig  érti  meg  magát 
könnyen. Ez a Lord kiábrándult, elkeseredett, magába zárkózott 
lény volt.  Hogy mi jót akarnánk vele, az sehogyan sem fért a 
fejébe. Hiszen bizonyára nem ilyennek indult ő, mások verték 
belé  ezt  az  igaztalan  rosszhiszeműséget.  Mert  az  igaztalanság 
ragadós.  Mi  azonban  nem  tudhattuk  ezt  akkor,  s  Lord 
bizalmatlanságára mi okot nem adtunk. Mi csak azt tudtuk, hogy 
hiába  a  jó  szó,  türelem,  biztatás,  szeretet:  a  kutyánk  mindezt 
kutyába sem veszi.

Bevallom, hogy én már nem is törődtem vele:  ha nem, hát 
nem!  Rám  is  átragadt  a  rossz  gőg.  Ott  egye  meg  a  fene  a 
komiszát!  Az öcsémre  azonban nem ragadt  át,  ő  mérgelődött 
tovább,  vesződött  Lorddal,  hízelkedett,  és  a  fogát  csikorgatta. 
Az öcsém még makacsabb volt, mint Lord.

Amíg  a  foglyászás  el  nem  kezdődött,  semmire  sem  ment 
vele. De azért kihozta. Eleintén nem vettük hasznát. Kedvetlenül 
kullogott  a  nyomunkban,  és  gyanakodva  szemlélte  tevés-
vevésünket. Haragudtunk rá.

Egyszer, a második hét végén szárnyazott foglyot kerestünk. 
Nem találtunk. Lord váratlanul elibénk állt, s a szájában ott volt 
a fogoly. Igen örültünk neki, s Lord attól kezdve keresett is, állt 
is, apportírozott is. Mire az augusztus elmúlt, összebarátkoztunk.

Akkor  meg  vissza  kellett  vinnünk  a  gazdájához.  Bíztunk 
benne, hogy megkaphatjuk tőle örökbe is.  Nem volt  ennek az 
embernek szíve a kutyához, nem szerette, nem szeretett az tán 
semmi  mást,  mint  a  garast.  Hanem  akkoriban  nadrágos 
embernek  nemigen  lehetett  pénzt  kínálni  kutyáért  —  mi 
legalább  úgy  hittük.  De  bíztunk  hozzá,  hogy  nyulakért, 
foglyokért odaadja.

Álmélkodva hallgatta, hogy dicsérjük a kutyáját. Érdeklődött, 
kérdezgetett. Mohón csillogott a szeme, és azt felelte, hogy neki 



is  kell  a  vizsla.  Akkoriban lett  ő vőlegény,  menyasszonyának 
apja gazdálkodott, oda vitte ki.

Sajnáltuk ugyan Lordot, de túlságosan nem erőlködtünk érte. 
Közben  kaptunk  egy  selyemszőrű  aranyos  kis  spánielt,  s 
amúgyis  indulóban  voltunk:  egy  évre  vége  szakadt  a 
foglyászatnak.

A következő  nyáron  megszólított  bennünket  Lord  gazdája. 
Mókit sétáltattuk éppen, a játékos, kedves kis spanielt.  Irigyen 
simogatta meg, és Lordot szidta.

— No, ti ugyan becsaptatok azzal a döggel! — mondta.
Ellenségesen,  gyűlölködve beszélte,  hogy nem ér a kutyája 

semmit,  s hogy disznót lehetne hizlalni  azon a sok moslékon, 
amelyet felfal. Hiába bot, hiába korbács. Mogorva, undorító egy 
dög, csupa tetű, betegség, nyavalya — az apósa mondta is, hogy 
agyonlövi, ha el nem viszi onnan.

Kértük, s nekünk adta. Csak küldjünk érte.
Alig  állt  a  lábán,  mikor  meghozták.  Sovány  volt,  mint  a 

gereblye, s a barna szőre egészen fakó. De a farkát megcsóválta, 
amint megpillantott. Mókit meg sem szagolta.

Fürdettük,  etettük,  kiápoltuk.  Nyavalyáiból  is,  a 
bizalmatlanságból  is.  Az  öcsém  győzött,  a  türelmes  szeretet 
diadalmaskodott.  Lord  nem rejtőzködött  már,  ott  settenkedett 
állandóan  körülöttünk,  s  akkor  volt  boldog,  ha  térdünkre 
fektethette a fejét. De általában ha csak hozzánk érhetett. Még 
megállni is úgy állt meg, hogy legalább az oldala oda simuljon a 
lábunkhoz.  Cipőnkre  tette  az  orrát  s  ha  csak a  pillantásunkat 
érezte is magán, már járni kezdett az a furcsa farka, mint valami 
bolondos  órainga:  tiktak,  tiktak.  Ha  becézve  szóltunk  hozzá, 
felüvöltött a gyönyörűségtől.

Pedig  rendkívül  komoly  képű  úr  volt  különben,  és  a 
méltóságára  sokat  adott.  De  most,  férfikarának  delén,  annyi 
viszontagság, szenvedés, dac után, most virágozhatott ki benne 
először a mindig-mindig visszanyesett szeretet. Olyan hálás volt 
érte  valamennyiünknek,  hogy  néha  valósággal  nem  bírt 



magával.  Mikor  hirtelenül,  váratlanul  ráeszmélt,  hogy ő most 
milyen  véghetetlenül  hűséges,  jó  és  engedelmes,  hogy  ez 
valóság, s ez ezentúl már mindig így lesz — olyankor felugrott, 
s  eszeveszetten  kezdett  nyargalászni  és  üvölteni.  Valósával 
beleszédült  a saját  feneketlen szeretetébe és hűségébe.  Hiszen 
ezért született, erre várt, ez volt ő — most talált rá a hivatalára.

Igen-igen boldog éveket ért meg közöttünk Lord.
Részt  vett  a  család  minden  ügyében,  bajában.  Éppen  csak 

hogy nem szólt. De bizonyos volt, hogy ha megszólalna, csupa 
bölcs, jóságos és megfontolt dolgokat mondana. Ült komolyan, 
hallgatott, ráncolta a homlokát, s úgy tudott nézni azzal a meleg 
szemével — sohasem láttam lelket olyan meztelenül, mint Lord 
sárga  szemében.  Csupa  odaadás,  kínálkozás,  önfeláldozás  és 
igyekezet volt Lord szeme. Ha észrevette,  hogy édesanyám sír, 
rögtön  odalépkedett  hozzá,  ölébe  tette  a  fejét,  szomorúan 
feltekintett rá, és mélyen, részvevőén sóhajtott.

Ez  azonban  későbben  történt,  a  háború  idején,  amikor 
édesanyámnak  egyszerre  igen  felgyülemlett  a  siratnivalója. 
Eleinte gondtalan, vidám életet éltünk.

