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Kerékgyártó István

VADÁSZAT

Élet és irodalom LXI. évfolyam, 2. szám, 2017. január 13.

Aki ebben a pártban magas polcra jutott, annak nyilván kötelez  a vadászat, t n dött Vidra Milán, és az Andrássy úti ő ű ő
vadászbolt kínálatából tet t l talpig zöldbe öltözött. Otthon a tükör el tt nézegette magát méregdrága osztrák zergetollaső ő ő
kalapjában, a csontgombos zekében, és úgy érezte, mintha valami idegen nézne vissza rá. Egy elegáns nyugati idegen,

akinek szívesen bújna a b rébe.ő

Egy somogyi vadászkastélyba szólt a meghívó. Vagy húszan érkeztek, kizárólag férfiak. Már sötétedett, hideg vacsorát 

kaptak, vadkolbászt, mangalicaszalámit, házi kenyeret, inni nem sokat ittak, mert a megyei f vadász mindjárt a vacsora ő
után kiadta a parancsot:

– Hajnali ötkor ébreszt , gyors reggeli, aztán kezd dhet a vadászat! Ajánlom az uraknak, pihenjék ki magukat, mert ő ő
kemény nap lesz.

– Mire megyünk, Gézám? – kérdezte Varga Pál agrárminiszter.

– Mindenre, ami mozog, miniszter úr. L hettek az anyósomra is, ha arra repül a sepr jén, de akár a cigány szamarára ő ű
is. Csak egymásra vigyázzatok, urak!

– És a cigányra? – kérdezte Dobos Roland, az agrárminisztérium nemrég kinevezett helyettes államtitkára.

Ezen jót nevettek, aztán mindenki ment a szobájába. Vidra, mikor reggel kitárta a zsalugátert, szinte megtántorodott a 

betóduló fényt l, a harsány májusi zöldt l, a hárs illatától, a zajos madárcsicsergést l, és mindez kizökkentette a reggeli ő ő ő
kábaságából, legszívesebben körbefutotta volna a kastélyt, hogy mindent lásson, hogy feloldódjon ebben a tomboló 

tavaszban. Úgy érezte magát, mint karnevál idején, mikor bálba készül dik, ahol majd a mulatság forgatagában a ő
maszkok takarásában si er vel tör ki a maskarásokból az elfojtott, dionüszoszi énjük. Úgy érzik, mindent megtehetnek: ő ő
a legyez k és a csarnokok oszlopainak takarásában csókot lophatnak, tiltott helyekre nyúlkálhatnak, és persze többet ő
ihatnak a kelleténél. Vidra szerette ezeket a fékevesztett mulatozásokat, ahova a der s melankóliájából indult az örvény ű
felé, egyre mélyebbre, hogy másnap ugyanabba a – talán némi fejfájással súlyosbított – melankóliába kerüljön vissza.

Ilyesféle kezd d  bacchanália hangulata kerítette hatalmába az ablakból nézel dve. Az udvaron már kínálták a pálinkát,ő ő ő
pakolták a kerti asztalokra a reggelit. Azonnal öltözni kezdett, hogy miel bb csatlakozhasson a többiekhez.ő

A terület a dámvadairól volt híres, mindenki ezt akart l ni, és a tapasztalt hajtók elég hamar eléjük tereltek egy csordát. ő
Kisebb test  állatok voltak ezek, mint a gímszarvasok, lapátszer  agancsukkal, hátukon a fehér pöttyökkel nagyon ű ű
kecsesnek tetszettek Vidrának.  is kapott puskát, bár soha nem vadászott, és ahogy nézte az állatokat, úgy döntött, Ő
nem próbálkozik lövéssel, de azért a vadászok izgalma rá is átterjedt.ő

Szaporábban vette a leveg t, amikor észrevette a vadat, a dörrenések után felbucskázó, összerogyó állatokat egyrészt ő
sajnálta, másrészt fölzaklatta az ölés látványa,  is izgatottan szaladt az elejtett vadhoz, és tapintotta még meleg testét.ő

