
LEGÉNYVIZSGA MEDVETANBÚL Írta Szarka Géza

Medve ismeret nem szerepelt hivatalosan a tantárgyak között, amikor
erdészinas voltam a Felvidéken, aminthogy medve sem szerepelt a hilyói vad
leltárban, mert csak nagynéha dugta be a pofáját vendégként.

Legelőször is a feudális rendszert akartam megdönteni az Isten hátamo
götti ős-Paradicsomban. Állítom, nem a szép szlovák lányok csábítottak erre,
rnint ahogy Szuhacsek János központi főerdész úr ő kétméteres főmagassága.
mesélgctte később recsegve a Klein Mózsi különszobájában, Nem! Hanem ...

Hanem csak szép sorjában.
Gölöncsér Mihály vadőr, a kerülők nesztora, volt mellém beosztva erdei

kalauznak és titkos tanácsosnak. A háborúba távozott hilyói főerdész helyet
tese voltam akkoriban mind a tizenhét évemmel, és a hiányzó szakértelmet
Gölöncsérnek kellett volna belém plántálnia az öreg Szuhacsek központi fő

erdész megbízásából.
Hát baggyogunk a nevezett Gölöncsérrel a HUboki nevű gyönyörű 00

bükkösben. Hol Gölöncsér nem szólt, hol én hallgattam. Így aztán szepen meg
értettük egymást. De csak a csemetekertig: Ott aztán közérik gurult Eris almája.

Húsz fiatal leány és menyecske hajolt hemzsegve a csemeték barázdáiba
egyelní és gyomlálni. Szemük azonban közben-közben illegállsan csak az új
fiatal úr, a "mladi pán" felé villant - és ebben még munkájukra ügyelő Hruska
Stévo kerülő sem találhatott kivetni valót, mert hiszen a szemüket nem adták
napszámba, csak a kezüket.

- No - mondom Gölöncsérnck, miután befejeztük a szemlét -, mennyí
napszámot is fizet az uradalom a fehérnépeknek ?

Gölöncsér rnegnyomkodta öregujja hatalmas kalácsával a csibukja para
zsát, aztán vastagon elmosolyodott.

- Fizetni? Krajcárt se adja uradalom, hanem adja' málnát, szamócát,
gombát, rőzsét meg legeltetést.

- Nem értem.
- Hát az úgy van, fiatal úr: gombaszedés négynapi napszám egy évben, a

rőzse: öt nap, a legeltetés egy tehénre 10 nap fogattal.
Megálltam. Nekitámasztottam a puskámat egy göcsös bükkóriásnak, hogya

méltatlankodás annál szabadabban törhesserr ki a mellemből.

- Szóval robottal, kényszermunkaval fizet a nép az erdő ajándékaiért !
- Persze. Mi van abban? Erdő adja szamócát, rőzsét, füvet, a nép adja

munkát,

- De hiszen ez kőzönséges robotvllág ... jobbágykorszak !
Gölöncsér kidüllesztette hatalmas mcllkosarát és győzelmesen mosolygott,

m.nt egy érett jonatánalma a szekrény tetején.

- No és mi van abban? Az erdőben nincs jobbágyvilág meg nem tudom
én, miféle világ, hanem van erdei világ, nohát! Az erdő, az erdő.

Zarathustra sem beszélt tömörebben és öntudatosabban.
És sehogysem tudtam napirendre térni él dolog fölött. Kicsit boldog is vol

tam, amiért végre rábukkantam olyan helyre, ahol még valódi robotvilág vi
rul. Nem míndenki élhet visszafelé száz évet. No - mondorn m.agamban -,
itt az alkalom a nagy tettre. Majd én megmutatom nektek, feudális féliste
nek! Megszüntetom ezt a kiáltó anakronízmust, és ez, igazi modern valami
.esz : tisztító vihar a hilyói poshad.isban ...