Lord  bölcs  volt,  és  ezért  a  vidámsághoz  is  ritka  nagy 
tehetsége volt  neki.  Szeretett  tréfálni,  s felhúzván puha ajakát 
fehér  fogáról,  gyakran  valósággal  nevetett  Egyszer  Mókit 
próbáltuk megint az apportírozásra rákapatni. Sokszor próbáltuk 
ezt, és mindig hiába. Szinte mulatságos volt, mennyire utált ez a 
haszontalan, finnyás kis kutya bármit is a szájába venni. De ha 
Lord  apportírozott,  irigységből,  utálkozva,  de megtette  mégis. 
Dobáltuk a ronggyal bevont karót, s egyszerre eresztettük rá a 
kutyákat. Hasztalan iparkodott a rövid lábú kis spániel, persze 
Lord  ért  oda  mindig  elsőnek.  Móki  apránként  dühbe  gurult. 
Bokrok közé, vízmosásba hajigáltuk a karót. Hozd el!

Mint  a  szél,  rohant  el  Lord.  Móki  is  szaladt,  de  csak  a 
szakadék széléig. Ott lehasalt. S mikor Lord feltornászta magát a 
tüskéből, elébe ugrott, és elvette tőle.



Lord  odaadta  ellenkezés  nélkül.  Móki  hozta  elénk  a 
zsákmányt,  rázta,  riszálta  selymes derekát,  mindenképpen úgy 
tett,  mintha  ő  találta  volna  meg,  s  nem  Lord.  Mi  Mókit 
dicsértük, az ő fejét simogattuk, mikor leült elibénk szájában a 
fával, próbáltuk az elhozást megkedveltetni vele — Lord meg 
csóválta  oldalt  a  farkát,  felhúzta  ajakát  a  szemfogáról,  és 
összenevetett velünk. Tisztában volt ő mindennel.

Hej, de belefájdult most a szívem, hogy a régi vadászataink 
megelevenednek az emlékezetemben! Lord mindent tudott szó 
nélkül, parancs nélkül. Mentünk a dűlőúton, megálltunk. Keress!

Lord  feltartotta  az  orrát  az  égnek,  megállapította  a  szél 
járását,  és  vágtában kereste  le körülöttünk a répákat,  sarjukat. 
Ha szimatot talált, állta, mint a cövek, de óvatosan oda-odalesett 
felénk:  ugyan  észrevettük-e,  ugyan  jövünk-e  már?  Ha  Lord 
megállás  nélkül  tért  vissza  hozzánk,  mérget  lehetett  rá  venni, 
hogy semmi vad nincs ott. Nagyszerű orra volt

Augusztusban a kukoricásokban beállt  a  hajtógyerekek közé 
a  sorba,  s  pontosabban  tartotta  az  irányt,  mint  bármelyik 
begyakorlott  hajtógyerek.  Eszébe  sem  jutott,  hogy 
előreszaladjon:  tudta,  hogy  hiába  állana  a  vadat,  úgysem 
láthatnánk meg. De ősszel, mikor a fogoly már végigszaladt a 
kukoricán,  s  csak  a  végén  repült  fel,  a  végén  szökött  ki 
messziről,  Lord  akkor  is  tudott  segítséget.  Egy  intésre 
elszáguldott a tarlón a kukoricaföld mellett, a dűlő túlsó végén 
belement, és megindult felénk, és hajtotta ránk a foglyokat. Nem 
volt más dolgunk, mint a kukoricás végében várni, mikor repül 
fel a csapat.

Űri mulatság volt az: Lorddal vadászni! Hát a nádban? Más 
kutya  egy óra  alatt  kidőlt,  de  Lord  törte,  zörgette  az  irdatlan 
sűrűséget, és kipiszkálta mind, ahány nyúl és fácán csak benne 
lapult. Itt megint más módszerrel dolgozott. Itt úgy hajtott, mint 
a kopó. Ugatta a vadat.

Hogy ilyesmit tanítani lehet-e egyáltalában, azt nem tudom. 
Lord  mindenesetre  magától  jött  rá  mindenre.  A  szárnyazott 



foglyot földre tartott orral üldözte szélvészként, vérnyomon járt, 
mint  a  véreb.  Sokszor  vad  vágtatásban  indult  a  meglődözött 
fogolycsapat  után,  s  néha  csak  ebből  tudtuk  meg,  hogy  a 
csapatban tüdőlövést visz valamelyik madár. Lord ezt is számon 
tartotta.  Szaladt  a  csapat  után,  s  mikor  a  halál  elől  menekülő 
beteg fogoly nem bírta már tovább kétségbeesett égbe-törését, és 
élettelenül hullott a földre vissza. Lord már várta, s legtöbbször 
még estében kapta el. Legidősebb öcsém máig esküszik rá, hogy 
ilyenkor is vérnyomon járt; a sebesült madár lecsepegő vérének 
nyomán.

Annyi  bizonyos,  hogy  Lord  változatosan  dolgozott,  akár 
maga  az  eleven  élet.  Kicsinyesség  nem  volt  a  munkájában, 
mindig csak a célt nézte, s bátran, önállóan, gyorsan cselekedett. 
Utasítást  nem várt,  és  a felelősséget  vállalta.  Nem, Lord nem 
volt bürokrata.

Egyszer megint nyár volt, s foglyászni indultunk. De még az 
úton ballagtunk, s a határt nézegettük, hol is kezdjünk hát neki, 
mikor Lord hirtelen megmerevedett Megtöltöttem a puskát, s az 
út menti gazból két öreg foglyot vertem fel. Az egyiket lelőttem, 
a másikat elhibáztam. Jól keltek a foglyok, s szégyelltem, hogy 
csak az egyik lett meg. Augusztus legelején történhetett ez, mert 
a zabok még többnyire lábon álltak.

A  fogoly  azonban  nem  a  zabba  esett,  nem  is  túl  rajta  a 
répába, hanem még messzebb, a répán is túl. Ott krumpli volt, 
abba esett.  A második  lövésre  esett,  láttam jól,  dögre lőttem. 
Hozd el. Lord!

Lord  el  sem  szaladt  a  krumpliig,  hanem  a  répa  közepén 
megfordult már, és bele a zabba.

— Ide!
Hozzám szaladt, csavargatta a farkát, és nézett.
A kutya megint a zabba ugrott.
— Vissza!
Látszott a kalászok hullámzásán, hogy merre jár, s hogy most 

megállt



— Ide, Lord!
A vizsla helyből ugrott fel, hogy kilásson a magas vetésből, 

megperdült a levegőben, és visszaesett Várt. Nem mozdult. Mi 
ütött ebbe a dögbe?

— Ide?
Idegesen szaladt hozzám. Én is mérges voltam már.
— Ott keresd, szamár!
Mutattam a krumpli felé, hogy ott. A vizsla csak topogott, és 

a zab felé tekingetett. Rámordultam.
— Keresd hát!
Megint csak a zabba rohant. Az istenfáját ennek a szamárnak! 

Hiszen csak láttam, hová esett! Az öcséim is látták. Azt is, hogy 
döglötten  esett.  Mit  akar  ez  hát  okosabb  lenni  nálunk?  Ki 
parancsol itt? Ő parancsol?

— Vissza! Lord! Ide gyere!
Hát  visszajönni  visszajött  ugyan,  de.  olyan  kelletlenül 

kullogott, olyan kedvetlen pofával, hogy elhagyott a béketűrés. 
Dühbe hozott az a rosszalló nézése. Kétszer pofon vágtam, és 
oldalba is rúgtam.