Meglepte társai mohósága. Mint ahogy a hatalom megszerzésében, a pénz besöprésében, úgy az állatok leölésében 

sem ismertek mértéket. A jobbára túlsúlyos férfiak szuszogva, összesz kült szemmel céloztak, és a lövés dörrenése ű
után, mintha csak a hímvessz jük is elsült volna, kéjes arccal nyögték: „ez is megvan!”. Aztán egy ceremónia kezd dött.ő ő
A nagyvad elejt je zsákmánya szájába gallyat dugott, amit „utolsó falatnak” nevezett.ő

– Ez mire jó? – kérdezte Vidra a f vadászt.ő

http://www.es.hu/kerekgyarto_istvan;vadaszat;2017-01-11.html
http://www.es.hu/kereses/lapszam/802
http://www.es.hu/kereses/szerzo/Ker%C3%A9kgy%C3%A1rt%C3%B3%20Istv%C3%A1n


– A természettel szembeni alázatot, az állat iránti tiszteletet, köszönetet és az elejtés utáni kiengesztelést jelenti. Az ág 

elkíséri a dámbikát az utolsó útjára, az örök vadászmez kre – válaszolta kalapját levéve a f vadász, és látszott, ő ő
igencsak elégedett, mert ezt a bikát épp a miniszternek szánta, aki le is terítette, és most kalaplevéve állt az állat mellett.

Ekkor a f vadász is letört egy ágacskát, belemártotta az állat sebébe, és a kalapjára téve a miniszter felé nyújtotta, aki ő
elvette onnan, majd a dámszarvas fölött kezet fogtak.

– Vadászüdvözlettel gratulálok az elejt nek! – mondta a f vadász.ő ő  

– Köszönöm a vadászatot! – felelte a miniszter, és jobb kalapfelére t zte a véres töretet.ű

Vidra nézte a jelenetet, és úgy gondolta, jóval kevesebb benne az elegancia, a dionüszoszi hagyomány, melyre a hajnali

áhítatban vágyott. Sejtette, mi lehet a ceremónia el képe, mit szeretnének utánozni ezzel a „megadom a tiszteletet az ő
állatnak” szertartással, és talán valaha, valakik tényleg szintén celebrálták ezt, ami talán tetszett is volna neki.ő

A nap folyamán a dámvadakon kívül ejtettek még gímszarvast, vaddisznót, nyulat, fácánt, és ha rajtuk múlik, tényleg a 

cigány szamarát is lelövik. Délutánra már értette Vidra, mi az a vérg zös állapot, és el kellett ismernie,  sem tudta ő ő
kivonni magát ez alól a nem hétköznapi izgalom alól. Egy vaddisznóra már  is rál tt, igaz, nem találta el, de egyre ő ő
jobban fölzaklatta a rengeteg ölés és a vér.

Na, majd este, a lakománál, gondolta. Talán ott majd beteljesül a reggel támadt dionüszoszi vágya, hisz egy 

vadászlakoma mégiscsak különleges alkalom, jutott eszébe Petronius, aki a Trimalchio lakomájában – amit annak idején

ronggyá olvasott, és évekig tanította is mint a filozófia tanszék adjunktusa – az egyben sütött vadkanról mesél, melynek 

agyarain egy-egy pálmalevélb l font kosárka függ, egyikben szárított, a másikban friss datolya, körülötte ropogós ő
tésztából sült kismalacok. Majd mikor a vadásznak öltözött szakács t rével sebet ejt a pirosra sült vaddisznó oldalán, a ő
nyílásból rigók röppennek el , melyeket lépvessz ikkel madarászok fogdosnak össze, hogy megsüssék ket.ő ő ő

Ilyesmi járt a fejében.

Este pálinkával koccintottak, majd indult a vacsora. Els nek szarvaspörköltet tálaltak föl porcelán levesestálakban, f tt ő ő
krumpli járt hozzá, meg csíp s cecei paprika. Mindenki merített magának, de miel tt belekóstolt volna, mintha csak el reő ő ő
megírt koreográfia szerint mozognának, zubbonyzsebükb l bicskát húztak el , és cseresznyepaprikát farigcsáltak az ő ő
ételbe. Vidrának már enélkül is túlságosan er s volt a pörkölt, minden ízt elnyomott lángolása, és a többiek még ebbe ő
szelték azt a sok paprikát. „Jó er s!”, mondogatták verítékezve, és vörös fejjel kanalazták magukba.ő

Aztán egy f köt s asszonyság vaddisznósültet hozott. A hússzeleteket elfödte a zsír, melyr l kiderült, hogy házi ő ő ő
disznóé, mert „a vad túl száraz magában”, magyarázta, mire a vendégek s r n bólogattak. Folyt lefelé az állukon a zsír, ű ű
amit a kezükkel törölgettek, ujjaik opálossá vakították a metszett üvegpoharakat, a bajszokról még az italba is jutott, a 

vörösbor fényes tükrén úszott vigasztalanul.

