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A kilencvenes évek elôtt történt az eset.
Valószínûleg nem volt egyedi, hiszen
ezt a kort is a protekcionizmussal
hosszában-keresztben átszôtt jelensé-
gek kísérték. Elegendô volt egy telefon,
és máris mûködött a „barter segélynyúj-
tási egyezmény”: kedvezményes fuvar-
hoz juthatsz, ha elintézed az útlevelem
vagy az azonnali gépkocsi-kiutalást. A
hiánycikknek számító radiátort vagy
gázkazánt is megkapod egy párttitkári
telefonnal, de cserébe szerezz családos
beutalót vállalatotok Balaton-parti üdü-
lôjébe. És ez így ment átláthatatlan kap-
csolatrendszereken keresztül, lassan
ôrölve az egyén és a társadalom erköl-
csi tartását, megalázva a valódi értékte-
remtô munkát. Nagyon beleszoktunk.

Országos hatáskörû intézménynél
dolgozván én sem bújhattam ki e folya-
mat gyakorlata alól. Így adódott, hogy
egyszer, karácsony táján fônököm ma-
gához hívott és bizalmasan közölte: a
cég fôigazgatója nagyon szereti a va-
dast. Különösen karácsonykor és külö-
nösen vadnyúlból. Tehát osztályunk
jobb megítélését elôsegítendô, a feladat
az, hogy a vezér asztalán a karácsonyfa
melletti vacsorán vadnyúlból készült
vadas legyen. Parancs az parancs, nincs
mit tenni, végre kell hajtani. Telefon
ide-oda, azt a látszatot keltve, hogy
rendkívüli szemle vált szükségessé a ki-
szemelt térségben. Az igazi cél még ti-
tok maradt.

Azután ment minden a szokásos
rendben. Kiküldetési rendelvény hitele-
sítése, kora reggeli indulás, hogy illô
idôben a helyszínre érkezzem.

A feladat egyszerû lett volna, csak-
hogy abban az idôben a vadnyúl-popu-
láció meglehetôsen mélypontra süly-
lyedt, ezért teljes és a legszigorúbb va-
dászati tilalmat rendeltek el vadnyúlra,
amirôl osztályunkon senki, így a fônök
sem értesült, s jómagam is csak közvet-
lenül azután tudtam meg, hogy a válla-
lati gépkocsi begördült a kiválasztott,
erdôgazdálkodással foglalkozó cég ud-
varába. No most mi lesz? A környéken
oly gyakori kiniglivel mégsem állíthat-
tam szeretett fôigazgatónk elé. A foga-
dó kolléga ugyanis a leghatározottab-
ban kijelentette, hogy igazgató ide,
igazgató oda, nem lesz vadnyúlvadá-
szat! A tilalmat betartja, ha „fene fenét
eszik is”. Inkább vigyek két ôzet com-
bostól, gerincestôl, de nyulat nem fog
lôni, sem lövetni. Hát, mit mondjak, ge-

rinces volt az illetô. Kétszáz kilométert
autóztunk hiába! Azaz mégsem, mert
egy kellemes estét töltöttünk, beszél-
getve szakmáról, jövôrôl meg egyebek-
rôl. No, de ettôl még nem lett meg a
vadasalapanyag.

Sebaj, mondotta körzetfelelôs kollé-
gám, holnapra hivatalos vagyok vadá-
szatra, egy apróvadas területre. Amo-
lyan karácsony elôttire, ahová meghív-
ták a megye fôkorifeusait is, akik – az
ideológiai ellentmondásra fittyet hány-
va – vadhúsos vacsorával akarták a
szentestét ünnepelni. A szállodában ko-
rán ébresztett a recepció. Indulás, hogy
odaérjünk a nyolcvan kilométerre lévô
tetthelyre. A nagy ködben majdnem le-
késtük a hagymás, csirkevéres reggelit.
Ám a vadászat elôtti eligazításnál hamar
kiderült, hogy itt sem lesz „osztálymeg-
ítélést segítô” zsákmány. Merthogy a
vadászetikára itt is sokat adnak. Ha
esik, vaddisznó-kompetenciát vihettem
volna haza, no de abból igazi ínyenc
nem készít vadast.

