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Fe n n ,  a magas északon, a galicziai határszélen, 1 o o o  méternyire a tenger színe 

fölött  — ott, a hol már a sudár lucz- és jegenyefenyő sem vegetál — kezdőd

nek a végtelenbe nyúló  havasi legelők. Buja fűtakaróval, mint hosszú szőnye

gekkel borí to t t  hegygerinczek, fensíkok ezek, meg-megszakítva egy-egy vízmosta 

patakkal, kőgörgetegekkel, — messziről fekete palástnak feltűnő boróka és henye

fenyő cserjésekkel. Imit t-amott ,  a tisztább csúcsokon és oldalakban fából durván 

összerótt  kunyhók, karámok látszanak, az úgynevezett sztáják, melyekbe a legelő jószág 

lesz éjszakára terelve és a hol a pásztorok is meghúzzák magukat, mélabús dallamokat 

csalva ki havasi kürtjeikből.

Az est beáll, elcsendesül minden, csak a sztájára terelt kérődzők kolompja 

csendül meg néha-néha és a kürtök válaszolnak egymásnak vontatott szóval. Ekkor a 

havasi erdő szélén fekete gomoly jelenik meg. Jobbra-balra  imbolyog, azután nagy 

körben megindul a sztája körül. Ez a havasi medve! Lakomára készül és szemleútat 

tesz. Csodálatos az az óvatosság, a melylyel a sztáját körüljárja. M indig  lőtávolban 

marad és mégis meglátja a helyet, a hol a karámba sikerrel betörhet  és megszerezheti 

zsákmányát. H a  ezt a helyet kiszemelte, lelapulva, lassan kúszva, közeledik feléje. 

M ik o r  5 0 —60 lépésnyire megközelíti a sztáját, a vezérkosok felütik fejüket, szimatol

nak, majd hirtelen felugrálva, keserves bégetésben törnek  ki. De a medve két-három 

hosszú ívben leírt ugrással egy pillanat alatt a karám kiszemelt pontján terem s még 

mielőtt a juhok  körfutásukat megkezdenék, a kiszemelt áldozatot már fogai között 

tartja és őrült  rohamban fut vele vissza az erdő felé. Hasztalan most már a pásztorok 

lármája, nem segít a tüzes csóva, sem az a pár lövés, mely teljesen bizonytalan irány

ban eldördül.  Maczkó barátunk bent van az erdőben, mohón hámozza ki zsákmányát 

ruhájából, melyet aztán másnap mindössze pár száz lépésre az erdő szélétől a pásztor 

rendesen megtalál.

Régi, tapasztalt pásztorok azonban már óvatosabbak. Különösen olyan havasi 

legelőkön, a hol erős a medvejárás, egész éjjel felváltva járják körül a sztájákat, lobogó 

lánggal égő fenyőszilánkokat hordva kezükben. Ezt pedig a medve nem szereti. 

A  tűzláng iránt különös ellenszenvvel viseltetik s ilyen őrzött  helyekről bizony nem 

szerezhet magának pecsenyét.
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Ilyen helyekről szívesebben levált a völgyekbe. Itt hatalmas vízfogókban gyűj

tik a vizet a tutajozáshoz. A  vízfelfogó gátak őrzésére és kezelésére nyáron gátőrök 

vannak kiküldve, kik itt családostul kis faházakban laknak és marhát is tartanak. 

Maczkó barátunk ezekre a marhákra veti ki hálóját. 1891 nyarán laktam magam is 

több  héten át két más kollegámmal együtt  egy ilyen házikóban. A körülötte  elterülő 

tag- és osztaghatárok kijelölésével és felmérésével voltunk elfoglalva. Hosszabb időn 

át mászta meg már ki-ki a maga meredek hegygerinczeit,  a nélkül, hogy nem medvé

vel, de bármiféle vaddal is szerencséje vagy szerencsétlensége lett volna találkozni. 

