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írta': Z S IN D E L Y  F E R E N C .

^Bársony István halálával eltűnt a magyar 
irodalomból egy külön hang : a vadász- 
ember hangja, aki puskával a vállán járja 
az erdőt-mezőt, keresi a vad nyomait s 
közben egész lényével benne él a természet
ben, nemcsak hallja és látja, hanem idegeivel 
is érzi annak minden mozdulását. Ezt a 
hangot vette fel Zsindely Ferenc, aki most 
Isten szabad ege alatt című könyvével lép 
fel s nagy örömet szerez mindenkinek, aki a 

^természetet szereti s elsősorban a magyar 
vadász-közönségnek. Zsindely Ferenc mint 
országgyűlési képviselő, eddig a politiká
ban szerzett jó nevet magának, most 
mint író is magára vonja a figyelmet.

Akkor napok óta éltünk már az erdőn.
Csudálatos erdőség volt ez, úgy termett benne 

az öröm, akár a gomba. Csak ki kellett lépni a 
vadászházból, s az ember ott taposott az örö
mök között. Nézegetett, válogatott, keresgetett, 
s ami tetszett, összeszedte.

Szarvasbőgés idején történt.
Aznap alkonyat felé beborult az ég, s mire 

besötétedett, megeredt az eső. Sűrű feketeség
ben baktattam toronyiránt hazafelé. Nem lát
szott persze a torony, az öreg fenyőszál a vadász
ház előtt, de a lábam tudta az irányt, akárcsak 
a szarvas lába. Törtettem tüskén és vízen át.

Csatakos voltam nagyon, de melengettem ma
gamat annál a gondolatnál, hogy nemsokára 
lerángatják lábamról a sáros cipőt, papucsot 
húznak rá, a kályha elé karosszéket tolnak s oda 
hozzák a teát.
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Végre fel is sötétedett a vadászház kerítése, 
jöttek ugatva a kutyák, és ejnye, a tornácon 
mintha villant volna valami. Mint a farkas 
szeme vagy a rókáé. Valami sötétség kuporgott 
a korláton, mozdult, a szeme villant megint, 
amikor melléje értem, köszöntött illedelmesen : 
dícsértessék az Ür Jézus Krisztus.

Alacsony emberke volt. Jól oda kellett hajol
nom, hogy az arcába lássak. Mint valami ázott, 
sovány, fekete kutya.

Nyílott az ajtó, fény esett az éjszakába, s 
ezen a csapóhídon jött boldogan az öcsém. Meg
ölelt, nevetett.

—  Nézd, mit lőttem. Micsoda hallatlanul vén 
őzbakot! Alig van foga. Csupa csont és bőr, s 
az agancsa —  de nézd csak meg!

—  Előbb tán átöltöznék.
—  A többiek úgysem értek még haza. Hé 

Kádi, világosságot !
Húzott ki az udvar feketeségébe.
—  Felakasztattam erre az almafára.
A sváb erdőkerülő lánya hozta a világot. Az 

anyja is odakerült. Lobogott a szélgyertya 
lángja, nőttek, fogytak, ugráltak az árnyékok 
rejtelmesen, s egyszerre csak ott volt közöttük a 
tornácon várakozó lidércszemű magyar. Állott 
tisztességtudón.

—  Hát maga itt van még? No, fordítsa csak 
erre az agancsot —  parancsolta neki az öcsém. 
Emelje feljebb.

Az ember szó nélkül, de nagy igyekezettel 
szíveskedett. Csontos képű, szikár ember, ba
jusza hosszú, csapzott, fekete, szeme szúrós, de 
a pillantása riadt, mint a megfogott mókusé.

—  ő  hozta haza a bakot —  magyarázta az 
öcsém. ■— Látta is, mikor lőttem. Ügy-e látta?

—  Igenis kérem, láttam.

91



—  Aztán mire vár?
A magyarnak csak a szeme rebbent, de nem 

felelt. Mire nekibátorodott volna, mi már újból 
az agancsot vizsgálgattuk. Ugráltak, táncoltak 
az árnyékok az udvaron, a riadt szemű magyar 
megint a homályba veszett, s mi nem néztünk 
túl azon az örömön, amelyre a kis lobogó láng 
rávilágított. A tömérdek sötétséget mögötte 
nem láttuk.