A vadászat különben ragyogóan si-
került. A hóval borított tölgyesben felál-
lított puskások magasan repülô fácáno-
kat pufogtattak. Jómagam afféle „faka-
nálvadász” vagyok, így csak szemlélôje
voltam az eseményeknek. Kollégám ki-
vételezetteknek járó lôállást kapott,
amilyennek minden valamirevaló va-
dász örült volna. Ám az ötödik elhibá-
zott fácán után átadta fegyverét, mond-
ván, próbáljam meg én is. S ahogy
ilyenkor lenni szokott, az elsô felénk re-
pülô toronykakas a lövésem után lá-
bunk elé puffant. Nem volt idôm
örömködni, mert a hajtásba került vad-
disznó-família maradék négy tagja zsi-
nóron jött felénk. A koca elöl, mögötte
a három megmaradt az évi süldô. Egyet
ugyanis már néhány perccel azelôtt ki-
lôttek közülük.

Ez már nekem sok volt. Nem mond-
hatom, hogy sokk, mert teljes nyugalom-
mal néztem, amint felénk veszi az irányt
a megfogyatkozott vaddisznócsalád. Mi-
vel a nyiladékok keresztezôdésében áll-
tunk, jobban féltem a mindkét irányban
tôlünk ötven méterre álló megyei veze-
tôk lövéseitôl. Óvatosan, jobbra-balra
nézve figyeltem a kitörésre várók moz-
dulatait. Közben a vaddisznók elérték a
nyiladékot, ahol álltunk. Egyenesen ne-
künk jöttek. Társam a hátam mögé hú-
zódott, miközben a disznók elhúztak
mellettünk. Oly közel, hogy afféle mata-

dori mozdulatot kellett tenni, nehogy
elsodorjanak. Végül a teríték: egy süldô,
tizenöt fácán, egy róka. Zsemlegombóc-
hoz való egy sem. Vissza a szállodába.
Telefon a százötven kilométerre lakó év-
folyamtársnak. Beszámoló a megbízás-
ról, a kudarcról, érdeklôdés a további le-
hetôségekrôl. Minden oké, mondta.
Csak délelôtt érkezzetek, mert a rapsic-
kodó kollégának dolga van.

Odaértünk. Már nem kellett magya-
rázkodni. Hárman hajtottunk az elha-
nyagolt szôlôkben. Húsz perc után
megvolt a vadasnak való: megtermett,
legalább ötkilós baknyúl.

Az egész országban uralkodó hatal-
mas ködben hazafelé autózva volt idôm
kiszámolni a szerény gesztusként fel-
ajánlott vacsora költségét. Pontosan
másfélszeresét tette ki négyezer forintos
(bruttó) havi fizetésemnek. A zsemle-
gombóchoz szükséges hozzávalókat
nem számítottam fel.

Pápai Gábor

Kukoricaföldek
Végtelen kukoricatáblák
A láthatár széléig és vissza.
Zöldessárga kukoricatáblák
A késô nyári délutánban.
Barnássárga kukoricaföldek
A szeptemberi ébredésben
Barnára érlôdött kukoricalevél
Az októberi verôfényben.
Aranysárga kukoricacsô
Számtalan apró szemmel
Színarany kukoricaszem esô
Délvidéken, Torontál megyében.

Soós Klára

Káli-medence
A Bakony zölden
habzó taréja
a tölgyes e hegytetôn.
Plantázsok és szôlôskertek
fodrai közt
álmodja álmát
az erdô, illatával.
A hegyek –
Kárpátok ölének
kicsiny gyermeke –
Pannónia gyöngyét
– a síkot –
ôrzik körben büszkén,
tudva, hogy az egésznek
– pazar medence –
ôk is részei.

Baráthy Balázs Csaba

Karácsonyi vadas


