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W i t o l d  s z a b Ł o W s k i

táncoló medvék
I. Szerelem

1.

gijorgij mircsev marinov fejét jobb kezébe temeti, a ballal pedig a földre hamu-
zik, amelynek falujában, drjanovecben intenzív, helyenként vörösbe hajló barna 
színe van. a szürkére vakolt háza előtt ülünk. marinov valamivel hetven fölött 
jár, de még nincs fél lábbal a sírban, pedig drjanovecben, ebben a többségében 
cigányok lakta észak-bulgáriai faluban ritkán éri meg egy férfi az ő korát.

egyébként a nők helyzete sem jobb. marinov kapujára friss gyászjelentés van 
kiakasztva egy nála csak valamivel fiatalabb nő képével. a felesége. tavaly hunyt el.

ha átmegyünk ezen az ajtón, és elhaladunk a kocsi, az öszvér és egy szemét-
kupac mellett, egy döngölt agyagos földdarabhoz érünk. a közepéből egy földbe 
szúrt rúd áll ki. majdnem húsz telet töltött el mellette vela, egy nőstény medve.

– Úgy szerettem, mintha a saját lányom lett volna – mondja mircsev, akit az 
emlékek egy pillanatra visszarepítettek azokhoz a kora reggelekhez a Fekete-tenger 
partjára, amikor ő és vela, egymásra támaszkodva, orruk hegyét kidugták a tenger 
felé, aztán búzakenyeret eszegettek, és a lassacskán felforrósodó aszfalton dolgozni 
indultak. és ezektől az emlékektől elkezd úgy olvadozni, mint annak idején a nap-
tól az aszfalt, és elfelejtkezik a cigarettáról, míg a parázs égetni nem kezdi az ujját, 
ekkor aztán a csikket a vörösesbarna földre dobja, és visszatér a falujába, drjano-
vecbe, a szürkére vakolt háza elé a kapura kiakasztott gyászjelentéssel.

– isten a tanúm, úgy szerettem, mintha ember lett volna – mondja, és a fejét 
rázza. – Úgy szerettem, mint egy közeli családtagot. kenyeret mindig kapott bő-
ven. a legjobb alkoholt. epret. Csokoládét. Csokiszeleteket. hogyha képes let-
tem volna rá, akkor a hátamon cipeltem volna. Úgyhogy ha azt mondod, hogy 
vertem, hogy rossz volt neki velem, hazudsz.

2.

vela a szomorú kilencvenes évek elején jelent meg mircsevék házában, amikor a 
kommunizmus összeomlott, és vele együtt kezdtek összeomlani a kolhozok is, 
amelyeket itt ТКЗС-nek neveztek – trudovo kooperativno zemedelszko 
sztopanszkónak. – traktoros voltam a drjanoveci ТКЗС-ben, belarus márkájú 
masinával jártam, és nagyon szerettem a munkámat – mondja mircsev. – hogyha 
lehetett volna, életem végéig a kolhozban dolgoztam volna. az emberek kedve-
sek voltak. a munka néha nehéz volt, de friss levegőn lehettünk. semmi sem hi-
ányzott nekünk.
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de 1991-ben a ТКЗС kezdte elküldeni az embereket. az igazgató hívatta 
mircsevet, és azt mondta neki, hogy a kapitalizmusban a traktorosnak nemcsak 
traktort kell vezetnie, hanem segítenie kell a teheneknél, a vetésnél és az aratás-
nál is. gijorgij addig is sokszor segített más munkát végző embereknek, nem lá-
tott ebben semmi kivetnivalót. az igazgató azt felelte, hogy ő mindezt érti, de 
még ilyen többfunkciós traktorvezetőből sem tud a kapitalizmusban tizenkettőt 
megtartani – mert korábban a drjanoveci ТКЗС-ben tizenketten voltak –, hanem 
legfeljebb hármat. mircsevet elbocsátották.

– megkaptam háromhavi fizetést előre – és a viszontlátásra – emlékszik visz-
sza. majd hozzáteszi: – ahogy kilépsz a házamból, mész egy darabot jobbra, és a 
dombtetőn állva láthatod, hogy mi maradt a kolhozunkból. az volt aztán a gyö-
nyörű kolhoz, háromszáz tehén, pár száz hektár, tökéletesen igazgatva! Főleg 
cigányok dolgoztak ott, mert a bolgároknak túlságosan bűzlött ott a munka. ma 
már mindennek annyi, a cigányok meg ahelyett, hogy dolgoznának, munkanél-
külin vannak. razgradban meg a szupermarketben német tejet árulnak. Úgy lát-
szik, a németeknek megéri, hogy nagy mezőgazdasági üzemeik legyenek, a bol-
gároknak viszont nem.

1991-ben mircsevnek fel kellett tennie magának azt a fontos kérdést, amelyet 
minden munkájából elbocsátott ember feltesz magának: – mi máshoz is értek én?

– az én esetemben egyszerű volt a válasz – mondja. – ki tudtam képezni a 
medvéket arra, hogy táncoljanak.

medveidomár volt az apja és a nagyapja is, a bátyja, stefan pedig azóta vezé-
nyelt medvéket, hogy befejezte az iskolát. – a szűkebb családból csak én mentem 
a kolhozba – mondja mircsev. – ki akartam próbálni egy másik életet, mert azt, 
ami a medvékkel járt, már ismertem. sok medveidomár, hozzám hasonlóan, el-
ment dolgozni a kolhozba. de hiszen mecskák1 mellett nevelkedtem. ismertem 
minden dalt, minden trükköt, minden történetet. apám két medvéjét saját ma-
gam etettem cumisüvegből. amikor a fiam megszületett, együtt nevelkedtek. 
nemegyszer összekevertem őket, és a csöppség ivott a medve üvegéből, a med-
ve meg az övéből. Úgyhogy ahogy felmondtak nekem a kolhozban, egy dolgot 
biztosan tudtam: hogyha életben akarok maradni, a lehető leggyorsabban med-
vét kell találnom. medve nélkül egy évet sem élek túl.

hogy sikerült találnom egyet? várj csak, rágyújtok még egyre, és mindent 
elmesélek.

