
Április 30. Virradás előtt, amikor a dürgőhelyekre kellene indulni, még 

egyre esik az eső, ezért a vadőrök fel sem ébresztenek bennünket és mind a 

nyolcán reggelig alszunk.
Délelőtt a társaság egy része elbúcsúzik és hazamegy Bucarestbe és 

Kolozsvárra. Én Jánosival puska nélkül a vadászházzal szemben, a fenyves 

hegyoldalakon egyet sétálok és messziről, a havasi réteken négy őzet látok. 

Jánosi azt mondja, hogy az őzeknek ilyenkor kedvelt táplálékuk a réteken 

virágzó tavaszi sáfrán (Crocus vemus) lila virága és fűszál alakú, vékony levele, 

azért most csak a réteken és havasi tisztásokon láthatók.

Délután, jobb elfoglaltság híján, alszom. Az idő felhős, borongós, 

álmosító. Az esti szalonkahúzásra azonban hárman - Jánosi, Stoichitia fia és én 

kimegyünk. A vadászházzal szemben, az Oasa nevű hegy alatt 

felkapaszkodunk egy gerincre, s ezen elállunk. A nekem kijelölt hely egy kis 

tisztás, körülötte igen magas fenyők. 3/4 8-kor - kelet-európai időszámítás 

szerint - egy szalonka korrogva igen magasan és gyorsan húz el a gerinc fölött. 

Megkockáztatom rá a távoli lövést, a szalonka mintha megbillenne, de szapora 

számycsapásokkal elszáll. Még kétszer hallok korrogást, de több szalonkát nem 

látok.

Május 1. (Vasárnap) Éjfél után 3/4 3-kor kelünk és 1/4 4-kor indulunk 

egy dürgőhely felé. Vezetőm ma Jánosi Pál. Vele Stoichitia gépkocsijába ülök 

és a patak mentén tíz percig jó messzire fölfelé döcögünk. Aztán kiszállunk és a 
patak jobb partján nekivágunk a hegyoldalnak. A fenyves öregerdőben fekete 

sötétségben kapaszkodunk fölfelé. Ha nem volna zseblámpánk, egy lépéssel 

sem jutnánk tovább. Még a lámpától megvilágított ösvényen is vesződséges 

dolog a csúszós jégfoltokat kerülgetni és a fenyők gyökereibe bele nem botlani.

Aztán, még mindig sötéttel, kijutunk egy árokba, és benne a facsúsztató, 

síkos gerendákon egyensúlyozva, haladunk egyre feljebb.

A csúsztató felső végére érve, az erdőirtásban mászunk, tornászunk 

fölfelé. Az ősszel levágott fa még helyén van. Össze-vissza heverő hosszú
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fatörzsek s a róluk levágott ágak fölött elmászva, közöttük minduntalan térdig a 

hóba süppedve, jutunk lassan feljebb. A lámpát eloltottam már, gyengén 

derengeni kezd, a siketfajdok dürgőhelyére értünk. Ámde halálos csend van. 

Csak egy látatlan szalonka húz korrogva valahol fölöttünk.

Vezetőm nem hall dürgést, mert a közelben nincsen, én rossz fülemmel 

akkor sem hallanék, ha volna. Az irtás szélén megállók, amíg Jánosi a fejszétől 
még érintetlen erdőben, a magas öreg fenyvesben tovább megy hallgatózni.

Közben dereng és egyszerre csak nem messze előttem megszólal egy 

siketfajdtyúk; a kotlós házityúk módjára, messzire hallatszó, erős hangon hívja 

a kakast: „Kot, kot, kot”. Aztán egyre hangosabb lesz előttem az irtás és egyre 

több a mozgás benne. Tőlem balra is megszólal egy tyúk, majd egy kakas jön 

messziről sebesen szállva és zajosan telepedik tőlem vagy 150 lépésre egy 

fenyőre. Az irtásban ugyanis sok a meghagyott, silányabb fa. Ugyancsak 

messziről, gyorsan közeledik felém egy tyúk „kot, kot, kot” hangja; gyorsan 

szállva, repülés közben is kotyogva, jön az irtásba és zörögve, csapkodva ül fel 

egy fára. Aztán innen is, onnan is szárnyra kel hol egy tyúk, hol egy kakas és 

valamerre elszáll. Annyi körülöttem a siketfajd, hogy sok. De feltűnően 

nyugtalanok és a kakasok nem dürögnek.