Azonban, mikor indultunk befelé, mégis meg
szólalt a magyar. Igen restelkedve, igen csen
desen.

—  Felbonthatom?
—  Mit akar?
—  Felbonthatnám-e kérem a bakot? Ha meg

engedné most a tekintetes úr.
—  Most? Minek?
Kádi meg az anyja megmerevedtek. Zavaro

dottan dadogta a magyar :
—  Az aprólékját kérem, ha megkaphatnám.
Kádi hangosan, megvetően felnevetett, a

gyertya meglódult, égig érő feketeségek ugrot
tak elő valahonnan.

—  Ezért várt?
— Igenis kérem.
Hideg lett egyszerre megint.
Állott a magyar fedetlen fővel, forgatta a 

kalapját izgatottan.
—  Csak bontsa.
— Köszönöm alássan. Hozom a késemet.
Eltűnt az éjszakában. Dobogott a csizmája,

ahogy futott.
Egymásra néztünk :
— Hej, az istenfáját!
Kis idő múlva sziszegő gőggel szólt Kádi 

anyja :
—  Miattunk viheti.
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Mert tulajdonképpen Kádiékat illette volna 
az aprólék, amely régi regula szerint annak jár, 
aki a vadat felbontja. Az őzet pedig hivatalánál 
fogva az erdőkerülőnek kellett volna felbon
tania. De a kerülőék nagy jómódban éltek, s 
ilyenkor, vadászat idején, különben is torkig 
voltak étellel, itallal. Ilyenkor mintha búcsú 
lett volna mindig, két hétig tartó finom, bő 
vendégeskedés. Ingyen.

Borzongtam, de azért valahogyan resteltem 
volna most a kályhához ülni. Meg kellett vár
nom ezt az embert.

— Kicsoda ez az ember?
— Varga Vince. Béres. De hamis ember ez! 

Rossz ember. Lopó! — mondta Kádi.
— A legszegényebb ember az egész majorban

— mondta Kádi anyja.
— Ruhája rongy, lakása disznóól.
— Hát még a gyerekek! Hét van nekik ele

ven. Abban az egy kis konyhában.
Felugattak a kutyák, a sötétben káromkodott 

valaki rájuk németül : megjött a zsírosképű 
erdőkerülő.

— Hát az urak?
— Igen megáztak. Bementek a tiszttartó úr

hoz. Engem előre küldött a nagyságos úr gyalog, 
mert meg kell csapolni a sört. Herrgott, dér is 
aner — kiáltott fel elismerőleg, s odalépett a 
bakhoz. A tekintetes úrnak tetszett?

— Én.
De mintha már nem is örült volna neki. 

Kurtán kérdezte :
— Hallja, ki ez a Varga Vince?
Diadalmasan mosolyodott el a kerülő.
— Megfogtam az idén, hogy lopta a krumplit. 

Figyeltem régen, mert az ilyen embernek mu
száj lopni. Mert mit tegyen? Sok a család, a
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kommenció meg csak ugyanannyi, mintha egy se 
volna. Kilenc gyomor meg kilenc gyomor, no nem ?

Ezen nevettek mind a hárman. Gúnyosan, 
harsogva, kegyetlenül, olyanformán, ahogyan a 
hajtósereg az ellőtt lábú nyúl sántikálását ka
cagja.

—  Nincs ezeknek tavaszra már lisztjük se? 
Akkor persze szeretnének kölcsönvenni. Jár
ják az embert, de ki adhatna az ilyen nyomorú
ságnak? Az asszony se dolgozhatja le a gyerekek 
miatt.

—  Igen buta paraszt ez —  röhögte Kádi.
Varga Vince hozta a kést. Egy kis vékát is

hozott.
—  Jó élesre kifentem —  mondta furcsa, gyere

kesen büszke mosolygással.
A gyertyát a földre tette le Kádi, mert őt a 

szakácsné a konyhába kiabálta be tejszínhabot 
verni. Nagy kényelemben éltünk mi itt az erdő
ség fenekén és szakácsnét Pestről hoztunk ma
gunkkal. A kerülő konyháján halak főttek és 
malacpecsenye pirult.