— Itt maradsz!
Szót is fogadott, és megszeppenve ballagott a lábunknál. Mi 

meg mentünk a krumpliba a fogolyért, de nem találtuk. Gazos 
volt a krumpli nagyim. Mérgelődtünk, kerestük, kutattuk, s hát 
nincs sehol. Elnyelte a föld. A nap meg tűzött, mintha fizették 
volna érte. Az öcséim morogtak:

— Múlik az idő, hagyjuk a fenébe!
Ott  is  hagytuk.  A foglyot  is,  a  bosszúságot  is  vele.  Vígan 

vadásztunk egész délután,  és jó csomó foglyot  összeszedtünk. 
Ittunk,  ettünk,  fürödtünk,  és  elindultunk  oda,  ahová  a  kocsit 
rendeltük. Régen elfelejtettük már az első elveszett foglyot.

Lord azonban nem felejtette  el.  Mikor  ahhoz a zabföldhöz 
értünk,  amelynek  végében  megvertem,  se  szó,  se  beszéd,  s 
nekiiramodik. Hívjuk vissza, fütyülünk, ordítozunk: hiába. Lord 
szalad végig a hosszú zabszalagon, s csak néha látszik a barna 



feje. Lord, az engedelmes, szófogadó kutya nyíltan megtagadta 
az engedelmességet. No várj!

Szalad Lord, s már a fejét sem látni. Mi ütött ebbe? Nézünk 
utána,  de csak  a  sárguló zabkalászok tengerét  látjuk.  Egyszer 
azonban,  messze-messze,  a  tengerből  felreppenik  egy betegen 
vergődő  fogolymadár.  Nyomban  utána  megjelenik  Lord 
csokoládéfeje. A levegőben kapja el a foglyot.  Kiszalad a zab 
szélére, és jön felénk a barázdán.

De hogyan futott! Előfordult  az néha-néha máskor is, hogy 
Lord is vétett az engedelmesség ellen. Megfeledkezett magáról 
néha ő is. Hisz halandók vagyunk, és senki sem tökéletes. De 
ilyenkor, józanultában, alig lehetett az érkezését kivárni. Farkát 
behúzta, s szinte csúszott a földön. Igen szégyellte magát, és a 
porig alázta ilyenkor. De most? Most csak úgy leffegett a füle, 
amint bolondos nagy ugrásokkal hozta a foglyot. Fejét játékosan 
meg-megrázta, s csúnya nagy farka úgy meredt az égnek, mint 
valami diadalmi zászló. Messziről látszott már rajta az öröm, az 
önérzet,  az  ártatlanságának,  az  igazának  a  tudata.  Leült, 
nyújtotta a foglyot, s a földön is jártatta a farkát, hogy csak úgy 
porzott. Ragyogó, nevető szemét reám emelte.

Én lesütöttem a  magamét.  Nagyon,  de nagyon  elrestelltem 
magamat.

Hanem  Lord  észrevette  ám  ezt,  és  azonnal  megvigasztalt. 
Merő jóság és színtiszta  értelem volt  ez a kutya.  Hol lelapult 
elém, hol a nyakamba ugrott s megcsókolgatott.  Higgyétek el, 
nem az igazát kereste ő ott a zabban, nem diadalmaskodni akart, 
nem megalázni. Éppen csak elhozni a foglyot.

Alig bírt magával örömében, hogy ez sikerült neki. Közben 
pedig  csókolgatta  a  kezünket,  bizonyítgatta  a  maga  szíves 
módján,  hogy nincs  ám baj,  hiba,  rossz érzés  semmi,  hogy ő 
nem is emlékszik már az ártatlanul kapott pofonokra.

Lord annyira tökéletes volt, hogy talán nem is lehetett volna 
őt  igazán  szeretni,  ha  egészen  tökéletes  lett  volna.  Akadtak 
azonban szerencsére gyengéi is, s az ember így inkább rokonnak 



érezhette őt.  Legfőbb  gyengéje volt leplezhetetlen érdeklődése 
az ennivaló iránt.

.Lord  igen  szeretett  enni.  Ezt  a  szenvedélyét  nem is  bírta 
volna,  de nem is  akarta titkolni.  Az egy vadászaton kívül ezt 
tartotta  az  élet  legérdekesebb  eseményének.  Az  étel  akkor  is 
teljesen lekötötte a figyelmét, ha más evett, s ha semmi remény 
sem lehetett is rá, hogy neki is jut belőle harapnivaló.

Szigorú  rend  volt  az  nálunk,  hogy  az  asztal  mellől  a 
kutyáknak nem szabad semmit sem dobni. Nyáron a szabadban 
étkeztünk, az öreg diófa alatt,  de ott sem adtunk soha semmit 
Lordnak.  Csak akkor  kapta  ő  meg  az  ebédjét,  mikor  mi  már 
megebédeltünk.  Lent  a  kocsiszín  ajtajában állott  a  lábasa,  ott 
evett mindig.

De azért  az  összes  étkezéseinket  végignézte.  Ült  oldalt,  és 
feszült  figyelemmel  kísérte minden falat  útját tányértól  szájig, 
tányértól szájig fáradhatatlanul. Időnként idegesen toporgott. Ha 
tányércsörrenést  hallott,  már  felütötte  a  fejét,  és  minden  tál 
ételnek önkéntes és vidám díszkíséretet szolgáltatott.

Különösen  komoly  és  szent  szertartásnak  tartotta 
étkezéseinket,  és  oltárnak  a  szépen  megterített  asztalt.  Azzal 
tisztában volt, hogy ehhez neki odaszagolnia sem szabad. Csak 
egy esetről tudok, mikor nem bírt magával.

Uzsonnáztunk. Sok vendég járt még hozzánk akkoriban,  és 
mindenféle hideg hús is volt uzsonnára. Mind az asztalra rakták, 
s  ki-ki  ahhoz  nyúlt,  amihez  éppen  gusztusa  támadt. 
Kínálgatódzás közben a kacsapecsenyés tál az asztal legszélére 
került. Ott is felejtődött. Az egyik comb papírrózsával ékes vége 
kiállt  a tálból.  Sőt az asztal  szent és sérthetetlen területéről  is 
kimeredt, annyira szélről állt a tál.

Lord  addig-addig  topogott,  addig-addig  nézegette,  míg 
egyszer csak odasompolygott alája, óvatosan felnyúlt, finoman, 
gyengéden  megfogta  a  csont  kiálló  forgóját,  és  lassan  húzni 



kezdte.  Tudja az isten,  mit  gondolhatott.  Nem tartozott  tudni, 
hogy  a  pecsenye  a  csont  folytatása,  s  azzal  nyugtathatta  a 
lelkiismeretét,  hogy  tán  neki  is  szánhatták,  ha  egyszer  az 
asztalról  kiáll  az  a  csont.  Biztos  azonban  semmi  esetre  sem 
lehetett az igazában, és alighanem azért húzta olyan lassacskán, 
hogy szóljanak rá, ha tévedett volna.