Nemsokára visszajön Jánosi és azt mondja, friss nyusztnyomokat talált. 

Ezzel magyarázza a fajdok nyugtalanságát és a dürgés hiányát.

Egy darabig még egy helyben álldogálunk, aztán, hogy tiszta világos 

nappal van és vezetőm szerint már nincsen célja a várakozásnak, elindulunk 

vissza, völgynek ereszkedve. Megint lejutunk a csúsztatóvályúba és lefelé 

ballagunk benne.

Egyszerre Jánosi felmutat annak a letarolt hegyoldalnak folytatására, 

amelynek felső részéről lejöttünk és azt mondja: - Ott is ül egy tyúk a fenyő 

csúcsán. - A messzelátóval vagy 300 lépésről nézegetjük a tyúkot és mindjárt 

felfedezünk alatta, a havon egy dürögve ide-oda lépkedő kakast. Farktollait a 

pávakakas módjára, a hátára merőlegesen felállítva és legyezőszerűen 

szétterpesztve, sétál fel s alá.
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- A fáról bennünket figyelő tyúk miatt ugyan aligha sikerül a belopása, 

mégis kíséreljük meg! - mondja Jánosi.

Természetesen ráállok a javaslatra és mindjárt hozzáfogunk a munkához.

A nagyobbára puszta irtásban hegynek kapaszkodva, még a fele 

távolságot sem róttuk le, meglátunk egy másik kakast. Ez a hegyoldalon velünk 

egymagasságban, tőlünk vagy 200 lépésre, ugyancsak a földön, illetve a havon 

pöffeszkedik. Kísérőm inkább ennek megközelítéséhez bízik, én viszont a 

takarásban lévő, fölöttünk látott kakast remélem inkább becserkelhetni. A 

helyzet azonban mindjárt megváltozik. Alig lépünk még nehányat feljebb, a fán 

nyakát nyújtogató tyúk alatt, a földön két figyelő kakast pillantunk meg. Ezek 

már megneszelték a veszedelmet. A velünk egymagasságban lévő harmadik 

kakas ellenben vígan dürög. Mégis ezzel akarunk kísérletezni és a meglehetősen 

szabad terepen négykézláb mászunk feléje. Dürgését kísérőm hallja, én csak 

látom.

Közben a kakas jókedvében néhányszor a földről felpattanva, szárnyával 

csapkod, majd felszáll egy száraz fenyő csúcsára és ott folytatja szerelmi 

mókázását. Farktollait szétterpesztve felállítja, nyakán tollait felborzolja, csőrét 

tátja és fejét olyan mozdulatokkal rázza, mintha valamit nehezen nyelne. 

Ilyenkor mozdulunk meg hirtelen és lépünk kettőt-hármat hozzá közelebb.

A kakas a fenyő csúcsán ide-oda fordul. Hol szembefordul velünk, hol 

keresztbe állva, egész hosszát mutatja, hol meg éppen háttal áll, illetve farkát 

fordítja felénk.

Végre annyira jutunk, hogy már nem lehet hozzá közelebb mennünk. 

Nincsen semmi takarásunk, a kakas gyakran hagyja abba a dürgést és figyel, 

fölöttünk, a hegyoldalon pedig egyre-másra kelnek szárnyra tyúkok és kakasok 

és elszállnak, ami kiszemelt kakasunkat látszólag már nyugtalanítja.