Mikor Gölöncsér Mihállyal közöltern tervemet. fölhörkent:
-Hinnye azt a mecenzéfi kiskésit neki! Fiatal úr, ez nem lesz jó. Szip

nek szip, ale nem jó ... Ha a P:!P~,t levágja emberről, kampec doloresz neki!
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Indulatosan fújta a füstfelhőket, mint egy ifjodó, vén tűzhányó. Gölön
csér apja magyar ember volt; onnan lentről a rónáról hozta ide Szuhacsek
elődje, jó ötven éve. A fia már itt szerzett asszonyt Hílyón, Egyébként tízezer
koronát jegyzett hadikölcsönre, és férjhez mcnő lányával két szoba furniros
bútort adott Kassára ...

Szóval amolyan kis erdei- kapitalista volt.
-- Ide figyelje n, Gölöncsér bácsi (apám lehetett volna). Maga azt mondja,

hogy az itteni atyafi háromféle: vadorzó, fatolvaj, vagy tilosban legeltető. Más
fajta nincs. Hát ez nem igaz! De ha volna is benne valami igazság, akkor i,
az itteni robotos feudális rendszer termelte ki ezeket a hibákat. Ennek most
legyen vége!

Aztán elrendeltem, hogy népszerűsítse a népekkel a robot megszüntctését
és a készpénz-fizetés keresztényi bevezetését.

Harmadnap asszony-küldöttség hívott ki Gölöncsér útján a vén vadász
kastélyból. melyben baglyok, denevérek és folytonos égiháborúk intim társa
ságában laktam.

- Jőjjenek be, ha akarnak valamit! - válaszoltam a kerülőnek.

Gölöncsér azonban megmagyarázta: íde be nem teszi a lábát hilyói asz
szony, mert tele van a kastély kisértetekkel és ördögökkel.

Négy válogatott menyecske várt rám a kapu előtt, Az egyik szép volt, il

másik gyönyörű. A legszebb közölte velem gyöngyfogait villogtatva: ők el
fogadják a robot eltörlését, de úgy, hogy ők ne fizessenek semmit a málná
zásért, legeltetésért és a többiért, ellenben az uradalom fizesse meg a mun
kájukat készpénzben ...

Angyali ártatlanság és valami suta kacérság elegye játszott az arcukon.
ahogy válaszomat várták, és ez valami ingerlő bájt kölcsönzött nekik. A tol
mács szerepét betöltő Gölöncsér arca boldog kárörömmel ragyogott rnögöttük,
mint a bábáé, aki váratlanul egy hatkilós leánygyermeket nyom az apa kezébe,
aki fiút várt.

No én megkaptam a nem várt leánygyermeket. Mulattam is magamban.
tetszett is a határtalanul naív báj és huncutság, meg bosszantott is.

- No asszonyok, ti nagy huncutok vagytok - tolmácsoltattam Gölöncsér
rel. - Mindent akartok kapni, de semmit nem adni. De nem baj, én becsü
letesen fölterjesztem az ügyet Szuhacsek főerdész úrnak ...

Mikor ezt a nevet meghallották, vad visításba törtek ki:
- Csak azt ne ! Annak ne szóljon! Már itt se vagyunk mladipán, nehogy

megmondja, kik voltak itt !
Elfutottak, mint a fauntól megzavart tündérek.
Kókkadtan álltam egy darabig vereségem színhelyén, aztán jót nevettem.

- Lássa, fiatal úr, ez a tekinti! ! - sommázta ki Gölöncsér bölcsolkedve.
- A főerdész úrnak még a nevétől is félnek.

Bppen hogy csak azt nem mondta, hogy ez az egyedül üdvözítő erdész
hitvallás: az erdész mint mumus. Keserű lett a szám íze. Hová lettek szép ter
veim? A pisztrángfogás meg a híúzles ? A fajdkakas-nyornozás meg nyuszt
üldözés ? Hja persze, majd ha "igazi" erdész leszek. Majd ha az én nevem
hallatára is szétszaladnak amenyecskék ? Előbb talán a prózának meg kell
ölnie a költészetet, és meg kell tanulni p á l i n k á t ó l berúgni! ... Ki kell
előbb derítenem, hogy éjszakai vadorzóleseim míért nem sikerülnek. Miért nem
durrogtatnak a vadorzók sohasem ott, ahol én állok lesre Gölöncsérrel - miért
mindig a szomszéd rajonban ölik a szarvast meg a disznót? !