De mi nem vettük észre a ravaszkodását. Akkor néztünk csak 
oda,  mikor  a  comb  éppen  lecsúszott  a  tálból,  és  hintázva 
fityegett  forgójánál fogva Lord szájában.  Lord megijedt.  Mert 
ebben  a  pillanatban,  a  felfedezés  pillanatában  csalhatatlan 
világossággal fényesedett meg előtte, hogy a combot nem neki 
szánták,  s hogy ő most lopott.  Fülét,  farkát jámboran lógatva, 
lehajtott  fejjel állt  ott,  a szégyenkezés, a tetten ért bűn eleven 
szobra,  s  a  himbálódzó  nehéz  kacsacomb  csaknem  a  földet 
seperte.  Mindenki  egyszerre  megértett  mindfent.  Víg  hahota 



támadt. Lord csak állott egy ideig, mozdulatlan szájában búsan 
lógott a comb — visszategye? Mit csináljon?

Megfordult,  és  lassú  lépésekkel  elkocogott.  Úgy  vitte  az 
illatos  pecsenyét,  mintha  a  világ  legundorítóbb,  legbüdösebb 
dolgát vinné. Zengett utána a kacagás, csendült a pohár.

Egy  ideig  csengett  még,  azután  apránként  elhallgatott. 
Megváltozott a világ. Tíz éve múlt a nyáron, hogy Lord meghalt. 
Tavaly a vén diófa is kiveszett, öregszünk. Nem lesz nekem már 
soha ilyen kedves kutyám, tudom.

Zsindely Ferenc



A KÉNKÖVES SZEMPÁR

Ellobbant,  kigyúlt,  azután  megint  derengve  parázslott  — 
kísértett az éjszakában nyughatatlanul, mint a lidérctűz.

A sötétséggel együtt bújt elő valahonnan, s nappalra ugyanott 
lapult meg, ahol a sötét: rókatárnák kriptájában, korhadozó vén 
fák feketén tátongó üregében.

Vadmacska volt. Kandúr. Átok, rettenet, pokol kerítője.
Megszületése után is csaknem ugyanolyan tehetetlenségben 

hevert,  mint  azelőtt,  s  négy  testvéréhez  majd  ugyanolyan 
szorosan  hozzáfűzve.  És  éppen  olyan  feneketlen 
szuroksötétségben  is,  hiszen  kezdetben  vakok  voltak  ők 
testvérek mind az öten.

Szoptak  és  fáztak.  Amíg  szoptak,  megelevenedtek, 
irigykedtek, tolakodtak, gyűlölködtek. De mihelyt nem szoptak, 
kialudt bennük minden egymás ellen acsarkodó indulat, minden 
egyéniség:  halomnyi  összekuszált,  lomhán  rengő  puhaság 
voltak, nem külön életek.

És ezt őrizte az anyjuk, mint a mesebeli sárkány a  mesebeli 
kincset. Köréje feküdt, föléje húzódott, saját szép, eleven testét 
borította rá minden rossz ellen.

Nőttek  a  kölykök,  s  a  szemük  lassan  nyiladozni  kezdett. 
Sokat  nem  látott  a  világból  akkor  sem,  amikorra  kinyílott. 
Homályos meleg, földbe vájt odú volt akkor még az egész világ, 
egyik  sarkában derengő karika:  ott  szokott  eltűnni  az  anyjuk, 
mikor  a  világból  kiment,  de azon át  is  jött  mindig  a  világba 
vissza.  Vajon  minek  ment,  vajon  hol  időzhetett  közben? 
Tudhatná,  hogy nélküle  hideg  és  rossz  és  semmit  sem ér  az 
egész kerek világ!

A  kölykök  kezdték  már  felfedezni,  beutazni.  Csúszkáltak 
benne,  akár  öt  cérnahangú,  parányi  fóka.  És  hát  porladozó 
földből volt a világ körös-körül, alul is, fölül is, csak a sarkában 





az a derengő, hűvös karika: az más. Az a rejtelem és a tilos. A 
vágy és a rettegés. A jövendő.

A világot  pedig  borz  teremtette  valamikor  régen,  midőn  a 
barlangját  építette.  A  sok  folyosót,  odút,  sikátort,  katlant,  az 
egész  szövevényes  föld  alatti  mindenséget.  Ő  maga  lakott 
akkoriban benne. De a borzot később megölték, vagy megijedt, 
vagy  elköltözött:  mindegy.  Vadmacskáék  elfoglalták  a 
barlangot, s a kölyköké volt minden.

Már  verekedtek.  Most  kezdtek  csak  kialakulni,  csapzott, 
csupasz  patkányokból  formás  állatocskákká  cseperedni.  A 
körmük ki sem nőtt még, s már használták, foguk nem is bújt 
még,  s  már  haraptak  volna  vele.  Amióta  eszmélni  tudtak, 
sohasem szerették egymást. Bajban, didergésben összebújtak, de 
mihelyt szűnt a baj, menten különváltak, örömben ellenségként, 
vetélytársként mindig szembenálltak. Alig nyílott ki, s már sárga 
gyűlöletet szikrázott egymásra a szemük.

Gyerekek voltak még ekkor, kicsike gyerekek,  persze hogy 
szívesen  játszottak.  Az  anyjuk  tanította  őket  rá,  ő  ilyenkor 
türelmes  volt,  puha  és  szelíd.  De amint  egymással  próbálták, 
egykettőre marakodássá fajult a játék.

Így  telt  az  idő.  örökös,  áldott  éjszakában.  A sarokban  hol 
derengőbb  volt  a  kapu  karikája,  hol  meg  homályosabb:  a 
gyermekkornak  ebben a  gondtalan,  szép  világában  a  kölykök 
nappalról nem is tudtak. Azt hitték, fenékig tej és örökös éjszaka 
az élet.

Egyszer  az  anyjuk  szokása  szerint  megint  kiment  tejért  a 
világból, s már régen oda volt. A fiatalok felébredtek, s éhesen 
várták. Játék nem ízlett, semmi nem tetszett.

Azután  felütötték  a  fejüket  mindannyian,  és  egyszerre 
meredtek  az öröm derengő kapujára.  Olyan az anyjuk  lépése, 
mint  az  árnyék  suhanása,  s  valamennyi  kicsi  fül  meghallotta 
mégis. Túl a derengésen porszemek gurultak.

De mi ez? Miért állt meg, miért csúszik óvatosan, miért nem 
siet az anyjuk? Miért nem hozza már a tejet? Forró düh áradt fel 



ellene mindannyiukban, mert az anyjukban nem szerettek ám ők 
egyebet, csak a tejét, a melegét s az értük való önfeláldozásnak 
megnyugtató szagát.

Azonban zördültek megint a guruló porszemek, elsötétült  a 
bejárat,  de nem anya volt,  nem tej,  hanem ellenség.  Az egyik 
kölyök  oldalt  ugrott  előle,  a  többi  összelapult,  s  a  rémület 
szagába  furcsa,  mámorító  jó  illat  vegyült,  a  csendben gyenge 
csontok  roppanása  hallatszott,  s  a  sötétben  két  sárga  rémség 
sugárzott.