Becslésem szerint a kakas a serétlövés határán túl van, de kísérőm 

javasolja, hogy lőjek rá. Azt mondja, nincs messzebb 60 lépésnél. Noha a 

távolságot legalább 80, ha nem 90 lépésnek nézem és alig bízom hozzá, hogy a 

kakast ilyen messziről akár nyolcas, akár hatos seréttel meg lehet lőni, mégis
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ráemelem a puskát és meglep a lökése és durranása, mielőtt a kakast célba 

vettem volna.

Hogy a puska kezembe elsült, annak az a lélektani magyarázata, hogy 

cserkelni, lopakodni csak golyóspuskával a kezemben szoktam és lövés előtt 

szokásból, önkénytelenül meghúztam a hátsó ravaszt, mintha a golyóspuska 

rögtönzőjét húznám meg. Ezért sült el a hatos seréttel töltött bal cső.

Azonnal észbekapva, a következő pillanatban a jobb csőben lévő nyolcas 

seréttel rálövök a kakasra.

A nagy madár átrepül egy másik fenyőre, közben rögtön töltök és 

másodszor célozva, lövök. A kakas egy darabig figyel, majd elkezd dürögni. 

Erre gondosan célozva, harmadszor lövök rá.

A kakas megint egy másik fa csúcsára száll át és folytatja a dürgést. Ide- 

oda forgolódik, amikor szépen keresztbe fordul, lövök rá negyedszer. Csak 

nehány másodpercre hagyja abba a dürgést, mindjárt folytatja, mintha mi sem 

történt volna.

Nem értem a dolgot. Noha messze van tőlem, nem értem, hogy egy szem 

serét sem érte, amit bizonyít, hogy még egyre dürög.

Elkezdem a tyúk hívását utánozni: - Kot, kot, kot! A kakas felém fordulva 

figyel, én pedig egyre hangosabban hívom: - Kot, kot, kot.

Egyszerre a kakas átszáll egy nehány lépéssel hozzám közelebb álló fára 

és velem szembefordulva áll meg rajta. Abban a pillanatban lövök rá még 

kétszer, gondosan, nyugodtan fejére célozva a kakas pedig ... csak áll a helyén, 

majd ismét elkezd dürögni. Egy tolla sem száll.

Elfogyott a töltényem! Hetet vágtam volt zsebre, de ennyit is csak régi 

szokásból, kabalából. Eszemben sem volt, hogy nekem egy-két kakas lelövésére 

egy-két tölténynél több is kellhet.

Szégyenkezve, bosszankodva, fordítok a kakasnak hátat és leballagok a 

fóvölgybe, a ránk várakozó gépkocsihoz. Az ember mindig kárán okul. 

Megtanultam, hogy siketfajdkakasra az ember sem 80, sem 70 lépésről seréttel 

ne lőjön.
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Délelőtt 10 órakor minden podgyászommal egyfogatú szekérre ülök és 

elindulok a számomra kijelölt távoli területrész, a Piatra Álba felé. A két vadőr 

gyalogszerrel követ és puskáimat viszi. Később én is leszállók a négykerekű 

rázós ládáról, hogy könnyítsék mind a magam, mind a szegény gebe dolgán.

Azt mondták, hogy szekéren két órát, majd gyalog egy órát kell mennem, 

amíg újabb szállásomra, valami turistamenházhoz érek. Ez a bemondás azonban 

téves volt. A Sebes-patak medrének folytatásában, a Frumoase-patak széles 

völgyében, képtelenül rossz úton, inkább csak szekércsapáson, helyenként a 

vizenyős, süppedős rétet áthidaló, régi, már korhadó dorongúton kínosan, 
nehezen és lassan három órát döcögünk és ballagunk. Nagy félkörben kiérünk 

az egykori országhatárra, ezen nagy darabot járunk, majd visszafordulunk volt 

magyar területre.
Aztán 1 órakor leszállunk a szekérről, egy órát pihenünk és falatozunk, 