3.

medvéért a kormiszos rezervátumba mentem. az egy ismert vadászterület; állí-
tólag brezsnyev elengedett egymilliárd leva kölcsönt a kommunistáinknak csak 
azért, hogy elvigyék oda vadászni. Így mesélte nekem egy fickó, aki negyven éve 
dolgozott kormiszosban, de hogy igaz-e, azt nem tudom.

először szófiába kellett mennem, a minisztériumba, amelyik az erdőkért fe-
lel, mert volt ott egy iskoláskori barátom. neki köszönhetően kaptam jegyet a 
medvére, kormiszosban lehetett beváltani, úgyhogy szófiából egyenesen a re-

1 mечка [mecska]: medve bolgárul.
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zervátumba mentem. hallomásból már ismertek arrafelé, mert a bátyám, stefan 
régebben járt hozzájuk más medveidomárokkal, ő pedig azokban az években 
valóságos sztár volt. Fellépett egy nagyon drága étteremben a Fekete-tenger 
partján, ahol még a kommunista pártvezetés tagjai is megfordultak. néhányszor 
a tévében is mutatták. sok ember ismerte egész bulgáriában.

stefannak a szófiai állatkertből volt medvéje. egy részeg katona betört a med-
vék kifutójába, az anyának éppen kicsinyei voltak, úgyhogy az rávetette magát, 
és ott helyben kinyírta. el kellett altatni, ezt csinálják az állatkertben, ha egy állat 
embert öl. stefan valahonnan megtudta, és odament, hogy megvegye az egyik 
medvebocsot.

az étteremben először lányok léptek fel, akik parázson táncoltak, aztán jött ő. 
azzal kezdte, hogy a medvével birkózott, a végén pedig – a medve az étterem 
igazgatójának a hátát masszírozta.

Utána a bátyámhoz hosszú sorban álltak az emberek, hogy őket is masszíroz-
za meg a medve. szép summákat keresett vele. persze meg kellett osztoznia rajta 
az igazgatóval, de elég volt az mindkettőjüknek.

Így hát elmentem kormiszosba, a vadőr megkért, hogy adjam át üdvözletét a 
bátyámnak, aztán meg odavezették azt a kis picúrt. néhány hónapos volt. az 
ilyenek a legjobbak, mert még nincsenek túlságosan hozzászokva az anyjukhoz; 
még le lehet cserélni a nevelőjüket, és nem fognak durcáskodni. egy idősebb 
medve, hogyha elveszik az anyjától, képes halálra éheztetni magát. 

engem néz. én őt nézem. azt mondom magamban: – idejön hozzám vagy 
sem? – leguggoltam. kinyújtottam a karomat. hívom: – gyere csak, picikém, 
gyere. – semmi reakció. Csak bámul rám, a szemei meg olyanok, mint két szén-
darab.

beleszerelmesedtél volna abba a szempárba, én mondom.
kivettem a zsebemből a kenyeret, betettem a ketrecbe, és vártam, hogy be-

megy-e. megint rám nézett. egy pillanatig tétovázott, de bement. gondoltam 
magamban: – akkor most már az enyém vagy. Jóban-rosszban. – mert tudtam 
jól, hogy a medve emberrel akár harminc évig is elélhet. az pedig egy élet fele!

3,5 ezer levát fizettem érte, de egyetlenegy sztotinkát sem sajnáltam. egyből a 
szívem csücske lett. az a pénz a kolhozos végkielégítésem volt, és még egy kevés, 
amit kölcsönkértem. egy moszkvicsot akkoriban olyan négyezerért lehetett venni.

de moszkvicsra már nem maradt pénzem. az út egy részét így busszal tettem 
meg az én kicsikémmel, és már akkor is olyan jó volt, mert a medvém minden 
gyermeket érdekelt, és meg akarták simogatni. gondoltam, hogy ez jó jel. és 
hogy tényleg egy remek kis medvére tettem szert, barátságos, rokonszenves. és 
már akkor azt gondoltam: – valentinának fognak hívni. te egy szép kis nőstény 
medve vagy, ez pedig egy szép név, pont neked való.

és így is maradt. valentina, röviden vela.
aztán a buszról át kellett szállnunk vonatra, és vela a poggyásztérben uta-

zott. a kalauz nem akart érte jegyet, csak azt kérte, engedjem meg neki, hogy 
megsimogathassa. persze, hogy megengedtem. de akkor is ragaszkodtam hoz-
zá, hogy a jegyét kifizessem. én már csak ilyen vagyok – ha valami jár, akkor azt 
ki kell fizetni, és kész. mindig felnőtt embernek való jegyet vettem velának, min-
denféle kedvezmény nélkül a simogatásért. Csak egyszer történt meg, hogy a 
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kalauz nem tágított. azt mondta, hogy egy közeli családtagja kórházban van, és 
ő úgy tekint erre a medvére, mint egy jó jelre, ami szerencsét hoz ennek a valaki-
nek. láttam, hogy fontos neki, úgyhogy ez volt az egyetlenegy alkalom, amikor 
nem fogadtam el a pénzt.

4.

a legnagyobb probléma a feleségemmel volt. mert titokban utaztam el kormiszos-
ba. és ahogy hirtelen ott álltam egy medvével az ajtóban, az asszonynak elborult 
az agya.

– alighanem elment az eszed! hogy fogunk mi élni? – ordította, és nekem 
esett. ráhagytam, és elmentem otthonról.

mindig is igyekeztem egyetértésben élni az asszonnyal, és nem mondom, ide-
gesített, hogy úgy ordít, de egy kicsit meg is értettem. egy medveidomár élete 
nem könnyű. persze, lehet vele keresni. látod ezt a házat? a mi valentinánk 
munkájának köszönhetjük. a tengerparton egy jó nap alatt többet kerestem vele, 
mint egyhavi munkával a kolhozban.

de ennek a munkának is megvan az ára. Folyton ügyelni kell, hogy a medve 
ne vaduljon meg, és ne bántson téged – vela húsz évet volt velünk, az ember 
pedig egy pillanatra sem veszíthette el az éberségét. nem tudhatod, hogy mikor 
támad fel az ösztön a medvédben. a szomszéd faluból egy barátomnak, ivan 
mitevnek tizenöt éve megvolt a nőstény medvéje. egy cirkuszban vette, úgy-
hogy azt lehetett volna gondolni, minden rendben lesz vele – az anyja és a nagy-
anyja nem ismerték a szabadságot, az ösztöneinek el kellett már tompulniuk. 
egy nap azonban ivan nem jól kötötte ki, elszabadult, megölt három tyúkot, és 
megette őket. hogy hogy csinálta – nem tudom. velának nemritkán a fején mász-
káltak a tyúkok, és nem jutott ilyesmi az eszébe. de megtörtént. Feléledt benne 
az ösztön, és elkezdett támadni – megtámadta a barátomat, a feleségét, a gyere-
keit. meg akarta marni őket. nagy volt a baj. egy medve sajnos nem ismeri a 
hála érzését, és nem fog rá emlékezni, hogy tizenöt éven át kukoricával és krump-
lival etetted. ha egyszer megvadul, marni fog.

aztán meg egy medveidomár nem szívesen látott vendég. nincs tekinté-
lyünk. nekem sokáig problémám volt ezzel, és soha, de soha nem léptem fel 
velával sem itt, drjanovecben, sem a szomszédos falvakban. Csak amikor elér-
tem sumenig, ami tőlünk több mint hatvan kilométer, akkor vettem elő a gadulkát, 
vagyis a guszlét,2 és kezdtem el dolgozni.