Azután egyszerre csak nem két öldöklő tűzszem szikrázott itt 
bent, de négy, s az új tüzek elhomályosították a régieket, olyan 
eszeveszett vad dühvel lángoltak, lobogtak. Egymásnak esett a 
négy  eleven  parázs,  a  világ  fújt  és  hörgött  és  porzott  és 
kavargott, az igézet gyengült, szűnt a rossz, elsötétült a karika, 
kiderült,  csend  lett  —  máris  homályosult  megint,  és  az  a 
fényesebbik szempár ragyogva libbent be rajta. Sütött, mint az 
öröm, csillant, mint a szabadulás: ő volt csakugyan, az anyjuk 
volt.

Akit  véres  csatában  elkergetett,  az  a  másik  tüszkölő 
szörnyeteg -~ az volt az édesapjuk.

Ez a dolog pedig így történt.
A  fülemilék  már-már  belefáradtak  az  éjszakai  szakadatlan 

csattogásba, s a kölykök apja is hazafelé vette az útját. Ekkor 
azonban gondolt egy bolondot a tél,  hirtelenül visszafordult,  s 
május virágzására tréfásan ráköszöntött.  Puhán, sűrűen hullani 
kezdett  a hó, s didergő,  friss lombon egykettőre  vastag,  fehér 
takaró fehéredett. De a kandúr útján is. Lábának olvadozó páros 
nyomát világosan mutatta. Ilyen időben jobb odahaza lenni.

A  kandúrnak  meglehetősen  tele  volt  a  hasa.  Valami 
torkosságot  még  szívesen  lenyelt  volna  ugyan,  de  hát  sietnie 
kellett  haza,  s  azért  most  már  sorjában  petyegtette  a  lába 
nyomát,  egyenként.  Útközben  véletlenül  bukkant  rá  a  borz 
várára, borz várában a tulajdon zsenge fiaira. S ha már rátalált, 



gondolta, hasznát is veszi mind a kettőnek: a pecsenyét befalja, 
a várban elfekszik.

Hanem a  pecsenye  anyja  megérezte  a  bajt.  Valami  furcsa 
nyugtalanság hazafelé vonta, megindult idegesen, azután rohant, 
azután dühtől  reszketett  — és csakugyan,  akiket  ő heteken át 
úgy hordott magában, mint az életet, akiket megszült, szoptatott, 
dajkált:  éppen azokat a csodálatos drágaságokat falta,  akár ha 
semmi  nyúlfiak  lettek  volna,  vagy  fészekalja  haszontalan 
rigóporonty, úgy habzsolta, a jövendőt dúlta — s éppen ő, aki 
ezt a jövendőt megteremtette! Éppen ő, a sima, kövér, izmos és 
gondtalan kandúr. Lehetett erősebb, nagyobb a kandúr, a kócos, 
sovány, lógós tőgyű nősténynek ezt a tébolyodott rohamát meg 
nem állhatta.

Hát elinalt. Most már ugyancsak sietnie kellett, mert közben 
erősen megvilágosodott a hajnal.

Győzedelmes  párja  pedig  nézte  otthon  a  kárt,  nyalogatta, 
szoptatgatta  a  fiait.  Egy kölyök hiányzott,  másik  halott  volt  s 
véres,  de  három  szerencsére  ép.  Szoptak  kényelmesen, 
boldogan:  már  csak  háromfelé  oszlott  meg  az  a  tej,  amely 
máskor ötfelé szokott. Mégsem volt elég nekik. Az az ügyes kis 
kandúr, amely oldalugrással menekült az apja elől az imént, a tej 
elapadtával  holt  testvére  alvadt  vérét  nyalogatta.  Most  kóstolt 
először  vért  életében,  s  az  ízét  ezen  a  véren  tanulta  meg. 
Édesebb volt sokkal a tejnél! Karmainak puha, párnás tokjából 
elő-előcsusszantak az éles kis tőrök, nem is tudta pedig, s nem is 
akarta.

Az  anyja  boldogan  nézte  őt.  Szinte  meghatottan.  Azután 
halott  kölykéről  szelíden  odább  lökte  az  élőt,  s  a  véres  kis 
tetemet  újból  megszaglászta,  döfködte,  vizsgálta.  Hiába.  Nem 
mozdult. Nem kölyök az immár, nem él, nem rokon: pecsenye. 
Akár a fianyúl.

Az  élő  kölykök  anyja  ma  nem  ehetett  eleget,  hát  jóízűen 
befalta. Azután elnyúlt fáradtan, nyalogatta a sebeit, megtépett 
bundáját rendezte, míg csak békésen el nem aludt.



Így tanulta a kis kandúr a vadmacskaerkölcsöt, már az anyai 
házban, már szopós korában.

Aludt az anyja, de sokat nem alhatott. Éhes volt maga is, a 
kölykei  meg  folyvást  hajszolódtak  a  tejért.  Turkálták  a  hasát. 
Messze járt még az alkonyat, mikor megint útnak kellett erednie. 
Teljes világossal.

Megesett ez másszor is, ha kölykei voltak. Ma azonban sok 
hó  lehullott,  s  ma  különben  is  ideges  volt  és  aggódó  a  kis 
vadmacskák anyja. A hóesés jó ideje megállhatott már, s erősen 
olvadt. A nap sütött, a ragyogó, fehér erdőn tavaszi ujjongással 
énekeltek a madarak.

A kölykök anyjának annál mogorvább volt a kedve. Kúszott a 
fagy hervasztotta virágok felett,  settenkedett  a szerelmes tarka 
erdő sűrűjében szürkén és mohón.

Zsákmányt, azt könnyen talált, sokat talált. De a kedvét nem 
lelté.

Bajt érzett, eljövendő új veszedelmet.
Szaladt  haza,  s  szinte  csodálkozott,  hogy  szerencsésen 

hazaért. Ugrott a házba, s szinte csalódott, hogy ott is semmi. Mi 
lesz hát? Micsoda rossz következik?

Szikrázott a szőre, ha csak hozzáértek. Könnyen járt a lába, s 
a fiai egyre-másra kapták a pofonokat.

Ezenközben  ember  ment  át  az  erdőn.  Nem puskás  ember, 
csak  kapás.  Ballagott  az  ösvényen,  nézett  búsan  maga  elé  a 
hóba, a kertjére gondolt, az almafájának halovány virágzására s 
az  úristenre.  Így  akadt  rá  a  ferdén  páros,  friss 
vadmacskanyomra.  Sógora  volt  az  erdősnek,  megállt, 
gondolkozott,  s  elindult  a  csapán.  Ment,  ment,  kikezdett 
fácántyúkot  talált,  felemelte,  a  vér  csepegett  a  hóra,  amint 
továbbhaladt.

Most már olyan egyenes vonalú volt a nyom, mint a rókáé. 
De az  ember  tudta  jól,  hogy nem kapcabetyárt  üldöz,  hanem 
olyan  főharamiát,  akinek  számára  soha  sincs  kegyelem: 
vadmacskát. Annak is kopott ugyan ilyenkor a bundája, de hát 



télen sem ér az sokat. A csontjából pedig tavasszal is tud sípot 
faragni a sógor, hogy vadat csalogasson vele. És ha szerencséje 
volna,  s  véletlenül  kandúr  nyomán  járna,  annak  ilyenkor  is 
lehetne zsírja, neki pedig fagyos a lába. Arra a vadmacska hája a 
legjobb orvosság.