még egy cipelő embert szerzünk és ötödmagammal nekivágok gyalog az út 

második felének. Az állítólag egyórás menetelésből harmadfél órás keserves 

mászkálás, kapaszkodás lesz. Előbb egy órát a Frumoase-patak mentén, a 

vízfolyással szemben haladunk, majd a rohanó ár fölé egymás mellé döntött két 

fenyő törzsén tornászunk át a túlsó partra - amit sohasem kedveltem, s amiről 

álmodni szoktam, ha sokat ettem vacsorára -, aztán egy meredek, magas, letarolt 

hegyoldalon, „kárpáti” vágásban kapaszkodunk fel, s végül a tetőn, öreg 

fenyőerdőben, hosszú darabon az összesűrűsödött, magas havon járva, minden 

negyedik-ötödik lépésre hirtelen hasig belesüppedve és nagy erőfeszítéssel a hó 

tetejére visszamászva, jutunk végre 1/2 5-re a „menházhoz”, az istállónak való, 

mocskos lebujba.

A Piatra Álba egyik nyúlványán, körülbelül 1800 méter magasságban, 

széles havasi tetőn, hóborította nagy tisztáson áll öt roskadozó, korhadó 

faépület, az egykori magyar világ pusztuló emléke. Azt mondják, magyar 

vámőr- és csendőrtanya volt. Az egyik épület még használható állapotban van, 

állítólag kirándulók szállnak meg benne nagynéha. A vadászbérlők és 

vendégeik sohasem jutnak fel idáig.
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Estig tart, amíg szállásunkat valamennyire kitakarítjuk és fekvőhelyemre 

friss fenyőgallyakat vágunk.

A cipelő emberek közül kettő, a kocsis és az útközben felfogadott 

napszámos, visszafordul, hazamegy; velem marad a két vadőr, egy olasz nevű 

magyar fiú és egy román ember. Este büdös a szoba két kísérőmnek a kályha 

fölött száradó kapcájától és meztelen lábától.

Mégis megeszem vacsorámat, de az efféle kárpáti kakasvadászathoz 

egészséges szíven, tüdőn és erős lábszáron felül... jó gyomor és ideg is kell.

Május 2. Éjjel 3 órakor kelünk. Esik az eső. 4 óráig tanakodunk és 

habozunk, kimenjünk-e megázni. Aztán cipőnk talpára csatoljuk a hósarukat és 

kiballagunk a sötét havasi éjszakába. Hósaruval mégis könnyebb a havon járni, 

az ember legfeljebb egy arasznyira süpped a hóba, de nem szakad bele hasig.

Öreg fenyvesben járunk és helyenként megállunk hallgatózni, illetve 

Gyula, a magyar vadőr fülel, én bizony hiába teszem.

Égnek meredő magas fenyők alatt bújkálunk. Földig érő, hosszú ágaikról 

sűrűn lóg alá a haj fonatszerű zuzmó és tapad kalapunkra, ruhánkra. Nehány 

négyzetméternyi kis tisztásokon tolvajok módjára lopakodunk át. Betolakodunk 

az őstermészetnek ebbe a hideg, néma szentélyébe azzal a gonosz szándékkal, 

hogy meglopjuk.

A vadőr nemsokára azt mondja, hogy hallja a kakast. Én nem hallom. 

Aztán kezdjük a megközelítését. Amikor a kakas dürgési szólamának végén egy 

erősebbet csattog és utána susorog, lépünk egymás nyomában gyorsan kettőt- 

hármat feléje.

Egy darabig semmit sem hallok a dürgésből, csak utánozom a vadőrt. 

Közben gyengén dereng.

Aztán én is jól hallom a kattogást és susorgást. Közel járunk a kakashoz.