Úgyhogy a feleségem, amikor hazavittem a kis medvebocsot, pontosan tudta, 
mi lesz ennek a vége. a nők nagyon okosak, és látva azt a kis bozontos valamit, 
ő látta az embereket is, akik majd ki fognak nevetni, látta az esőben töltött éjsza-
kákat, és látta azt is, ahogy majd portáról portára járunk, hogy valaki odavessen 
nekünk néhány sztotinkát.

de én is ismertem az én megboldogult asszonykámat. és tudtam, hogyha át-
vészelem valahogy a dühkitörését, úgy fogja szeretni ezt a medvét, mint a saját 
gyermekét.

2  Гъдулка [gadulka]: más néven guszle vagy guszla, a medveidomár hangszere.
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nem tévedtem. már az első télen ő sürgetett, hogy minél előbb csináljak 
velának tetőt, mert megfagy. amikor meg esett az eső, szaladt az ernyőjével az 
alá a fa alá, ahová vela ki volt kötve, nehogy az ő kis mackója megázzon. ha csak 
lehetett volna, benn tartotta volna a házban, mint ahogy némelyek a városokban 
tartják a kutyákat.

5.

amikor az én kicsikémet idehoztam, a legnagyobb problémát a milícia egyik 
őrnagya okozta nekem – de az is lehet, hogy akkor már rendőrségnek hívták? 
nem emlékszem, olyan gyorsan jöttek ezek a változások, hogy az ember követni 
se bírta. megtudta, hogy medvém van, úgyhogy idejött, és azt mondta: – mircsev 
elvtárs. tudomásomra jutott, hogy medve van maguknál. hétnapos határidőt 
adok arra, hogy megszabaduljanak tőle.

próbálok vele vitatkozni, hogy dehát őrnagy úr, hogy lehet az, hiszen legáli-
san vettük. megvan a vásárlási bizonylat a kormiszos parkból. aztán meg ha 
egyszer a ti rendszerváltásotok miatt elveszik a munkám, hagyjatok, hogy vala-
mi mást csináljak!

de az őrnagy meghallgatni se akart. – hét-na-pos ha-tár-i-dő - mondta ő. – és 
nem szeretném, mircsev elvtárs, megismételni.

Furcsa volt ez a viselkedés, mert akkoriban a falunkban hat másik medve is 
volt, közülük egy a bátyámé, stefané. miért pont velem kellett kötözködnie az 
őrnagynak? nem tudom. lehet, hogy elege lett a medvékből? vagy kenőpénzt 
akart? nem jártam utána. teljesen törvényes dolog volt, úgyhogy nem volt 
okunk rá, hogy valamit is adjunk neki. elmentem sumenbe, a kulturális minisz-
térium képviselőjéhez, és megkértem, hogy az én költségemre telefonáljanak 
szófiába, és ott erősítsék meg, hogy megvan minden szükséges iratom. medvét 
nem lehetett csak úgy szabadon tartani. állatorvosi vizsgálatra volt szükség, a 
kulturális minisztériumnak pedig meg kellett erősítenie, hogy a műsorom magas 
művészi értékeket fog képviselni. a minisztérium megerősítette, hogy megvan 
minden papírom, razgradban ideadtak még egy plusz okmányt, úgyhogy a mi-
lícia őrnagyának békén kellett hagynia.

és hagyott is. Csak annyit mondott, hogy rajtam fogja tartani a szemét, még 
vagy kétszer láttam, aztán felszívódott.

már csak az idomítás volt hátra. itt két iskola létezik.
vannak olyan mecskadarok,3 akik a kemény vonalat képviselik. verik a medvét, 

a pofájánál fogva rángatják, rugdalják.
én sosem voltam ilyen. először is, ellenkezik a természetemmel – szelíd típus 

vagyok. másodszor pedig, apám mindig azt hajtogatta, hogy isten mindent lát. 
ő adta neked azt a medvét, és ha rosszul bánsz vele, az olyan, mintha istent sér-
tegetnéd. én hiszek ebben, mert rengetegszer, sok-sok különböző medveidomár-
ral megesett. előbb vagy utóbb isten visszafizeti neked a rosszat.

egy rendszeresen vert medve csak arra fog várni, hogy visszaadja neked. volt 
egy barátom, aki tűzálló lapáttal verte a mecskáját. a medve meg, ha csak meglát-

3 Mечкар vagy мечкадар [mecskar, mecskadar]: medveidomár bolgárul.
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ta a lapátot, távol tartotta magát. de amikor egyetlenegyszer lapát nélkül ment 
oda a barátom, megmarta, méghozzá elég rendesen.

a másik bizonyíték rá ivan mitev, akinek a medvéje megtanult tyúkot enni.  
a lehető legnagyobb butaságot követte el. pánikba esett. megkért egy vadászt, 
hogy segítsen neki. szabadon engedték a medvét az erdő felé, a vadász meg lőtt, 
és megölte. néhány hónappal később ivan sem élt már. a szíve. én mondom, 
isten látja, hogy mit művelsz a medvéddel, és előbb vagy utóbb megfizetsz érte.

én egy medvére sohasem emelnék kezet. hogy velára? istenem, ha csak el-
képzelem, könnyek szöknek a szemembe. előbb ártanék magamnak, mint neki.

hogy akkor hát hogyan treníroztam ki? hát fogtam és elvittem kicsivel a falun 
túlra, fogtam a guszlét, egy kevés cukorkát, és elkezdtem játszani. és valahogy pró-
báltam rávenni, hogy álljon fel a hátsó lábaira. ha felállt, kapott egy kis cukorkát.

nagyon gyorsan belejött. Csak azután kezdtem el bonyolultabb dolgokra ta-
nítani, hogy kitavaszodott. például azt mondtam neki: – mutasd meg nekünk, 
vela, hogyan csókolja meg a menyasszony az apósa kezét. ő pedig gyönyörűen 
kézen csókolta az asszonyokat, amiért nagyon jó borravalót kaptunk, amikor 
már az országot jártuk.

volt egy híres tornászunk, maria gigova, nagyon népszerű volt még a karri-
erje befejezése után is. néha ott álltam valahol egy város közepén velával, és azt 
mondtam neki: – mutasd meg nekünk, vela, hogyan szerezte gigova az érmeit. 
– vela pedig fel-felszökkent, szépen elrendezve a mancsait, végül pedig megha-
jolt. az emberek nevettek, tapsoltak, fényképeztek, mi pedig kerestük a pénzt.

volt egy Janko ruszevünk is, sumeni súlyemelő, olimpiai bajnok és ötszörös 
világbajnok. azt mondtam: – mutasd meg nekünk, aranyom, ruszev hogyan 
emelte a súlyokat. – ő pedig leguggolt, úgy rendezte a mancsait, akárcsak egy 
súlyemelő a súly kiemeléséhez, és erősen lihegett.

amikor meg hriszto sztoicskov, a mi kiváló focistánk, elkezdett a barcelonában 
játszani, azt mondtam: – vela, mutasd meg, hogyan szimulál sztoicskov faltot. 
vela pedig lefeküdt a földre, a lábát szorongatta, és borzasztó hörgésbe kezdett.

voltak olyan medveidomárok is, akik politikai témákba is belementek. 
elővették zsivkovot, az embereit, a következő kormányokat is. különösen akkor, 
amikor zsivkov megbukott, viccek százai repkedtek a témában.