Talán le kéne szállni a toronyból a küzdő, háborútól szorongatott nép köz':
és ellesni a titkokat, amiket ezer éve súg neki az erdő meg az irdatlan he
gyek szelleme?
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Mindez azonban inkább csak sejtés volt bennem akkor, mint tudatos eSi

mélkedés. Forró, fiatal agyarnnak nem volt elég a hivatalos tekintély - él

tekintil -, amit az uradalom hatalma biztosított nekem. Éreztem: nekem, a
világárvájának m a g a m n a k kell tekintélyt szereznern elsősorban Szuha
esek János, a mindenható központi Iőerdész előtt,

Az alkalom nem is késett soká, Szuhacsek János ellenőrzésre jött néhány
napra. Olyan volt ez nekem, mint a tanárnak a Iőíguzgntói látogatás.

Egész este a robottal ugratott Szuhacsek apó a Klein Mózsi kocsmajában:
persze a szep fehérnépek megbabonázták a fiatal szivet, - no erre igyunk
egyet! - és él megbabonázott ifjú a robotra halált kiáltott. Juventus ventus !
A jegyző meg a tanító csakhamar el is áztak a robot védelmének nagyobb
dicsőségére, de én színjózan maradtam csak azért is.

Másnap, gyönyörű augusztusi délelőtt, jó disznos részt jártunk Szuhacsekkcl
a bukóci gyertyánosban. A fák lombja közt ezer darabra tört a nap aranytá
nyérja, és darabjai szikrázó foltokkal tarkázták be az avart.

Egyszerre csak röfögés. Négy-öt harántcsíkolt vadmalac tipge tet t elo a::
aljabozótból.

- Helyesek, mi ? - súgta Szuhaesek apó, de azért gyors léptekkel félre

óvakodott.
- Aranyosak - mondtam félhangosan. Nono, óriás Nimródom, csak nem

félsz a vadmalacoktól ? ! Hisz ezeknek nem dühös vadkan az anyjuk, hanem
tudtommal egy jámbor, turkáló anyadisznó!

Feléje lépek a malacoknak. és meg akarom fogni a legközelebbit.

- Ne tegye! - hallom Szuhacsek óvó hangját. A következő pillanatban
dühös fújás és röfögés: Ielkunkorodott farokkal csörtet felém a bozótból a ha
talmas, fekete anyadisznó.

Puskárn söréttel a vállamon. Mire én lekaptam volna a fegyvert, addigra
a düi'tös anya feldöntött volna.

Egy lövés - és a dühös állat összerogyott.
- No öcsém, maga bátor legény - recsegte Szuhacsek kezében a füs

tölgő puskával -, csak nem erdész módra viselkedett. Nem tudta, hogy az
anyadisznó, ha malacai vannak, dühösebb. mint a vadkan? Ez bárányka hozzá
képest ... Hát Gölöncsér nem instruálta ki?

Nagyot nyeltem.

- Hát ... hát tudtam ... tulajdonképpen ... de ...
- De?
Adós maradtam a felelettel. Azt hazudjam. hogy próbára akartarn tenni él

vadkocát - sörétre töltve?

- Juventus ventus ! - kiáltotta az öreg Nimród szeretettel. (Latin tudo
mánya úgy látszik ebbe a közmondásba sűrűsödött.) Megverégette a vállamat
hatalmas mancsaival.

- Disznónk úgyis túlsok van - rendelkezett parancsoláshoz szokott hang-
ján. - A kocáért nem kár. Kiméretjük a húsát a faluban.

Aztán gurgulázott egyet torokhangján, és ugratva mondta:
- Ez lesz a maga vad k a n j a !

