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Vadak közt éltem. Hét évig. Mégse lettem se zöld, se vadász. Így sült el. Hermann
Hesse szerint a művész nem azért megy az erdőbe, hogy onnan bármit hazahozzon.
Hanem hogy együtt lélegezzen a vadonnal. Hogy művész vagyok-e, nem tudom:

egy biztos: a két weimari
vizsla vizsgáit nagyon meg-
szenvedem. Mert azért is
vizsgakötelesek, hogy sza-
porodhassanak. Küllem-
vizsga. Képességvizsga.
Őszi tenyészvizsga. Utóbbit
így rövidítik: ÖTV. Alkal-
massá kell válniuk a vad-

megállásra és a vad visszahozására. Ezért arra gondoltam, veszek egy pár
fácánt a szigeti udvaromra, hogy azzal eddzem őket naponta. Körbekérdem
a kutyásokat, mígnem egyikük megadja a fácántenyésztő számát. Elindulok.
– Hoztad a borravalót? – kérdi Király a boltnál. Megszokta: mindennap viszek
neki pár száz forintot. – Megint hova mész a csotroga terepjáróddal? – kérdi
mosolyogva Zsoci, a révész. – Nem csotroga, hanem Döme, a medvésző autó.
Mivel pedig ideköltöztem a romániai medvéktől a magyarországi harcsákhoz,
utóbbiakkal pedig alig sikerül találkoznom, átálltam a madarakra: megyek a
fácánokhoz. – Hozz egyet nekem is, megsütöm az udvaron – kezd kérlelni
Zsoci, a révész. – Nem arra való. Edzeni kell. – Edzeni mit? – Vizslát. – Na
tessék. Már a kutyák is fitnesselnek? – Erre én mosolyodok el. Átkelünk au-
tóstól a vízen a kisebbik weimaranerrel, Ankával, aki még vizsgaképes. Jágó,
a tízéves kan már ivartalanítva lett. Addig kerestek a tenyésztők, hogy ivar-
talanítsam, mert öreg az őszi tenyészvizsgára, míg megtettem. Azóta is bá-
nom. Én készültem tizenévesen ferences szerzetesnek, erre ő éli le cölibá-
tusban az életét. Marad a legenda, hogy egyedüli vizsla Magyarországon,
amely összeszagolt Romániában egy szabad medveboccsal. Bárcsak legenda
lenne. Valóság. Bodor Ádám íróval álltunk meg Homoródfürdőn egy rövid
szünetre. Tudtam, hogy a Mária-forrás feletti fenyvesben ott a hárombocsos
anyamedve. – Megvársz? – kérdeztem az írót. – Menj csak, addig elszívok
egy szál cigit. – Kivettem Jágót Döméből, a medvésző autóból, és pórázra
kötöttem. Szerencsére. Mert, ahogy felértünk a kaptatón a fák közé, egyszer
csak arra eszméltem, hogy egy barnás-szürkés színű alacsony állat előttünk
terem, orra összeér a Jágóéval. Pár pillanatig szaglászták egymást. Amikor
tudatosult bennem, hogy medvebocs, halálra rémülten kezdtem tépni a pó-
rázt: – Hagyd, Jágó! Gyerünk! Azonnal elmegyünk innen! – A bocs erre hátat
fordított nekünk, és visszarohant a fenyőtörzsben pihenő testvéreihez és
anyjához, aki már előbújt, és két lábra állva hatalmasodott föl mintegy 
harmincméternyire tőlünk. A weimaraner rohant volna hozzá ismerkedni és
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barátkozni. Egyre nehezebben tudtam visszatartani, míg végül engedelmes-
kedett, és visszavonult velem az íróhoz, aki elmosolyodott, amikor meglátta,
milyen falfehéren érkezem. – Láttál valamit? – kérdezte. – Ha tudnád… Majd
elmesélem, csak kapjak levegőt… Az volt a szerencsénk, hogy nem
ijedt meg tőlünk, és nem sírt fel a bocs…