én az ilyesmit sosem szerettem. először is, a hatalommal jobb nem össze-
akaszkodni, mert jól emlékeztem az én őrnagyomra, aki csak arra várt, hogy 
megszorongathasson. hogy ez az új hatalom sokáig kitart-e, senki sem tudta, az 
őrnagy pedig örökkévalónak tűnt.

másrészt pedig, én egész életemben meggyőződéses kommunista voltam és 
vagyok. a háború előtt a cigány egy senki volt. azt, hogy a háború után megkap-
tunk minden jogot, munkát, lakást, hogy az emberek megtanultak írni és olvasni, 
hogy a bolgárok legalább egy kicsit elkezdtek bennünket tisztelni, kizárólag a 
kommunistáknak köszönhetjük.

a kommunizmus alatt a bolgárok sora is jobban ment. szent györgy napjára 
hagyományosan bárányt ölnek nálunk. Falun szinte mindenkinek volt arra pén-
ze, hogy ezen a kivételes napon megvegye és megegye a bárányt. most csak né-
hányat ölnek le az egész faluban. a kolhozban pedig, ahol néhány tucatnyi em-
bernek volt munkája, most csak hárman vannak. és hol kapnak fizetést, hol nem. 
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ha csak meghallom, hogy micsoda bűnös idők voltak azok a kommunizmusban, 
rossz érzés fog el, mert az emberek egészen máshogy emlékeznek rá.

nekem a kommunizmus szép korszak volt. szinte sajnálom, hogy nem volt 
akkoriban medvém. az embereknek jobb kedvük volt, boldogok voltak. hogy 
ma milyenek? Frusztráltak. mindenki a maga bajával van elfoglalva.

nézz csak oda, az a fiú, amelyik ott áll a ház előtt, ivan, az unokám. az én 
srácaim közül ő a legtehetségesebb. pont most érettségizett, jók a jegyei, olyan jó 
lenne, ha tovább tanulna.

ha az öregapjának meglenne a medvéje, akkor autóba ülne vagy felszállna a 
buszra, és amíg él, várnától burgaszig járna körbe, és megkeresné a pénzt, hogy 
tovább tanulhasson. és talán néhány év múlva lenne egy mérnök a családban. 
megesett az ilyesmi medveidomárok körében.

de nincs medvém. kár a szóért, a fiú leérettségizett, és ahelyett, hogy egye-
temre menne, munka után kell majd néznie.

Úgyhogy én a kommunistákat sosem nevettem ki. az egyik barátom azonban 
valamikor simeon cáron viccelődött, aki miniszterelnök volt nálunk, és ahogy 
átvette a hivatalát, azt ígérte, hogy száz nap alatt jobbá teszi minden bolgár éle-
tét. ez a barátom pedig fogta a medvéjét, és azt mondta neki: mutasd meg ne-
künk, kedvesem, simeon cár hogyan tette jobbá a bolgárok életét. a medve pedig 
lefeküdt a földre, a mancsai közé fogta a fejét, és borzasztóan ordított.

remek kis szám volt, ami nagyon jól megmutatja, hogyan változott meg az 
élet bulgáriában, mióta nincs kommunizmus.

6.

a mutatványokon kívül az emberek azt akarták, hogy a medve masszírozza és 
gyógyítsa meg őket. ha valaki nagyon beteg volt, és az orvosok nem tudtak már 
rajta segíteni, elment egy medveidomárhoz. a medve ráfeküdt az ilyen emberre, 
és az emberek hittek benne, hogy a betegség átszáll rá. és mivel a medve nagy és 
erős, nem döglik bele, hanem megbirkózik vele. és én mondom neked, hogy va-
lami tényleg volt benne, mert ahogy jártam-keltem a vásárokban, minden évben 
elmentem ugyanazokba a falvakba. a mai napig emlékszem az összes vásár idő-
pontjára a mi megyénkben. ruszokasztro – május hatodika. kamenovo – május 
huszonnegyedike. bojadzsik – június másodika, és még sorolhatnám.

és ezeken a vásárokon sokszor láttam olyan embereket, akik egy évvel azelőtt 
úgy festettek, mint akik rögvest meghalnak, de miután vela rájuk feküdt, meg-
gyógyultak. odajöttek hozzánk, köszönetet mondtak, édességet hoztak neki. és 
gyakran hallottam: – a maga medvéje mentette meg az életemet.

a masszírozás megint csak egy másik dolog. semmi sem segít úgy a gerincfáj-
dalmakon, mint a medve. az ember lefekszik arccal a föld felé, a medve meg 
ráteszi a mancsait, és végighúzza fentről lefelé. a polgármester asszonynak, aki 
idehozott téged hozzám, emlékeznie kell, hogy egyszer elmentünk hozzájuk 
velával megmasszírozni az apját. kislány volt még, és borzasztóan sírt, hogy az 
apukájának valami baja esik. Úgy kellett csinálnunk, mintha én elmennék, az 
anyukája meg átvitte a másik szobába, és csak aztán jöhetett a masszázs. és segí-
tett rajta. a gyógyítás volt az egyetlen dolog, amibe belementem a saját falum-
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ban. Fellépéseket sosem vállaltam, szégyelltem magam. de a gyógyításra nem 
lehet nemet mondani.

hogyha viszont vela betegedett meg, én magam gyógyítottam. tökéletesen 
tudtam, hogy mije fáj. láttam, hogy mikor van rosszul. Jobban megértettük egy-
mást, mint sok más emberrel. elég volt, ha csak ránéztem, tudtam, hogy mit akar 
nekem mondani.

ha a foga fájt, a mancsával a pofájára mutatott, én pedig belemártottam egy 
vattadarabot a rakijába, és odaszorítottam neki. merthogy a fogait én ki nem 
vertem. más medveidomárok kinevettek, hogy majd megmar, és megkapom a 
magamét. lehet, hogy tényleg buta voltam. bár egyszer egy részeg diák megpró-
bálta cigarettával meggyújtani. vela a foga közé fogta a kezét, de nem szorította 
össze. Úgyhogy lehet, hogy mégiscsak volt értelme a nevelésemnek? ha ráhara-
pott volna, nekünk végünk van. őt elaltatták volna, én mehettem volna a börtön-
be, a diák meg fél kézzel járkálna ma a világban.

rendesen etettem, mert ha éhes volt, nem akart dolgozni. napi nyolc vekni 
kenyeret megevett. van egy bolgár mondás, miszerint az éhes medve nem jár 
horót. a horo a mi nemzeti táncunk. én pedig egyetértek vele. ha nem adsz neki 
enni, ne várd el, hogy az állat dolgozni fog neked.

havonta egyszer megfürdettük, mert imádta a fürdőzést. hoztunk egy dézsát, 
vela belemászott, mi meg a feleségemmel meleg vizet hordtunk bele. nálunk nem 
volt rossz dolga. azt mondod, hogy olvastál valahol olyan medveidomárokról, 
akik izzó lapon tanítják a medvéiket táncolni. ez csak mese. talán a háború előtt 
csináltak ilyet, nem tudom. a háború után már biztosan nem. én még azt sem 
engedtem, hogy vela a felforrósodott aszfalton járjon, nehogy aztán fájjon a 
mancsa.