Mindezt  fontolóra  vette  a  kapás  ember,  s  ment  a  nyomon 
árkon-bokron keresztül.

A kölykök  anyjának lángot  vetett  ott  bent  a  szeme,  mikor 
barlangja  előtt  az  ember  megállott  Sokáig  ácsorgott  az  ottan, 
nézdelt,  piszmogott.  Pipára  gyújtott,  s  a  kapát  a  borzvár 
kapujába támasztotta.  Élével  befelé.  Pendült  az  acél,  s  még a 
kölykök gerincén is fájt a hangja.

Az ember kurjantott néhányat, de nem felelt rá senki. Végre 
elkopogott a sógorát keresni. Hanem a vasat a kapuban hagyta.

Itt volt a baj. Nagyobb már nem is jöhetett volna.
A  kölykök  anyja  kiosont  a  kapuig.  Megérinteni  dehogyis 

merte,  csak  nézte  a  vasat.  Puszta  nézésébe  is  belefájdult 
valamennyi  foga. Idegen anyag volt  ez, efféle  nem termett  az 
erdőn.  Fényes  és  kemény  és  halálízű,  és  elviselhetetlen  hang 
lakik benne. Cseng, kong, harangoz. Szaladni kell a lármája elől, 
vagy megőrülni belé.

Egyelőre még alattomosan hallgatott a vas. De itt ólálkodott a 
kapuban. A kölykök itt nem maradhattak. Anyjuk tudta, hogy az 
ember majd visszatér. A vasat őrségnek hagyta, lakatnak — jól 
okoskodott  az ember.  Követ,  fát,  földet mind ki lehet ásni,  el 
lehet rágni. Azok rokonok, azok az erdő. Hanem a vasat érinteni 
sem szabad. A vas — csapda.

De van ám a barlangnak más kijárása is, a szakadék falában. 
A  kölykök  anyja  már  mászta  is  az  omladozó,  elhagyatott 
tárnákat, s valóban arra szabadnak látszott az út. Kifülelt: s hát 
csend  volt.  Szimatolt:  s  hát  semmi.  Kilesett:  s  hát  csak  a 
világosságot látta, csak ezt az egy ellenséget.

A sötétet azonban nem lehetett megvárni. A kölyköket nem 
kockáztathatta. Sietni kellett.  Tudott fedelet másat, rókalyukat, 



elhagyottat:  oda akarta  vinni őket.  Az ember  minden percben 
visszatérhetett.

Azt  az  életrevaló  kis  kandúrt  kapta  derékon.  Őt  szerette 
legjobban, őt mentette elsőnek. Ő volt a legerősebbik fia.

Föld hullott, pókháló ragadt, ismeretlen fény vakított. A nap. 
Élettelen  kis  rongy,  úgy  lógott  az  ijedt  kandúrka  az  anyja 
szájából, mint vizsla pofájában a döglött menyét. Szaladt vele az 
anyja,  át  a  patakon,  zsombékon,  tocsogón.  A  kölyökről 
csepegett a ráfröcsögött temérdek víz. Szédült és fázott.

Hát ekkor s hát így jött ő e világra.
Másik két testvére azonban ilyen áron sem láthatta meg soha 

a napot. Mire az anyjuk értük mehetett volna, rőzsetűz füstölt 
már ekkorra a borzvár két kapujánál. A kandúrkára szállott az 
egész örökség, az anyai gondoskodás mind.

Meg is látszott rajta a jómód. Nagy lett, erős, konok fejű és 
fékezhetetlen.  Dehogy  győzte  engedelmességgel  a  szokott 
rendet,  nem őt  rázta  le  magáról  az  anyja,  mint  más  kölykeit 
szokta, neki vált tűrhetetlen nyűggé, és faképnél hagyta, mihelyt 
csak  a  maga  lábán  megállhatott.  Szívből  gyűlölte  akkorra  a 
tulajdon szülő édesanyját is.

Rokontalan  volt  és  egyedülálló,  kínok  mestere,  hóhér. 
Kitanult, felszabadult: most végre átvehette a hivatalát.

Hol itt, hol ott villantak fel az éjszakában a kettős, zöld tüzek. 
A kandúr mindent megölt. Mindent felfalt. Bogarat és madarat 
és  vadat  —  pontyot  is  fogott  a  halastóban,  és  a  fiasítóból 
növendékhalat.  Ült  a  nyulak  útja  felett,  mint  magas  lesén  a 
vadász, lapult ágon, bokron türelmesen, villant a két gonosz tűz, 
s  a  gyanútlan  nyúlnak  nyakába  zuhant  a  halál.  De leginkább 
csúszni szeretett, kúszni, áldozatát észrevétlen belopni. Szemét 
is  lehunyta  ilyenkor,  fénye  idő  előtt  ki  ne  süthessen.  Csak 
amidőn elég közel volt már, mit sem sejtő áldozata már az övé, 
akkor lobbant csak fel a két lidérc.

Pokol ablaka volt ez a két szem, beléveszett, akire rányílott.



A kandúrnak beretvaéles foga volt, és tűhegyes karmai csupa 
mérgezett  gyilok,  amelyeknek  sebe  is  gennyedt,  és  nehezen 
gyógyult  — de a leggyilkosabb fegyvere ez volt,  ez a fagyot 
szikrázó iszonyatos szempár. Ez a lobogó, törhetetlen, kegyetlen 
akarat.

Maga évről évre láthatatlanabb lett, szemében a rontás lángja 
egyre  fényesebb.  Szívta  az  erdő  vérét,  mint  a  rémmesék 
vámpírjai.  Járása  nesztelen,  mint  a  köd  leszállta,  élete 
magányos, kemény.

Csak tél múltával, február végén lágyult el pár hétre. Ilyenkor 
feledett  óvatosságot,  fütyült  a  törvényre  —  más  parancsot 
kapott,  erősebbet:  ilyenkor  éjszakákon  át  könnyelműen 
elóbégatott.  Panaszkodott  érzelmesen  holdnak,  csillagoknak, 
cifrázta, siránkozott, kesergett.

Szerelme  is  vad  dulakodás  volt,  folytonos  pofozkodás, 
marakodás, dühös prüszkölés, nem szerelem.

A nőstényt, a párját? Verekedett érte más kandúrokkal életre-
halálra.  De  olyasformán  szerette  csak,  mint  a  pecsenyét.  A 
jóllakást  szerette,  amelyhez  általa  juthatott.  Amikor  pedig 
jóllakott, otthagyta tüstént.

A  nőstény  sem sírt  utána.  Idegenek  lettek  ők  egymásnak. 
Ellenségek.

Következő  februárig  azután  megint  tökéletes 
magányosságban  élhetett  a  kandúr.  A  nőstény  nem:  kölykei 
rövidesen  megszülettek.  Igazán  vadmacska,  igazán  és 
következetesen gonosz csupán a kandúr lehetett, hivatalát csak ő 
tölthette be rendesen. A nőstény szerette a fiait. Senki mást, de a 
fiait életénél is vadabban.