A gyertya tehát a földön állott, az ázott, 
sáros földön, s ott kuporgott Vince is. A nyelve 
megeredt, s ahogy fel-felnézett ránk beszéd köz
ben, úgy ragyogott a szeme, mint a boldogság.

—  Mert kérem én olyan szerencsétlenül jár
tam, hogy nagyon. Két bikát lőttek már az 
urak. Mind a kettőt én hoztam be a lovaimmal. 
Hanem a felbontásnál sohasem lehettem ott. 
Mindig mások bontották. Hej, de gyönyörű 
bikák voltak pedig! Ugyan jó lesz ez az őzike 
is, de nagyon. A feleségem már annyit szidott, 
hogy így-úgy, másnak jut, más ember ügyes, 
hát így határoztam én arra magamat, hogy 
most megkérem a tekintetes urat. És hát meg is 
engedte.
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Közben már könyökig véresen turkált  ̂a bak 
belsejében, emelte belőle két marokkal a tüdőt, 
áhítatosan, mint áldozópap a kelyhét emeli.

— Nem is szaggatta nagyon össze a lövés. 
A szívének is megvan a fele.

Gyengéden rázogatta. Mielőtt a vékába tett 
volna valamit, előbb mindig megmutatta ne
künk is. Dicsekedve, akár a gyerek a színes 
kavicsokat. Semmi kis cafatot el nem dobott 
volna. Az ujján csörgött a vér.

— Itt a golyó. Megtaláltam.
Nézegette szakértőén.
— Dum-dum.
Kopott fekete nadrágján katonaposztófoltok.; 

Nyilván harcos testvér. Illik megkérdezni :
— Volt katona talán?
— Káplár voltam. A negyvennégyeseknél.
Tisztogatta a golyót, törülgette a nadrágjába.
— Tessék. Ilyennel lőtték meg a balcombo

mat 15-ben.
—  Dum-dummal?
— Azzal a büdösek. De nem érzem semmi 

bajomat, hála Istennek.
Szinte belebujt az őzbe.
— Szép nagy a mája! Holnap vasárnap éppen.
Megemelte a vékát. Latolgatta, becsülgette.

Térdelt. Felnézett mosolyogva, hitetlenül :
— Lehet két és fél kiló!
Megint belekotort az őzbe. Üres volt az már, 

úgy feküdt előtte, mint valami teknő, amely
nek fenekén egy csomó alvadt vér lötyögött 
csupán. Már-már felállott Vince. Azután ismét 
beleturkált a vérbe s visszaroskadt :

— Kár volna ezért. Nem kaphatnék egy tálat?
A kerülő feleségéből kiáradt az ellenséges

kedés.
— Hiszen ez csupa piszok ! Kutyának se való.
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Ezek a disznók megennének mindent. Mivel 
főzik meg? He? Hiszen zsíruk sincs ennyi se!

Mutatta az ujján, hogy milyen csekélyke zsír 
sem található Vincéék fazekában.

A véreskezű magyar arcáról lefogyott a mo
solygás.

—  Etel ez azért. Szeretik a gyerekek.
—  Hogyne! Tálat piszkítani. Nem. elég az 

aprólék?
Rekedten felhördült az öcsém, Kádi anyja 

penderedve repült a konyhaajtó felé.
—  Adjanak neki!
Hozták a tálat. Letették a földre. Lobogott a 

láng, táncolt a sok árnyék, térdelt a magyar és 
csupasz markával merte, meregette azt a csúnya, 
piszkos vért.

—  Kár lett volna kiönteni. De hát nem gon
doltam rá, s nem hoztam edényt.

Kimerte az utolsó cseppig. Közben biztat- 
gatta magát, s ránk is nézett jóváhagyásért, 
hogy ugyan helyesen vélekedik-e?

—  Jó vér ez. A feleségem majd megfőzi. Mért 
volna ez piszkos? örülnek majd neki a gyerekek.

Azután megbizonyosodva, mennyi derültség
gel szedett össze vékát és tálat, s amerre el
ment, szinte megvilágosodott a sötétség.