7.

nagy szerencsének mondható, hogy olyan medvére akadtam, amelyiket nem 
kellett se kínozni, se verni, hogy hajlandó legyen mutatványokat előadni. nem 
lettem volna képes rá, előbb adtam volna el valakinek.

szerencsére ő maga imádta csinálni. művészlélek volt, szerette, ha az embe-
rek megtapsolták, ha nevettek, ha borravalót adtak. vagy ha öntöttek neki egy 
kis sört. azt különösen szerette. biztos vagyok benne, hogy abban a rezervátum-
ban, ahová elvitték, hiányoznak neki a fellépéseink.

de voltak olyan napjai is, amikor – akárcsak egy igazi művésznőnek – nem 
volt kedve fellépni. azt mondtam neki: – vela, mutasd meg nekünk, hogyan ug-
rik át gigova a bakon. – ő meg csak ordít, nyafog, pöröl velem. természetes do-
log – rossz napja van, és nincs kedve dolgozni. én pedig ezt mindig tiszteletben 
tartottam. ezeken a napokon néha odaálltunk a lottózó bódéja elé, és az emberek, 
akik mentek feladni a szelvényt, megsimogatták velát, hogy szerencsét hozzon. 
néha meg csak egyszerűen szabadnapot vettünk ki.

az egyetlen alkalom, amikor fájdalmat kellett neki okoznom, az volt, amikor 
beleszúrtam az orrába a karikát, azaz a holkát.4

4  Xолка [holka]: fémkarika, melyet a medveidomárok az állatok orrába szúrtak.
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kivittem az erdőbe.
gyújtottam egy kisebb tüzet.
vörösre izzítottam egy fémrudat.
azt mondtam neki: – egy kicsit fájni fog, kicsikém, de muszáj. máskülönben 

nem bírunk majd veled. vagy bennem teszel kárt, vagy valaki másban.
nem volt más megoldás. a holkával tudod kormányozni a medvét, nélküle 

nem lehet odavezetni, ahová akarod, mert ki akar majd térni, egy medve pedig 
hát több mint kétszáz kiló.

először beleszúrtam az orrába azt a felizzított rudat.
borzasztóan rángatózott.
ordított.
próbált elmenekülni, de térddel és könyökkel teljes erőmből leszorítottam.
nem csodálom. a medve orra nagyon érzékeny. azonkívül pedig nem is ment 

jól, mert vela volt az első medvém. a bátyám, stefan biztosan jobban csinálta vol-
na, de nem kérhettem meg rá. nagyon fontos, hogy a holkát az a medveidomár 
szúrja bele, aki később az állattal foglalkozni fog. hogy miért? mert egész életében 
emlékezni fog rá. beleszúrtad azt a karikát az orrába – azt jelenti, hogy te vagy a 
gazdája. a holka a medve kormánykereke, az indítókulcs pedig nálad van.

végül sikerült lyukat fúrni az orrába. egy kicsit vérzett, aztán meg gennyese-
dett. vela ordított, rángatózott, ijedten nézett.

gyorsan beleszúrtam abba a lyukba egy drótot, és harapófogóval meghajlítot-
tam. aztán egy kovács összeszorította nekem annyira, hogy biztosan soha ne sza-
kadjon ki. vela még néhány napig a mancsával a pofája után kapkodott. néhány 
nap múlva elfelejtkezett mindenről, és úgy tekintett a holkára, mintha az orra része 
volna.

8.

a feleségem közvetlenül a halála előtt azt mondta nekem, hogy annál jobb életet, 
mint amilyen életünk volt nekünk a mi velánkkal, elképzelni sem tudna. nehezen 
élte meg, amikor 2006-ban elvették tőlünk. egy hónapig egyikünk sem bírt enni 
sem. Úgy hiányzott nekünk, mint a fene. nekem a mai napig hiányzik. az asz-
szony már odaát van. megbetegedett néhány hónappal azt követően, hogy velát 
elvitték belicába.

egyik nap azt mondom: – gyere, felülünk a buszra, elmegyünk oda. meg-
nézzük, hogy van a mi velánk. megismer-e minket? elvadult-e már, vagy fog 
még táncolni? ha meglát minket, és táncolni kezd, az azt jelenti, hogy még min-
dig szeret minket. – mert ő éppúgy szeretett minket, mint ahogy mi őt. biztos 
vagyok benne.

de az asszony csak legyintett. – szóba kellene állnom azokkal a gazemberek-
kel, akik elrabolták tőlünk. nem akarom – mondta.

vela távozása a legnagyobb tragédia volt az életében. Úgy gondolta, hogy 
nagy igazságtalanság ért bennünket. hogy elvettek tőlünk egy családtagot.

egyébként én is így gondolom.
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II. Szabadság

1.

a sztanyev családban élete végéig senki sem felejti el azt a napot, amikor amir 
khalil doktor elvette a medvéjüket.

2007 júniusa van, a pelargónia utcában, gecovóban, egy észak-bulgáriai kis 
faluban a fák lombja szemet gyönyörködtetően zöldell. egy szürke, vakolatlan 
ikerház előtt reggel óta gyűlnek az autók. Újságírók, állatvédők, a rendőrség, a 
közigazgatás, bámészkodók, szomszédok, egy csapatnyi gyerek, akik a felnőttek 
között rohangálnak, botokkal dobálják az autókat, rosszalkodnak. mindenki látni 
akarja, hogyan ér véget – ahogy egy nappal később a média hírül adja – a táncoló 
medvék barbár tradíciója. néhány pillanat múlva a nagybetűs történelem tanúi 
lehetünk, aztán a bámészkodók majd mennek, és elmesélik a szomszédaiknak, az 
újságírók pedig a nézőknek az egész világon.

az ikerház jobb oldali felében egy termetes, bajszos férfi, dimitr sztanyev 
lakik a feleségével, marijkával.

a bal oldaliban a két fia a feleségeikkel és a gyerekeikkel.
mindhárom házaspárnak van egy-egy medvéje. általában így van ez, a med-

veidomárok egymás mellett laknak, és rokonságban állnak egymással; többgene-
rációs családokat alkotnak, amelyek felosztják egymás között az országot kisebb 
régiókra, hogy ne kerüljenek egymás útjába, és ne vegyék el egymás elől a kun-
csaftokat.