A kandúrt ilyesmivel meg nem vádolhatta senki. Ő kivételt s 
elfogulatlanságot nem ismert. Kedélyének ugyanaz a színe, mint 
a  bundájának:  csak  szürke  és  fekete,  csupa  komorság. 
Humornak, derűnek, tréfának semmi nyoma. A bohóskodáshoz, 
a piros frakkos róka kedves kópéságaihoz semmit sem értett.



Mert abban percig sem kételkedett  a kandúr, hogy egyedül 
csak az ő személye fontos erdőn, mezőn, s hogy csupán csak az 
ő  kedvéért  jött  létre  a  mindenség.  Világos  volt  ez,  és  éppen 
annyira természetes, akár az élet maga. De hát akkor meg vajon 
miért létezett az ellenség, a titkok titka, az ember?

Két lábon kopogó bűz néha, máskor ádáz vas vagy álnok tőr: 
ez mind ember. Minden veszély: csak ő. Óvakodni kell a lába 
nyomától  is,  az  eldobott  rongyától  is.  Jaj,  kimondhatatlanul 
gyűlölte őt a kandúr! Itt, a dunántúli erdőségekben csupán tőle 
kellett tartania.

Ölt ő már szarvasborjút is, és őzgidát nem egyet ölt. Kutyákat 
véresen  megríkatott,  diadalmasan  elkergetett.  Saját  párját  is 
legyőzte.  Mindenen,  mindenen  erőt  vett  ő  már!  Megtanulta, 
hogy amikor az erőből nem futná, a veszett  bátorság akkor is 
segíthet.

De az ember  elolvaszthatja a bátorságot,  mint havat a nap. 
Bújni  kell  előle,  remegni  — páros  lidérctűz  kísérthet  éjjel  az 
erdőn,  de  nappalra  kihunyjon,  nappalra  lapuljon,  ember  ne 
láthassa,  ember  ne  tudhassa!  Vele  szemközt  megállani,  jaj, 
dehogy lehetne.

A kandúr már olyankor sem mer rókavárban lakni, amikor az 
árulkodó,  pimasz  hó  rejtekhelyét  el  nem  árulhatja.  Ifjabb 
korában ott szokott  nyaralni mindig,  s kiverte házából a piros 
bundás gazdát, ha az maga jószántából el nem kotródott előle. 
Érett ésszel ezt sem teszi immár.

Mert  a róka róka marad,  holtig,  lop s  gyilkol  nyilvánosan, 
meg-megmutatkozik könnyelműen az emberek előtt, s felbőszíti 
őket.  Az ember  pedig,  tudjuk,  menynyire  galád.  Felfortyan,  s 
neki  ásóval,  kapával  a  rókalyukaknak!  Csúnya  torkú 
fogdmegjeik is velük, a kutyák. Kapuja előtt a kandúr cseppnyi 
vért, tollat, darabka csontot soha nem hagyott ugyan, nem úgy, 
mint a hebehurgya rókafajzat — azonban mit használ ilyenkor 
mind  a  bölcs  óvatosság?  Az  ember  sorra  járja  az  összes 
barlangokat, s ha van előtte bűnjel, ha nincs: belé a kutyát!



A  kandúrnak  kétszer  kellett  már  így  életre-halálra 
menekülnie. Nyomában már lövés is porzott, csaholás is loholt. 
Görbe lábú, fekete kis vacak, elbírt vele. De ilyen bajnak most 
már ki nem teszi magát! Nem az a legény ő, aki más hibájáért 
tartsa a hátát! Föld alá, kész csapdába nem bújik többé.

Sok száz éves,  görcsös,  odvas  fában lakik nyaranta.  És ha 
lakomájának  nyomára  rá  is  talál  az  ember,  ha  meg  is  leli  a 
határban  valahol  nyúlnak  véres  lábát,  kis  fürjecske  tollát,  hát 
akkor is legfeljebb a rókalyukakat túrja fel haragjában. A kandúr 
felől túrhatja.

De  mikor  úgy  hajnalhasadás  előtt,  vadászat  után  a 
kvártélyába  megtér,  még  a  jámbor  vén  fájának  sem  hisz  ő 
olyankor!  Ötször  is  körülgyanakodja,  kerülgeti,  mielőtt 
felkapaszkodnék  rá.  Ha  már  felkapaszkodott  is,  megint  csak 
szeget  üt  a  fejébe  valami,  s  megint  visszaugrik.  Bebújik  az 
odújába, s újra előtűnik konok, kerek feje, fülel, fürkész — így 
mer aztán végre elnyugodni. Bizalmatlan szörnyen.

A  nappalt  átalussza.  Vadászatra  hol  későbben  indul,  hol 
korábban, a gyomra mutatja az órát. De sötét előtt útnak soha 
nem ered, akárhányat kordult is az órája. És esőben sem, hacsak 
okvetlenül nem kell. Utálja a sarat és a latyakot.

Néha  kifekszik  nagy  törzsű,  kopott  üstökű  vén  fájának 
valamelyik  kinyúló,  vastag  oldalágára,  s  ott  sütteti  magát  a 
nappal.  Mert a verőfényt  szereti  ám,  csak a veszedelme miatt 
bujkál előle. Az ember miatt.

Ebből  a  tanyájából  is  ki  kell  hurcolkodnia  miatta,  mihelyt 
leesik a hó.  Sűrű nádba költözik ilyenkor,  magas  sásba.  Ki a 
szabad ég alá, olyan lakásba, amelynek minden fala ajtó.

Télen  a  jóllakásnak  sokkal  hosszabb az  útja,  mint  nyáron. 
Szerencsére úgy rendelte a gondviselés, hogy ilyenkor hosszabb 
legyen  az  éjszaka  is.  Megesik  azonban  olykor,  hogy  az  út 
mégsem  fér  bele  a  sötétségbe.  Hogy  a  kandúr  szokott 
nádvackába  vissza  nem  juthat.  Meghúzódik  hát  másutt, 
elhagyott  szőlőház  padlásán,  meleg  fedél  alatt.  De  hiába  a 



meleg,  a  kandúr  csak  iparkodik  vissza  a  sásba,  szellős 
biztonságába.  Itt  kivárhatja  talán  a  tavaszt.  Itt  nem  bírja 
megszorítani őt a halál. Az ember.

Ősszel  leginkább  egerészik.  Jó  falat  az  egér,  sok  is  van 
belőle.  Cikáznak  ilyenkor  kint  az  erdőszélen,  lóhere  tarlóján. 
Surrannak, zördülnek, buzgón iparkodnak: hiszen mindenkinek 
megvan az ő dolga. A kandúr ideugrik, odakap, s nem kapkod 
hiába.  Néha  megül  békességesen,  s  várja,  míg  a  megrémült 
cincogó  pecsenye  az  éjszaka  csendjéből  újra  előbátorodik. 
Akkor aztán megvillan a lidérc.

Ballagott a vadász csendesen hazafelé, vállán a puska. Tudott 
egy  vén  szarvastehenet,  egy  loboncos  nyakú  tizenhatost  is 
tudott.  A bőgésen nem bírta lövésre kapni, most akarta volna. 
Azonban csendes volt az alkonyodás, szarvas el sem bődült.