Nem szolgáltak föl szárnyast, mint Petroniusnál, sem sertést gyet, sem tollakkal felcicomázott nyulat, sem Marsyas-ő
szobrocskát, melynek apró töml ib l borsos mártás csöpög válogatott halakra, de mákkal és mézzel hintett mormotákat ő ő
sem, sem ezüstroston sült forró kolbászkákat, de még csak szíriai szilvát és gránátalmabelet sem, állapította meg Vidra.

Csak ehetetlenül er s pörköltet és zsírban úszó disznót.ő   A vacsora végén azonban remek rétest kaptak, ezzel aztán 

jóllakott. A társaság a vacsora után rendesen iszik, néhányan már részegen támolyognak, mikor Vonyó Béla 

környezetvédelmi parlamenti államtitkár megáll a nappali faragott lépcs je el tt, és fölüvölt.ő ő

– Ki ez a fonnyadt pofájú maskara? Csak nem a Géza anyósa?

A válasz harsány röhögés. A kastély eredeti tulajdonosának családi arcképcsarnoka díszíti a lépcs  melletti falat, ő
egészen az emeletig sorjáznak díszes keretekben a prémgalléros öregurak, páncélos vitézek, sötét f köt s, ő ő
csipkegalléros matrónák és a lárvaarcú leánykák.

– Nézzétek, milyen ronda – kiabál Vonyó. – Összehányom magam ett l a vén kurvától.ő

– Akkor kapd le onnan, Béla! – mondja a helyettese, az egyik szakállamtitkár.



– Le is kapom – ragadja meg a keretet, leemeli, a szoba közepére tántorog vele, miközben egészen közelr l nézi a ő
portrét. – Elhányom magam, bizony isten, elhányom magam.

Ekkor a szakállamtitkár a sarokban álló puskatartóhoz megy, és leakasztja a golyós puskáját.

– Gyertek, urak, adunk a büdös kurvának!

Mások is fegyvert ragadnak, és röhögve követik a kastély elé. A szakállamtitkár úgy ötven méterre az épülett l egy ő
nagyobbacska bukszusnak támasztja a festményt, az állólámpák fényében jól látszik a portré. Visszajön, céloz, és kilövi 

a matróna bal szemét. A vászon nem roncsolódik, éppen csak a szem helyén tátong egy lyuk. Hatalmas röhögés és 

taps jutalmazza a lövést.

Ekkor elszabadul a pokol. Vagy öten kezdenek tüzelni a képre. Pillanatok alatt elt nik az asszonyság másik szeme is, a ű
homlokán két lyuk, és mintha bekapott volna egy golyót, a két ajkát is felszakítja egy lövés. Ekkor mások is beszaladnak 

a fegyvereikért, néhányan sörétes puskát is hoznak, hamarosan a becsapódó lövedékek teljesen szétszaggatják a 

képet.

– Van még a falon rusnya fehérnép! – rikoltja a miniszter, és mindenki visszamegy a lépcs höz.ő

Parázs vita támad, melyik asszony a legrondább, végül három képet is kivisznek, a bokor elé támasztják, és hatalmas 

versengés, fülsiketít  lövöldözés kezd dik. Mindenki üvölt, hogy éppen melyik asszony mely testrészét találta el.ő ő

Vidra nézi ket, szinte felfoghatatlan ez az rült bacchanália, a dörrenések, a röhögés, az üvöltések, éppen  is indulna ő ő ő
a puskájáért, mikor mind a három kép teljesen megsemmisül.

Csönd támad. A miniszter és korosabb kollégái szó nélkül a szobájukba indulnak.

Csak öt államtitkár és helyettes államtitkár marad, mindannyian a harmincas éveik végén járnak, akár Vidra, aki 

ugyancsak az udvari asztalhoz telepszik a langyos, holdfényes estében.