Jobban mondva, így volt ez, mert a sztanyev család az utolsó a medveido-
márok között bulgáriában és az utolsó az európai Unióban. ezért van itt ennyi 
bámészkodó és ennyi újságíró. valami visszavonhatatlanul véget ér. az emberek 
szeretik az ilyen visszavonhatatlan végetéréseket.

a hatvanéves dimitr egész élete során nem foglalkozott semmi mással a med-
veidomárságon kívül. egész bulgáriából jöttek hozzá idomárok, hogy szakmai 
trükkökre tanítsa őket, időnként pedig hogy segítsen nekik medvebocsot vásá-
rolni. minden hájjal megkent, agyafúrt, és azt beszélik róla, hogy elsősorban csak 
a saját érdekeivel törődik, de nem kis személyes varázzsal is bír. mindezen túl 
pedig jobban ért a dologhoz, mint bárki más. mindig tudott tippet adni, és min-
dig tudta, hogy kinek lehet éppen eladó medvéje.

a fivére pedig, a bajszos pencso sztanyev, akinek szája sarkában örökké 
cigeratta lóg, igazi legenda. amikor az egyik állatkert igazgatója túl magas árat 
kért tőle egy medvebocsért, pencso inkább fogott magának egyet az erdőben.  
a medveidomárok hasonló történeteket meséltek az öregapjaikról és a dédapja-
ikról, de hogy valaki a huszadik században saját maga fogjon medvét az erdő-
ben? ilyesmi nem esett meg. a balkánon a cigányok éveken át állatkertek igazga-
tóitól vagy vadászoktól vették őket. a medvefogást csak legendákból ismerték, 
úgyhogy pencso azonnal kiérdemelte egész környezete tiszteletét.

néhány héttel korábban sztanyevék aláírták a papírokat a közjegyzőnél, mi-
szerint hétévnyi csatározás után végre odaadják a medvéiket a négy mancs 
alapítványnak.

– sztanyevék állatai az utolsó táncoló medvék a világ civilizált részén – mond-
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ják a négy mancs emberei. a projekt vezetője, amir khalil, egy osztrák állator-
vos, szélesen elmosolyodik.

az operatőrök a lehető legjobb helyre állítják be kameráikat. nem könnyű 
dolog: minden egy keskeny átjáróban zajlik le a cigányok háza és bolgár szom-
szédjuk kerítése között. „milyen beállításra készüljünk?” – gondolkoznak az 
operatőrök. és törik a fejüket, hogy az autó tetejére álljanak-e, a kezükben le-
gyen-e a kamera, vagy esetleg egy fán helyezkedjenek-e el.

– a téma önmagában garantálta a sikert – mondja nekem évekkel később egy 
bolgár újságírónő, aki ott volt azon a napon gecovóban. – ott vannak azok a cigá-
nyok, akik kis medvebocsokat lopnak vagy illegálisan vásárolnak. az orrukba 
egy fémkarikát tesznek, amit holkának neveznek. a medvének rendkívül érzékeny 
orra van. az orrát átszúrni valamivel olyan, mintha egy férfi péniszébe rozsdás 
szöget vernénk be. és aztán egész életükben az orruknál fogva rángatták a med-
véiket, így kényszerítve őket, hogy táncoljanak. szomorú látvány volt. egyértelmű 
volt, hogy az állatok szenvednek. Úgyhogy azon a napon büszkeség töltött el, 
hogy a négy mancs emberei egyszer s mindenkorra elintézték ezt az ügyet.

2.

a medvék átadásához mindenki tökéletesen felkészült.
a rendőrség felkészült az ellenállásra. a sztanyev család mindig igyekezett 

békében lenni a hatósággal. de a környéken mindenki tudja, hogy a medvék 
voltak számukra a legfontosabbak, és mindent megtettek, amit csak tudtak, hogy 
ne kelljen odaadniuk őket.

a közigazgatás felkészült a sikerre. nehezebb elképzelni jobb reklámot az 
egész régió számára, hiszen az újságírók között ott vannak a legkomolyabb euró-
pai lapok szerzői.

a bámészkodók felkészültek a látványosságra.
ha valaki nincs felkészülve, azok a medvék, akik idegesen forgolódnak, és 

nem értik ezt a hirtelen jött felfordulást.

3.

a sztanyev család az otthonában bezárkózva várakozik. ott van az öreg dimitr. 
ott van a két fia, a felesége és egy rakat unoka.

és ott vannak a nap hősei.
a 19 éves miso. a 17 éves szvetla. a 6 éves mima. Ülnek otthon együtt a csa-

láddal, a fém holkákkal az orrukban, melyekből vasláncok lógnak.
miso reggel óta modellt állt, amiért a fotóriporterektől csokoládét és snickers 

szeleteket kapott. dimitr fia, veszelin sztanyev, csak hogy megmutassa, a család-
ja milyen szorosan kötődik a medvékhez, még a néhány hónapos fia lábacskáját 
is betolta a medve pofájába. a medve megnyalta a lábat. veszelin számára ez azt 
bizonyította, hogy az állat a legerősebben kötődik a családhoz – hiszen egy vad 
medve minden bizonnyal megette volna először a csecsemőt, aztán veszelin 
sztanyevet, végül pedig az újságírókat és a kameráikat. de miso nem volt vad 
medve. a sztanyev család teljes jogú tagja volt – hívta fel a figyelmet veszelin.
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sztanyevék ajtaján khalil doktor tízkor kopogtat, hogy a medvék életét egy 
utazási iroda brosúrájából vett álommá változtassa – fenyőerdővel, fürdőmeden-
cével, kilátással a rila-hegységre.

hogy pontosan mit is mond khalil doktor? minden bizonnyal azt, amit ilyen-
kor szokás: – Jó napot kívánok, a megbeszéltek szerint eljöttünk a medvékért.

vagy egyszerűbben: – tudják, hogy milyen ügyben vagyunk itt.
Fontosabb azonban az, hogy khalil mit mond az újságíróknak, amikor 

sztanyevék a korábban előkészített ketrecekbe pakolják a medvéket.
Így szól: – hölgyeim és uraim, 2007. június 14-én véget ért a táncoló medvék 

hagyománya bulgáriában.

4.

Úgy lett volna a legjobb, hogyha abban a pillanatban, amikor khalil doktor ki-
mondja ezeket a szavakat, a négy mancs logóval ellátott polárpulóvert viselő kol-
légái szép sorban kicipelték volna misót, szvetlát és mimát a sztanyev-házból. Jól 
nézett volna ki a hírekben, a rádiós riportereknek érdekes hangeffektjeik lehettek 
volna hozzá – például a medvék ordítása, és minthogy a négy mancs alapítvány 
támogatásokból tartja fenn magát, gondoskodnia kell róla, hogy a médiának jó 
felvételei és jó hangeffektusai legyenek. a fotóriporterek készítettek volna hozzá 
néhány fantasztikus fényképet, és az ügy gond nélkül véget ért volna.

de nem így történt.
először is veszelin sztanyev otthagyta khalil doktort az ajtóban, kiment a ház 

elé, és bejelentette az újságíróknak, hogyha valaki szeretne exkluzív felvételeket 
az utolsó táncoló medvék átadásáról, az utolsó idomárok házának belsejéből, ak-
kor ezer eurót kell fizetnie.