Végül megállunk és sokáig nem mozdulhatunk. A kakas abbahagyta a 

dürgést, csak egyet-egyet kattog, de nem szaporítja a szót és egyszerű szerelmi 

dalát nem fújja végig. Szemereg az eső és virrad. Mozdulatlanul állunk. A vadőr
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mereven néz fel előttünk egy magas fenyőre. Oldalt hajolva, szememmel 

követem nézése irányát és meglátom a kakast. Egyenesen állva nem láthattam, 

mert közvetlenül előttem egy kis fenyő takarta. Rézsűt fölöttem 20-25 

méternyire nyugodtan ül a magas fenyő csúcsán. Pompás nagy madár. Sötét 

alakjának háttere a szürke borulás. Azzal a fölényes érzéssel „no, ez az enyém” 

rákapom a puskát és lövök. A kakas hátra dűl, mintha megtántorodna, de 

szárnyra kap és elszáll. Nem lőhetek rá másodszor, mert előttem a kis fenyő 

takarja.

Bosszúság, csalódás, restellkedés, önvád egybekeverve csaknem 

émelygést okoz bennem, de segíteni a bajon már nem lehet.

Ezúttal is a szokatlanság okozta a hibát, mert seréttel mozdulatlan vadra 

és célozva nem szoktam lőni. A serétraj ilyen közelről még nagyon együtt volt 

és csak a széle érhette a kakast. Attól tartok, hogy elpusztul. A két vadőrrel 

majd nappal kerestetem, de nem bízom hozzá, hogy a nehezen járható 

rengetegben, bizonytalan távolságban és kétséges irányban megtalálják.

Megvirradt, szemereg az eső, nincs kedvünk tovább menni, 

visszafordulunk és a hósarukkal a hó tetejét taposva, szállásunkra megyünk. 1/2 

6-kor megint ledűlök kemény fekvőhelyemre és keseregve elalszom.

Egész nap hol sűrűbben esik, hol csak szemereg az eső és mossa, áztatja a 

hóborította havasi tájat. Jön-megy a köd, a legmagasabb hegycsúcsokat, a 2180 

méter magas Piatra Álba és a 2016 méteres Servota Maré csúcsát felhők 

takarják. Köröskörül csak sötét fenyvesek, hóborította hegyoldalak, szürke 

felhők, köd és eső. Bizonyára sokan azt mondják, hogy bolond, aki ilyen helyre 

jön vadászni, amikor az Alföldön és túl a Dunán pompázik virul a tavasz és 
melegen süt a nap.

Délelőtt a román vadőr jár egyet a környéken és azt mondja, egy őzsutát 

látott tavalyi gidájával; délután a magyar fiú keresi reggel megserétezett 

kakasomat, de nem találja meg. Mind a két ember csuromvizesen tér vissza a 

házba. Én nem megyek ma már semerre, mert reménytelennek vélem a 

helyzetet. Nincsen értelme, hogy ruhám, puskám össze-vissza ázzék. Szörnyen
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unatkozom egész nap és sajnálom a kárba veszett időt. Az eső késő estig sem áll 

el.

Május 3. Tegnap este 1/2 9-től ma reggel 1/2 9-ig aludtunk. Nem volt 

célja reggel kakasra kimenni, mert sűrűén esett az eső. Tegnap este is esett, 

ezért nem valószínű mondja a vadőr hogy a kakasok dürgőhelyükre 

beszálltak. Csúf idő! Valóban türelmi próba ilyenkor a havasi kunyhóban 

napokig a jó időt várni. Micsoda végletes ellentéte városi életemnek!

Déltájt eláll az eső, ritkul a köd, foszladozni kezdenek a felhők, erre 

kiveszem tokjából golyóspuskámat és tisztára törlőm csöve belsejét. Ámde fél 

óráig sem tart az öröm, sűrűsödik a köd és ismét megered az eső. Egy darabig 

csak úgy szakad. Örülünk, hogy nem vagyunk valahol kint a területen.

Délután 3/4 4-re egyszerre eláll az eső, sőt egy darabka kék égbolt látszik 

és nehány percre kisüt a nap. Erre végre mégiscsak elindulunk cserkelni, 

őzbakot keresni.