Nem vagyok és nem leszek tenyésztő, de szeretném, ha utódai
lennének a kutyáimnak. Most már csak Anka jöhet szóba. Komolyan veszem
a tenyésztői utasításokat, hogy törzskönyves kiskutyák legyenek, de Jágó
erre az enyhén szólva nem hétköznapi tapasztalatára igazán megkaphatta
volna az ÖTV-n a kitűnő minősítést, és akkor nem szüzességben telik
el az élete, hanem egyéb tapasztalatra is szert tesz. Alig hiszem el,
hogy ilyen élmények után most csendben csorgunk át Ankával, a vizs-
laszukával Fótra fácánért a Dunán. Jágó bocsos élménye napján ő még
meg sem született. Elhagyjuk a folyam közepét. Nemsokára kikötünk
Dunakeszin, kontaktot adok, és elindulunk a telepre, ahol a tulajdo-
nos, egy harminc év körüli férfi vár. Szerényen és kedvesen fogad. –
Mire kell a fácán? – kérdi. Mire válaszolhatnék, meglátom a szebbnél-
szebb madarakat, és elbizonytalanodom. Ő közben mesél: – Negyve-
nezer fácánunk van tavasszal, ezekből június-júliusra egy sem marad
életben. Mind étteremben, vadászati területen vagy idomításra váró
kutyák szájában végzi. Nyár közepétől kezdem elölről a keltetést. Így
marad friss a génállomány. – Amerre elnézek, több száz méteren csak
fácánokat látok, mégsem tudok tömegben gondolkodni. Hirtelen
meggondolom magam, és határozottan felelek: – dísznek kell a Szen-
tendrei-szigeti udvaromra. Hat példány. Két kakas és négy tyúk. – Ér-
dekes – képed el a tenyésztő, ilyen kéréssel ide még senki nem jött…
Maga művész? – Ezt kérdezte a szomszédom is, amikor fenyőfát ültet-
tem a folyam közepére. Nem tudom. De hogy enyhén szólva nem va-
gyok normális, az biztos! – felelem nevetve. Nem árulom el, hogy éjjelente
fehér ingben és nyakkendőben barátkozom a folyammal, mert akkor már idült
bolondnak nézne. A gondolatra zavarba jövök. Ő töri meg a csendet. – Jó.
Választok pár szépet. – Közben arra leszek figyelmes, hogy a madarak csőre
felső hegyét műanyag lappancs borítja. Később tudom meg, azért, hogy ne
tudják megsebezni egymást. Vendéglátóm eltűnik a fácántömegben, majd
kisvártatva felbukkan egy mozgó fehér zsákkal. Betesszük Dömébe, a med-
vésző autóba, fizetek, majd elköszönök. Zsoci fejét csóválja a kompon. – Na,
hol vannak a madaraid? – A csomagtartóban – felelem. Nem számolok a forró
nyári délutánnal. Mire átérek Pócsmegyerre, és kiveszem a zsákot, két kakas
és egy tyúk elpusztul. Magam előtt szégyenkezve és lelkiismeretfurdalástól
gyötörve ásom el őket, majd újra felhívom a tenyésztőt. Az újabb vásárlás
okát nem merem közölni vele. – Még két kakas? Még egy tyúk? Azok is szépek
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legyenek? – kérdi kissé gúnyos hangnemben. – Igen. Szépek legyenek. –
Ekkor még úgy gondolom, hogy legalább a tyúkokkal gyakorolni fogok Anka
őszi tenyészvizsgájára, nem tudhatom, hogy abból sem lesz semmi, mert any-

nyira megtetszenek, hogy mind az előre elkészített udvarukban marad
majd. – Jöjjön vissza, de én már nem vagyok ott. Danku Lea vadgazda
alkalmazottam kiviszi önnek a kapuhoz a madarakat. Újra átkelek a