– mondtam neki, hogy elment az esze – mondja vaszil dimitrov a négy 
mancstól. – hogy nem áll szándékomban ezt lefordítani angolra. de ő megmaka-
csolta magát, úgyhogy azt mondtam az újságíróknak, hogy hülye egy helyzet, de 
ez az ostoba, kapzsi cigány ezer eurót akar a felvételekért. miért ostoba? mi mást 
mondanál az ilyen viselkedésre? de tudod, mit? az egyik német tévé riportere 
nemes egyszerűséggel belenyúlt a zsebébe, elővette a pénzt, és odaadta neki.  
a németek mindig meg tudnak lepni.

dimitrov, a német tévéstáb és a sztanyev család eltűnnek a ketrecekkel a va-
kolatlan házban.

mima, a legfiatalabb gond nélkül kerül a ketrecbe. a fiatalabbik sztanyev fi-
vér egy darab kenyeret tesz neki a ketrec sarkába, fenyegetően ránéz, úgyhogy a 
nőstény medve nem is próbál meg ellenkezni.

de a másik kettővel már nem megy ilyen könnyen.
– sírtak – meséli marijka, dimitr felesége. – tudom, nehéz elhinni, hogy a 

medve képes sírni, akárcsak egy ember. de én a fél életemet medvékkel töltöt-
tem, és tudom, mit mondok. Úgy hullottak a könnyeik, mint a záporeső.

– nem tudom, hogy sírtak-e – vonogatja a vállát vaszil dimitrov. – tudom, 
hogy sztanyevék nem könnyítették meg a dolgukat. ők sírtak, ordítottak, és ve-
tették rá magukat – egyszer ránk, másszor a medvékre. az öregasszony a haját 
tépte, az öreg bottal hadonászott, és mindenféle tolvajnak kiáltott ki minket.  
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a fiuk azt kívánta nekünk, hogy a pokol tüzében égjünk el. bizonyos, hogy a 
medvékre nem volt mindez jó hatással. mima besétált a ketrecbe. szvetlát csodá-
val határos módon sikerült rávenni. miso viszont ellenállt. egy órát küzdöttek 
vele. veszelin és dimitr győzködték, édességet tettek a ketrecbe, valamit a fülébe 
sugdostak. miso viszont csak áll a két lábán, ordít, liheg.

veszelin így szól: berángathatom erővel az orránál fogva. de ha a holka kisza-
kad, nem tudom, mi történik. széttéphet bennünket. ne feledjétek, hogy vadál-
lat. ha feltámad benne az ösztön, halottak vagyunk.

azt akarták, hogy hagyjam el a házukat a német tévéstábbal együtt. a néme-
teknek nem kellett kétszer mondani, felvettek már két medvét, minek is kockáz-
tatnának?

de én attól tartottam, hogy miso ellenállása megint valami cigány trükközés 
lesz. egy szavát sem hittem el, úgyhogy megmondtam, hogy ott maradok végig.

nehezen, de belementek. és amikor a németek elmentek, dimitr odahívta a 
kis unokáját, ránézésre talán ha ötéves lehetett a gyerek. a kicsi bejött a szobába, 
valamit odasúgott a medve fülébe, hozzábújt, megvakargatta, összeborzolta a 
szőrét, majd ő maga besétált a ketrecbe.

miso, mint akit megbabonáztak, követte őt.
Földbe gyökerezett a lábam. Felfogtam, hogyha a kicsinek valami baja lesz, ha 

miso akárcsak egyszer is megkarmolja, az egész kis ünnepségünknek lőttek.
mindannyian – a medvék, sztanyevék és én is – idegesek voltunk. attól tar-

tottam, hogy valaki elkiáltja magát, hogy valami durran egyet, hogy valaki beko-
pog az ajtón, és miso idegességében valami butaságot követ el. a medvének hat 
centiméteres karmai vannak. ha használná őket, a kisfiú arcából csak egy húspo-
gácsa maradna. tényleg nem kellett hozzá sok.

azt kérdezed, egyáltalán miért engedtem meg, hogy bemenjen abba a ketrec-
be? az én véleményemre senki sem volt kíváncsi! megtette, még mielőtt észre-
vettem volna, hogy mi történik.

ezenkívül pedig nagyon fontos volt nekünk, hogy a medvék altatóinjekció 
nélkül kerüljenek el innen. egy parkba vittük őket, amelyet az alapítványunk 
nyitott belicában, a pirin-hegységben, a cigány rabszolgaságból megmentett 
medvék számára. ott helyben rövid időre muszáj őket elaltatnunk, hogy meg-
vizsgáljuk őket, az ilyen injekciót pedig nem szabad túl gyakran beadni. Úgyhogy 
ha egyszer ők ismerik annak a módját, hogy a medve altató nélkül besétáljon a 
ketrecbe, akkor miért ne? együtt laknak ezekkel a medvékkel, a gyerek a fiuk, 
úgyhogy talán tudják, hogy mit csinálnak, nem igaz?

bezártuk a ketrec egyik oldalát. miso nyugodt volt. Csak egy probléma ma-
radt, hogy hogyan kerüljön ki onnan a fiú.

a ketrecek, amelyekben a medvéket szállítjuk, mindkét oldalról zárhatók. az 
apja szólt a fiúnak, hogy tegye a fejét a lehető legközelebb a másik kijárathoz.  
ő gyorsan kinyitja, a kicsi kipattan a ketrecből, a medve meg benn marad.

a problémát az jelentette, hogy a fiúnak egyáltalán nem állt szándékában ki-
jönni a ketrecből. odabújt a medve bundájához. borzolta misót, a fejét puszilgat-
ta, és hallani sem akart róla, hogy otthagyja.

a helyzet egyre feszültebb lett. szvetla és mima morogni kezdtek.veszelin 
tombolt és szitkozódott, de csak a bajsza alatt – hogy feleslegesen ne idegesítse 
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fel a medvét. mindenki arra várt, hogy dimitr nagypapa tegyen valamit. Csak 
egy szót szól, és megbabonázza – a fiút vagy a medvét. megköszörüli a torkát. 
köp egyet. Csinál valamit, amitől megoldódik ez a bonyodalom.

de sztanyev nagypapa nem tett semmit. az ablakot bámulta, és olyan benyo-
mást keltett, mintha ott se lenne.

5.

senki sem tudhatta, hogy éppen ekkor adta első jelét az a betegség, amely nem 
sokkal később a sírba vitte az öreget.

6.

eltelik néhány nagyon hosszú perc. végül a fiú apja, veszelin térítette észhez a 
gyereket. vaszil a négy mancstól kinyitotta az ajtót, a fiú kiperdült a ketrecből, a 
másik kijáratot pedig bezárták.

az operatőröknek végre megvannak a felvételei, az újságíróknak pedig a 
csattanói – európa utolsó meggyötört medvéi a szabadságba menetelnek.