Arról a tetőről, amelyen tanyázunk, cserkelés, vadászás céljából csak 

lefelé mehetünk, mert velünk egymagasságban és fölöttünk még téli világ van, a 

földet méteres hóréteg borítja, ahol pedig az eső kisebb foltokon már elmosta a 

havat, csak élettelen szürke avar van, a vadnak aligha tápláléka. Ebben a 

magasságban csak az ősi madár, a székelyek „vadpáva”-ja, a siketfajd tanyázik, 

sőt mi több, nem törődve környezetének ridegségével, a sok hóval, hideg 

köddel, szerelemre lobban és udvarol.

Tehát lefelé megyünk, egy északnak lejtő széles völgyben, míg csak fél 

óra múltán le nem érünk a Frumoasa-patak völgyének felső végébe. Ott nehány 

öreg fenyő tövénél letelepedünk és várjuk, hogy a közben ismét megeredt eső 

elálljon. Alattunk 2-300 lépésnyire folyik a Frumoasa-patak, mind a két oldalán 

hómentes széles rét, szürke pusztaság, ezt azonban helyenként már tarkítja a 

friss íu egy-két zöldellő és a virágzó tavaszi sáfrán nehány lila foltja.

5 óra felé az eső eláll, de a felhők alacsonyan járnak, a hegyek felső 

részét eltakarják és egyáltalán hideg, nyirkos, barátságtalan az idő.
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Velünk szemben, a patakon túl, az erdőből kilép egy őz. Akkora, hogy a 

vadőr, amikor megpillantja, szarvastehénnek nézi. Pedig csak igen nagy testű 

bak. Feltűnően nyugtalanul viselkedik. Ide-oda futkos, mintha valamitől félne; 

hol felkerül az erdőszélre, hogy az alacsony bokrok között lejjebb jön, minden 

mozdulata sietségre, nyugtalanságra vall. Egyszerre csak lefut a patak mellé és 

a sáfián sok virágjától messziről is lilának látszó helyen mohón legel. Ott 300 

lépésnyire van tőlem, tehát meglőhetném, de hatos agancsa rövid és vékony. 

Ilyen agancsért nem jöttem az Isten háta mögé, a Cibin-hegységbe.

Nehány perc múltán a bak sietősen felkapaszkodik a patakparton és 

bevonul az erdőbe. Valamitől félt, valami nyugtalanította. A vadőr azt hiszi, 

hogy farkas tartózkodik a völgyben; ezt az őzek természtesen tudják.

A patak fölött, szabad terepen még feljebb kerülünk és messzelátónkkal 

figyeljük a szétágazó völgy tisztásait, de nem látunk több vadat. Ellenben 

találunk egy lényegtelennek látszó kis természeti csodát, a havon egy elszáradt 

barna bükklevelet. A legközelebbi bükkfa a hegyvidék jóval alacsonyabb 

fekvésű tájain, ide vagy harminc kilométernyire van, és közben 2000 méter 

magas havasok állják el az útját bármiféle szállingózásnak. Micsoda forgószél 

kapta fel ezt az egy kis levelet a földről - vagy lombhullás idején egy öreg bükk 

koronájából - és vitte fel a levegőbe, egyre magasabbra és egyre messzebbre, 
idegen tájakra, a fenyők hónába, ahol bükklevél sohasem termett!

Hideg van, szemereg az eső, helyenként térdig, sőt hasig belesüppedve 

még sok havat kell szállásunkig taposnunk, azért 1/2 7-kor visszafordulunk és 

1/4 8-ra megint fönt vagyunk tanyánknál. Késő este ismét sűrűén esik az eső.

Május 4. Éjjel 3 órakor ébredünk. Havaseső esik. A magyar vadőr tíz 

percenként kimegy a szobából, hogy megnézze, javul-e az idő. 3/4 4-kor jelenti, 

hogy az eső elállt. Egy-kettőre elkészülök és 4 órakor, még éjjeli sötétségben, 

elindulunk. Közben természetesen megint megered az eső és vékonyan 

szemereg egész reggel. Amíg a hósaru cipőm talpa alatt tart, könnyen járok a hó 

tetején, hanem aztán egymás után mind a két saru elszakad, a cipőről le kell
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kapcsolni és attól kezdve kegyetlen vesződség három-négy lépésenként hasig a 

hóba süppedni és belőle kimászni.