Csak azt ne mondtad volna, könnyelmü ösvadász, te! Nem tudtad, hogy
egy sorozás előtt álló, vadorzó-Jeseken megedződött ifjú önérzetes szlvében mi
megy végbe erre a goromba sértésre? Anyadisznó hát az én vadkanom, amit
nem is én lőttem meg? '

No megállj!
Másnap a Ho1ica fejé ballagtunk hármasban Gölöncsérrel. Sörétre voltunk

t öltvu. mer t itt fácános is. volt, és a konyhára szerettünk volna egy kis élet-
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jelen madarat. Az ösvényen a Iácános melletti lejtőn véres húsdarabokat ta
::i 11u nk . Kecskemaradványok.

-- Medve - mondorn közőmbős nyugalommal.

A két szakember összenézett és mcsolygott. Vagy inkább: lemosolygott.
- Medve nyáron nem támad meg állatokat, még a kecskét se, mrkor rnál-

názhat és gombázhat - sorrumázta ki a véleményét Szuhacsek apó. - Vaderzók
rsalétke ez niúzra.

- Bocsánat, töerdész úr - válaszoltam vísszakozva - el is felejtettem,
hogy medve nem szerepel a leltárunkban !

Szuhacsek ugyanis ezzel torkolt le egyszer, mikor medve iránt érdek
lődtem: - Az nincs a leltárban.

Suttyomban golyóra váltottam a sörétes töltést.
Ahogy a gyönyörű bükkös ezüstoszlopai közé fordul az utunk, harminc

lépésnyire előttünk áll a medve. Leltáron kívül. Akkora volt, mint egy ágy.

Ránk mered, és fejét ingatva bődül egyet.
A két sörétes szakember perdül a sarkán és kétméteres ugrásokkal mérí

vissza az utat, pedig Szuhacsekről tudom, hogy egypár medvét meglyukasztott
már - de golyóval, és nem itt, hanem Sárosban.

Énnekem valósággal gyökeret vert a lábam. Életemben először láttam
medvét a szabadban.

Ezüstkérgű bükkóriás volt mellettem. Normális ésszel mögéje kellett volna
ugranom, és onnan megcéloznom. De én csak néztern a foszlás bundájú, vén
zsiványt megigézve. mint a pávián az óriáskígyót. Aztán reflexszerűen térdre
ereszkedtem. lövésre készen. Nem mertem se elszaladni, se lőni. Majd ha fe
lém ront, akkor belesózok valahogy.

Okos állat volt. Csodálkozva nézett felém, aztán tekert egyet nagy, busa
fején, és rengeteg nyugalommal, dörrnögve be váltott a sűrűbe.

Fütyörészve sétifikáltam a két sörétes úr után. Előbb azonban a levegőbe

lőttem. Jó- háromszáz méterre találtam rá a két professzoromra. Mérőszalaggal

méricskéltek valamit, mintha se medve, se futás nem lett volna a világon.
A Iőerdész zavartan köszörülte a torkát.

- No meglőtte. öccsern ?
- Nem. Csak üdvlövést adtam le, miután beszéltem vele.
- Szóval beszélő medve volt? - sunyorgott atyaiari az óriás.
- Az volt.
- No és mit mondott?
- Kettőt kötött a lelkemre, főerdész úr. Az egyik: hogy sose fussak el

medve elől, mert ha akar, ő gyorsabban tud futni, mint a Iegfürgóbb erdész.
A másik: a mackó követeli, hogy vegyük be a leltárba. Azt mondta, ilyen bé
kés helyen akarja leólní nyugdíjas öreg napjait.

Akkorát kacagott az öreg Nimród, hogy talán még a me-dve is meghallotta
a Holica lejtőjén. Aztán hntatmas mancs-ával elismerően ütött a tonyerembe.

- Szervusz, öcsém, Isten hozott !
Talán azt jelentette ez a parola, hogy kiálltam a legényvizsgát - legalább

is a medvetanból.

"- --~----·-_~"";,II---