Így hát megkésetten, dolgavégezetlen siet a vadász haza. Az 
erdőszélen mégis meglassul, óvatosan lép, mint a veszedelem, 
halkan.  Fütyül  a  szél  az  ágak  között,  és  a  hulló  falevelek 
zörögnek.

Megáll  a  veszedelem,  amint  elfogy  előtte  az  erdő. 
Távcsövével vizsgálja a holdsütést. S meglátja benne, hogy ott, 
az  erdő  sarkában,  nyolcvanlépésnyire,  százra,  hogy  ott  róka 
egerészik. Meg kéne tréfálni!

Leül  tehát.  Könyökét  térdén  megtámasztja,  s  a  puskája 
távcsövén próbálja, hogy ugyan látni-e hát a rókát abban. Nem 
látni. Csupa homályos üresség a távcső. Nézi a vadász, nézi, s 
hát egyszerre a semmiben másik semmi mozdul, sűrűbb, mint a 
többi.  Felült  a  róka.  Most  látni.  Elmosódó  árnyék  az  egész. 
Találomra mégis odalő a vadász.

Vajon  meglőtte-e?  Nem  bízik  benne.  Léptet  az  erdő 
beszögellése felé, s egyszerre csak megpillant valami gyanúsat. 
Kapja  a  távcsövet,  s  lám,  csakugyan:  ott  fekszik  a  róka. 
Eltalálta.  Igen  megörül  neki.  Csak  mire  egészen  odaér,  csak 
akkor  veszi  észre,  hogy  nem  rókát  lőtt.  Ritkábbat,  különbet: 
vadmacskát.



Ő az.  A kandúr.  Oldalt  fekszik,  négy,  mereven  kinyújtott, 
bársonytalpú  lába  immár  mozdulatlan.  Csak  a  szája  nyílik  ki 
olykor hangtalan. A vadász megrugdalja gyengéden, hogy ugyan 
van-e még benne élet? A kandúr erre sem mozdul; végig lehet 
simogatni  puha,  selymes  farkát,  megvizsgálni,  hogy  valóban 
összeérnek-e rajta a fekete gyűrűk, rendben van-e a vadmacska 
családfája.

A kandúr  mindebből  semmit  sem érez.  Már  nem is  tátog. 
Vége.

A vadász ott hagyja tetemét az erdőszélen, hogy majd reggel 
a  kerülővel  megnyúzatja.  Vidáman  indul  tovább.  Siet: 
vacsorázni  is  kell  még,  s  aludni  is  valamicskét.  Hajnal  előtt 
ismét kint akar már lenni, szarvasbőgést lesni.

Végre  nem  hiába.  Szerencsével  járt,  hajnalban,  az  erdő 
közepén, a szarvasoknak vetett repcén meglőtte végre a büszke 
nyakú tizenhatos urat. Deres pusztaságon, piros ég alatt.

Leül melléje, és nézi elgondolkozva és kissé szomorkásan is. 
Ám  egyszerre  csak  csiklandozni  kezdi  valami  az  arcát. 
Végigsimít rajta háromszor is, de azt a furcsa, tapadó kapirgálást 
nem bírja elhessegetni.  Két ujjával kell  erőszakosan lecsípnie. 
Akkorára az öklén is iparkodik már oldalozó, szapora járásával 
egy félig pók, félig légy, undorító, lapos féreg. Szarvaskullancs. 
Ember  testén  ugyan  meg  nem  élhetnek,  de  utálatosak, 
förtelmesek, brrr!

A dermedő szarvasbikáról, lám, megindult máris az élősdiek 
kivándorlása. Szétrajzanak új hazát keresni.

A  halottvirrasztás  áhítatát  alaposan  megrontották. 
Felkerekedik  hát  a  vadász.  A  bíboros  keleti  égen  közben 
előbukik  a  nap  is.  Megy a  vadász,  hogy megnézze  a  tegnapi 
zsákmányát, a kandúrt.

Nem  találja,  csak  a  vérét.  Pedig  erre  azóta  senki  nem 
járhatott,  senki el  nem vihette.  A vadász előfütyüli  a kerülőt, 
hogy annak a vizslája majd talán megtalálja. Elvégre föld el nem 



nyelhette, s ha tán feléledt is, azt a nagy lövést messzire akkor 
sem vihette.

A vizsla megnézi a vért, s egy bokor felé idegesen odaszagol: 
visszahőköl a gazdája mögé, s onnan semmi biztatásra többé el 
nem mozdul. Gerincén égnek mered valamennyi szőrszál.

Csupa iszalag és tüske ez a bokor. Lehajol a vadász, hogy 
alája lásson, s visszahőköl maga is, mert kis híján képébe ugrott 
a kandúr. Csak az ágak sűrűje fogta vissza. Két gyilkos, sárga 
rémség villant rá, két csepp dermesztő, elszánt gyűlölet.

Fúj, prüszköl a bokor, akár az eleven ördög. A lomha, nagy 
vizsla bepréseli magát a gazdája csizmái közé, szőrét mereszti, s 
vinnyog féltében.

No, most mi legyen?
A bokor rövidesen elcsitul. Ugrásra készen ül  a  kandúr. Bal 

oldalán  a  golyó  vágta  kerek  lyuk,  jobb  oldala  csupa  vér, 
mezítelen hús.

Az egyik veszedelem leguggol a földre, hosszú ág a kezében, 
közeledik a bokorhoz, s feléje döfköd. De a másik is acsarkodik 
rá  oldalt,  annak  vas  van  a  kezében,  a  lábánál  pedig  szőrét 
meresztő,  nagy  pofájú  ugató  fegyver.  Mind  a  két  fegyvere 
hallgat, a vas is, a szőrös is.

Azután a guggoló veszedelem kezében eltörik a száraz ág, a 
csonkjával  közelít,  másik  kezével  a  tüskét  hárítja.  A  kandúr 
megérzi a muszájt. Hogy most már minden mindegy, hogy már 
semmi sincs,  csak a veszett  düh, élet  sincs, nem is  kell,  csak 
bosszú,  bosszú  és  marcangolás  az  utolsó  véres  leheletig. 
Csíllanik  a  vas,  a  kutya  felnyüszít,  most,  most  mindenki 
megérzi: vakítva lángolnak fel a lidérctüzek — s ekkor valami 
rémületes varázslat történik, a lobogó zöld szemeknek ellenébe 
mozdulatlan  kék  szempár  tekint,  feneketlen  hűvös  józanság, 
lebírhatatlan  értelem,  árad az átlátszó  kékség,  s  eloltja  a  zöld 
lángokat, mint tüzet a víz hűvös folyása, pislognak a lidércek, 
hunynak,  a  kandúrt  hirtelenül  kibírhatatlan  félelem  fogja  el, 
sarkon perdül, és ki a bokorból. Elhibázta a muszájt. Menekül. 



Kétmétereseket ugrik, de minden ugrásra elesik. A kutya nem 
mer utána eredni, a kerülő nem bír lőni. A vadász utána szalad, a 
szálerdőben utol is éri, az ág csonkjával fejbe vágja. A kandúr 
beteg és gyenge,  s tán inkább az átszenvedett  éjszakától,  mint 
ettől az egy ütéstől, felfordul.

Zsindely Ferenc
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