Dunán. Zsoci, a révész most szótlanul és furán néz. Amikor a fácántelep ka-
pujához érek, megdöbbenek. Egy csinos fiatal lány vár, kezében az újabb
mozgó fehér zsákkal. A munkaidejük után. Szőke haj, kék szem, gyönyörű
arca, vékony alkat – nem hiszek a szememnek. A földet próbálom bámulni,
ekkor veszem észre, hogy lábán gumicsizma. Fizetek, majd szóba elegyedek
vele. – Itt laksz? – Igen. – Egyedül? – Nem. Negyvenezer fácánnal. – Ez a vá-
lasz már annyira tetszik, hogy nem teszem fel a következő kérdésem, nem hi-
ányoznak-e innen a pesti színházak és mozik, inkább a napirendje felől
érdeklődöm. – Reggel ötkor kelek. Mindennap. Lezuhanyozom (itt nem szólok
közbe, hogy lennék a víz. Megtanulom lassan homlokon csókolni a nőket,
mire elérem az ötvenet). Rövid reggeli után már végigvizsgálom a telepet.
Nagyon szeretem őket. De ha valamelyik bármilyen okból haldokol, ki kell te-
kernem a nyakát, hogy ne szenvedjen. Múltkor a héja sebzett meg egyet. Nem
tudott elpusztulni még szegény, de már menthetetlenné vált, ezért fájó szív-
vel kellett végeznem vele. Igyekszem, hogy ne élelemnek, hanem élőlénynek
lássam őket, ezért nagyon fáj, ha egy is elpusztul a negyvenezerből, vagy
amikor elindul velük az autó az éttermek felé. A gyerekeim… Az ebéd is gyors,
mert délután négyig folytatódik a kollégák munkaideje. Másnap reggelig
aztán egyedül maradok a madarakkal. Néha kimegyek este a faluba, hozok
magamnak pár napra elegendő élelmet. Vacsora után megnézek egy filmet,
belépek az Instagramra, majd lefekszem, mert hajnalban megint kelés. Így
megy ez három éve, mióta elvégeztem a vadgazdálkodóit. – Miközben napi-
rendjéről beszél, figyelem, ahogy szőke hajával babrál, és arra gondolok: el
tudnék képzelni egy ilyen életet. Talán egyhangú volna néha. Talán nem. De
nem hétköznapi, az biztos. Egy fácántelepen nincsenek hétköznapok. Egyik
napom se hasonlítana a másikra, ha időtlenül csodálhatnám ezeket a gyö-
nyörű vadakat. – Persze, kívülálló szemével nézem, ezért romantikusnak
tűnik Danku Lea élete. – Bejössz? – kérdi. – Hát… Lejárt a munkaidő, nem
lesz baj belőle? – Határozottan inti, hogy nem. Fácánmezők közt haladunk.
Álomszerű az egész. Valahol a telep közepén áll egy kis ház. – Ez az otthonom
– világosít fel. – Megvársz, amíg veszek egy melegítőt? – Bólintok. – Nem
akarok tolakodó lenni, a házba nem követem. Hirtelen megfordul: – Bejössz
inkább? – Látom a szemén, hogy nem csábít, hanem egyszerűen csak kedves,
hátsó szándék nélkül, mégsem követem. Amíg bent van, a fácánokat figye-
lem. A kakasok zöldes vöröses feje nyakukon a fehér gallérral, a tyúkok 
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rejtőzködő barnás-szürkés tollazata ámulatba ejt. Halkan csipogva haladnak.
Most már örülök, hogy kötelezik az őszi tenyészvizsgát a vizsláknak. Lehet,
hogy Anka sem lesz tenyészeb, de ezekkel a gyönyörű madarakkal élhetünk
tovább a folyam közepén. Alkonyatig sétálunk, aztán elköszönök. 
Ezúttal az anyósülésre teszem a madarakat. – Ti vagytok a legszeren-
csésebbek. Minden rokonotokat túlélitek. Mert egy bolondhoz érkez-
tek – beszélek a mellettem mozgó fehér zsákhoz, amelynek nemsokára
kinyitom a száját. Egyenként engedem be új helyükre a kakasokat és a tyú-
kokat, hogy ne törjék össze magukat. Hátha hajnalban a kakasok kakatolnak.
Augustin Pál, a vadőr figyelmeztetett: így mondják: kakatolnak. Le-
fekvés után a madarakért magányt vállaló szép fiatal lányon gondol-
kodom. Nem lehet mindennapi személyiség. Egy kicsit irigylem is a
munkáját, ami az élete. Talán neki is lehetnek unalmas napjai, de szá-
momra máris példakép: így is be lehet rendezni egy életet. Nyugtala-
nul alszom el. Az éjszaka folyamán meg-megébredek. Nem tudom,
hogy álmodom vagy valóság: Danku Lea kilép elém a bejárati ajtóján.
Az csikordul? Vagy csak a zsalum mozgatja a szigeti szél? Hajnalban
ébredek. Fácánkakasszóra.
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