Nem is adtunk sok hitelt azoknak a nagyhangú híreszteléseknek, hogy a gát körül 

fekvő erdőrészekben sok a medve, a vad, sőt farkas és hiúz is találkozik. E rdőbecs 

lés czéljából a legfélreesőbb, legelrejtettebb völgyzúgokat, hegyoldalakat is bejártuk, a 

hová még igazán "emberi kéz nem tette be a lábát" és sohasem tudo t t  egyikünk sem 

semmiféle vadászkalandról beszámolni.

Egy derült, szélcsendes juliusi napon belemértem a késő estébe. Megkezdett  

vonalam felmérését okvetlenül be akartam fejezni és becsatolni a gát fölött emelkedő 

egyik hegycsúcson álló háromszögelési pontba. Teljes sötétség vett körül úgy engem, 

mint négy munkásomat, mikor a csúcsról levezető erdei ösvényen hazafelé ballagtunk. 

Nem lehettünk a gáttól egy kilométernél nagyobb távolságra már, mikor egyszerre 

különös morgás ütötte  meg füleinket. Munkásaim szepegve jelentették, hogy ez m edve! 

En azonban az eddigi tapasztalatok után ügyet sem vetve erre a kijelentésre, ny u g o d 

tan folytattam tovább az utamat. M inden  baj nélkül le is értünk a gátra, de ott aztán 

rettenetes látvány tárult  elénk. A gátőr és családja, valamint kollegáim egy erősen 

összeroncsolt tehén és egy még vergődő bornyú  körül csoportosultak. Ennek a lebun

kózását azonnal elrendelve, végighallgattam a gátőr és családja által nagy siránkozások 

között előadott  esetet. Marháik egész a szürkületig legeltek békében a gát fölötti 

tisztáson és a gátőr épen beterelésükre indult, mikor keserves bégetést hallott. Egész 

háza népét összecsődítette erre és a régi jó időkből maradt előltöltőjét már otthon 

levő N. S. kollegám markába nyomva, nagy csörömpölés és lárma között  vonultak 

fel a hegyoldalra. A tisztás szélére érve, szörnyű látvány tárult eléjük. Az egyik tehén 

teste formálisan lábai közé volt esve, a hátulról támadó hímmedve mind a négy lapocz

káját elszakította és most hatalmasan hozzálátott a lakmározáshoz. A tisztás szélén 

megjelent emberek lármája mégis megzavarta a vérengző állatot, pár ugrással az erdő 

túlsó szélén termett. Itt azonban egy, a meglehetősen sű rű fiatalosba menekült tulokra 

bukkant és ezt ütötte  most le egy hatalmas csapással. Az előre rohanók lármája és 

kollegám puskalövése azonban erről az áldozatról is elriasztotta a medvét és az végre 

eltűnt a sűrűben.

Hajukat tépve a kétségbeeséstől, szállították le a károsultak a tehén tetemét 

és a még élő tu lkot a hegyoldalból a gátra.

Mi hárman, már t. i. két kollegám meg én, egész éjjel boszúterveket szőttünk. 

Fegyverünk nem lévén, másnap reggel leküldtünk egy embert a több  óra járásnyira 

fekvő faluba és a főerdésztől fegyvereket hozattunk. A tehenet feldaraboltuk s egyes 

részeit faágakra s a földre elhelyezve, leshelyeket készíttettünk a körülálló  fák koronái
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közé. H árom  éjjelen át lestük itt reszkető szívvel és kidülledő szemekkel maczkó 

barátunkat,  de hiába, nem jelent meg a lakomára. N ekünk aztán pár nap múlva más 

völgybe kellett átköltöznünk. Egy  szombati napon azonban, körülbelül 14 nap múlva 

az előadottak után, nagy ti tkolódzások között  állított be a falusi tiszti szállóba a 

gátőr és suttogva jelentette hármunknak, hogy az általa felállított tő rbe  végre is 

beleesett a medve. Lelőtte, bőrét lehúzta, de ezt nem szolgáltatja be, mint a hogy 

elő van írva, hanem viszi a városba eladni, valami kárpótlást  keresvén az elhullott 

marhái által őt ért nagy veszteségért.

Nem szóltunk senkinek a dologról.  S ő t  ö rültünk ti tokban, hogy sikerült  az 

öregnek maczkó barátunkon bosszút állnia.