– Na, végre elt ntek az öreg trágyaszagúak – mondja Dobos Roland, az agrárminisztérium tagbaszakadt, borzas üstökű ű
helyettes államtitkára.

Bort hozatnak, s mikor már néhány palack kiürül, Dobos az udvar végébe, a sof rök házához ballag. Mikor visszajön, ő
szól a pincérnek meg a f vadásznak, hogy elmehetnek, most már elboldogulnak maguk is, csak hozzanak még bort az ő
asztalra.

Amikor magukra maradnak, megszólal.

– Mondtam a sof römnek, ugorjon be Kaposvárra, és szóljon egy taxisnak, hogy hozzon ki néhány kurvát.ő

A többiek, mintha meg se hallanák, kémlelik a csillagos eget, isznak tovább, és közömbös dolgokról folyik, vagy inkább 

akadozva csordogál a beszélgetés, mert már mindenki részeg.

Egy óra sem telik el, mikor két autó áll be az udvarra. A helyettes államtitkár sof rje int, oda se jön, a taxis meg négy ő
lánnyal elindul az asztal felé. Dobos eléjük megy, pénzt ad a taxisnak, aki visszafordul, beül a kocsijába és vár. A 

helyettes államtitkár magyaráz valamit a lányoknak, akik bólogatnak, mint akik értik, mi lesz a dolguk.

Mikor odaérnek az asztalhoz, helló, mondják. Helló, válaszolnak a férfiak, de sem k, sem a lányok nem mutatkoznak ő
be.

– Na, gyerünk, csajok! – mondja Roland.

A lányok négykézlábra ereszkednek, és bebújnak a vaskos lábú tölgyfa asztal alá.

– Ti hatan vagytok, mi meg négyen – hallatszik az asztal alól.

Roland fölhajtja az abroszt.

– És? Oldjátok meg!



Vidra érzi, ahogy húzza valamelyik lány a cipzárját, aztán a szájába veszi, de nem sokára már csak a kezével dolgozik 

rajta, a szomszédjára néz, a kese, beesett arcú Schlettre, az egyik agrárminisztériumi szakállamtitkárra, látja, 

fölszisszen, nyilván most t szopja. Aztán hamarosan visszajön hozzá a lány, de most tovább marad, talán a mellette ő
térdel  besegít neki Schlettnél.ő

A férfiak behunyják a szemünket, csak néha néznek egymásra, és ha találkozik a pillantásuk, elkapják a fejüket. 

Er södik a lihegés, szaporábbak lesznek a nyögések, Vidrával szemben valaki fölkiált, aztán sorban a többiek is. Fojtott ő
üvöltéssel mennek el, mintha csak egy orgona sípjai szólalnának meg a klaviatúránál térdel  mesterek akarata szerint.ő

A lányok kimásznak az asztal alól, az ölükbe ülnek, cigarettát meg bort kérnek.

Dobos Roland egyszer csak elkapja az ölében ül  sz két, a földre nyomja, aztán föltérdelteti, belekapaszkodik a ő ő
csíp jébe, lerángatja a bugyiját és hátulról beléhatol. Ahogy mozog az alsó teste, hamarosan követ i lesznek, a lányokatő ő
egyenként letérdeltetik és hágni kezdik.

Csak ketten maradnak n  nélkül, Vidra meg a kese Schlett, aki ekkor letérdel, el veszi a farkát, és annak a lánynak, akitő ő
Vonyó, a parlamenti államtitkár hág, oldalra fordítja a fejét, és a szájába teszi. Vidra áll, nézi ket. Hát itt az örvény ő
legmélye, gondolja, és azon t n dik, hogy kiveti-e magából vagy beszippantja, és amikor érzi, hogy újra merevedése ű ő
támad, fölkap egy üveget hosszan meghúzza, aztán odalép Dobos Roland n jéhez,  is letérdel, és a lány szájába ő ő
er lteti a farkát.ő

Fölnéz Dobosra, az teli szájjal röhög, aztán Vidrára kacsint. Vidra érzi, hogy befogadták. Megérkezett az új politikai 

osztályba. Ekkor elönti valami lüktet , zsongító mámor, amire már reggel óta, de talán egész életében várt, a vadászat ő
vérszagának, az evésnek, a boroknak, az orgazmus közelségének és a hatalomnak ez a különös, bódító 

robbanóelegye. 
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