– ketrecekben mennek a szabadságba – kommentálta valaki, de ez az enyhén 
rosszindulatú megjegyzés nem zavarta meg a magasztos és diadalittas pillanatot.

7.

a pillanatot a sztanyev család próbálta meg még egyszer megzavarni. a kis 
veszelina, aki ma tizenhat éves, emlékszik rá, ahogyan az apja khalil doktorral 
ordibált. amikor a tájékozatlan medvék – minthogy nem tudhatták, hogy a dok-
tor fenyvesekkel, medencével és szabadsággal teli medve-álomországba viszi 
őket – ordítottak, és próbáltak kijutni a ketrecekből, veszelin sztanyev ráüvöltött:

– na ki itt az állatkínzó? na ki?
aztán pedig hozzátette: – nálunk sosem voltak ketrecben. egyikőjük sem. 

egy percet sem. velünk laktak, azt ették, amit mi.
– de hát vertétek őket – szaladt ki valamelyik újságíró száján.
– a gyerekek is néha kapnak egy pofont. még a végén a gyerekeket is elveszi-

tek tőlem! – őrjöngött sztanyev. – tiszta lelkiismerettel mondom, nem volt rosz-
szabb dolguk, mint nekünk.

az újságírók később csupán kis kuriózumként használták fel a cigány kijelen-
téseit – állatokat kínzott, most meg itt visít. az újságírók körében az a tendencia, 
hogy a medvék új életét kizárólag vidám színekben, akár enyhén kiszínezve mu-
tatják be, a régit pedig mint vég nélküli szenvedések sorozatát. „a rabszolgák 
végre szabadon vannak”; „vége a bolgár medvék szenvedéseinek” – írták egy 
nappal később a helyi lapok.

azt hallva, hogy a medvék ugyanazt ették, mint a sztanyev család, khalil 
doktor savanyú képet vág. az emberei szívesen elmagyarázzák az érdeklődők-
nek, hogy nagyon rossz volt, hogy ugyanazt ették. a medvék étrendjének válto-
zatosnak kellene lennie, mert a természetben szinte mindenevők: gyümölcsöt, 
zöldséget, magvakat esznek, nem pedig – ahogy a sztanyev család – kenyeret, 
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pirított hagymás főtt krumplit, csipszet és édességet. Úgyhogy a négy mancs 
munkatársai csak sírni tudnak azoknak az embereknek a butaságán, akik med-
veidomároknak nevezik magukat.

a külön medvék szállítására kialakított mentőautó ajtajai bezáródnak. a sofőr 
beindítja a motort, és bekapcsolja a légkondicionálást, melyet a medvék számára 
ideális hőmérsékletre állítottak be, valamint a speciális, tompított világítást, mely 
az állatpszichológusok véleménye szerint megnyugtatja őket.

a mentőautóra a pénzt nyugati jótevők adták, akiknek szívügye a bolgár 
medvék jólléte.

még nyolcórányi út a rila-hegység irányába, és a medvék álma, melyről ne-
kik maguknak még tudomásuk sincs, valóra válik.

8.

a táncoló medvék belicai parkjához olyan út vezet, amely gyönyörűen kanyarog 
a hegyszorosban, de amelyről az idő vasfoga és a hegyekről alázúduló víz szinte 
a teljes aszfaltot eltüntette.

hogyha miso, szvetla és mima ezidáig viszonylag jól is viselték a hosszú utat 
gecovóból, az utolsó tizenkét kilométer akkor is felkavarhatja a gyomrukat. a 
mentő minden pillanatban ugrat egyet a kátyúkon, a sofőr pedig a bajsza alatt 
szentségel, amiért a helyi hatóságok évek óta nem tudnak megegyezni a megyei-
ekkel az út felújításáról.

a medvék először az állatorvoshoz kerülnek, aki altatásban elvégzi rajtuk a 
legszükségesebb vizsgálatokat: vért vesz, vérnyomást mér, megvizsgálja a foga-
zatuk, a szemük és a szaporítószerveik állapotát.

mindegyiknek problémák vannak a bőrével és a fogaikkal. – egyrészt, mert a 
gazdájuknál sok édességet ettek – mondja dimitar ivanov, a belicai park igazga-
tója. – másrészt, mert a cigányok gyakran kiverték a fogaikat, amikor még kicsik 
voltak. Így biztosak lehettek benne, hogy a medve nem fogja őket megmarni. 
hogy mellesleg nem lesz képes megfelelően megrágni az ételt, és aztán beteges-
kedni fog, nem érdekelte őket. mindegyik medvénknek problémák vannak a fo-
gaival. évente egyszer ellátogat hozzánk németországból egy fogorvos, hogy 
segítsen rajtuk.

a vizsgálatok a legrosszabb eredményt misónál mutatják. – számítottunk rá – 
mondja ivanov. – szinte egyáltalán nem volt szőre, és hogyha egy medvének kihul-
lik a szőre, az azt jelenti, hogy tényleg komoly problémák vannak az egészségével. 
emellett magas volt a vérnyomása, és komoly szemfertőzése volt. szemészt hoztunk 
szófiából, hogy megmentse a szeme világát. sikerült. miso ma már rendesen lát.

egy másik dolog, amivel meg kellett küzdenünk, az édességfüggőségük volt. 
és az alkoholizmus. tudta, hogy a cigányok direkt itatták őket, mert akkor nyil-
vánvaló volt, hogy nem fognak lázadozni? évszázadokon át csinálták. aki egy-
szer alkoholfüggő lesz, nem marad benne semmi erő arra, hogy fellázadjon.

nem kevés munkánk volt ezekkel a medvékkel, akik húsz éven át mindennap 
ittak. ha egyik napról a másikra megvontuk volna tőlük az alkoholt, beledöglöt-
tek volna. Fokozatosan kellett csinálni. ma, büszkén jelentem, valamennyi med-
vénk absztinens.
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9.

a medvék, miután felébrednek az altatásból, az első néhány napot egy kis bar-
langban töltik, melyet külön nekik ástak ki a park munkatársai. dimitar ivanov: 
– meg kell szokniuk az új szagokat, az új helyet, az új táplálékot. adunk nekik 
erre néhány napot, mielőtt kieresztjük őket.

a szabadba.
a szabadság egy medve számára olyan sokkot jelent, hogy nem lehet csak 

úgy a ketrecből egyenesen kiengedni az erdőbe. kell neki adni néhány napot az 
átállásra.

a szabadság új kihívásokat jelent.
Új hangokat.
Új szagokat.
Új táplálékot.
a szabadság számukra egy nagy kaland.
– amikor végre kieresztjük őket az erdőbe, nem tudják, mihez fogjanak, és 

szinte megrészegülnek ettől a szabadságtól – teszi hozzá a park egyik munkatár-
sa. – mindenfelé akarnak menni, mindent megvizsgálni, mindent szemügyre 
venni. nem csodálom. ha valaki húsz éven át kizárólag láncra verve járt, normá-
lis reakció.

szatzker helga fordítása