Virradással egy hangosan kotyogó tyúk száll el fölöttünk, ezenfelül nem 

hallunk és nem látunk fajdot. Az a gyanúm, hogy nem jó helyen keressük a 

dürgő kakasokat, valamint már látom azt is, hogy Stoichitia, a fóbérlő, a 

területnek nemcsak legfélreesőbb, legnehezebben elérhető, de egyúttal 

leggyengébb részébe is küldött. A magyar fiú azt mondja, hogy román társa, a 

terület eme részének vadőre, lusta disznó, a dürgést nem hallgatta ki, a 

dürgőhelyet nem kereste meg.

Reggel 6 óra van, amikor visszatérünk a házhoz. Sötét köd homályosítja a 

tájat, tökéletes téli hangulat van.

Elhatározzuk, hogy holnap lejjebb költözünk.

Egész délelőtt havazik, de mivel a hőmérséklet állandóan fagypont fölött 

van, a frissen hullott hó mindjárt elolvad. Csak a télről megmaradt hótömeg 

lassú apadásának van kevés látszata.

Tanyánk körül, a hegytetőn, a hómentes foltokra egy sereg dolmányos 

vaíjú telepedett le. Hogy ezek a kemény madarak itt mit keresnek és mit 

találnak, nem tudom elgondolni.

Ily módon múlnak a napok meddően. Nem bánnám, csak ne 

nyugtalanítana állandóan az otthon elmulasztott sok munka.

Délután ugyan esik az eső, de sűrű, sötét felhők fenyegetnek, és csaknem 

téli hideg van. Cserkelésemnek egyik akadálya, hogy a román vadőrt leküldtem 

cipelő emberekért, akik holnap innen leviszik holmimat, tehát nincsen 

házőrzőm és féltem értékes felszerelésemet a még csak be sem zárható 

szobában őrizet nélkül hagyni, másrészt ebben a zord időben és ezen a sivár 

tájon úgysem remélünk vadat találni. Még a farkas is - mondja a vadőr - inkább 

lejjebb tartózkodik, ahol őzeket talál.

Napnyugta előtt még egy darabig havazik, aztán egyszerre kiderül és 

fellátok a hóborította kopár havasi csúcsokra és alattuk a hótól vagy 

zúzmarától - ezüst színű fenyvesekre.
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Gyula elmegy az állítólagos dürgési helyre, a fajdok felgallyazását 

figyelni, hallgatni. Sötéttel jön vissza; nem észlelt semmit.

Szörnyű időpocsékolás, de talán még nagyobb hiba, hogy az ember az 

ilyen tétlenséget olyan nagy veszteségnek érzi, hogy ebben a herce-hurcás 

világban már nem tudja a vadászház békés nyugalmát, a semmittevés 

kedélyességét, a tökéletes pihenés hangulatát élvezni, hogy mindig valamit 

tennie, elintéznie, megoldania kell. Mintha nem tartoznék az élethez néha a 

tétlen merengés is, annak az egyszerű nyugodt tudata, hogy csak vagyunk, hogy 

még részesei vagyunk az életnek. Este a hold világít és a hőmérséklet fagypont 

alá száll.

Május 5. Éjjel 3 órakor nagy meglepetésre ébredünk. Sűrűén havazik. Jó 

hideg is van és a friss hó megmarad. Természetesen nem megyünk ki kakasra, 

ilyen időben úgysem dürög.

1/2 7 órakor reggel tiszta téli időben lépek ki a szobából. Mindent 

vastagon beborít a hó és még egyre havazik.

Már csak fél napra való elemózsiám van, a többit tegnap a román 

vadőrrel előre leküldtem egyelőre magam sem tudom, hová; Oasara vagy 

azon jóval innen, a Frumoasa és a Tartarau-patak egyesülésénél lévő erdőőri 

lakásba, ha ott szállást kaphatok.. Ha a hó miatt ma nem tudunk lemenni, 

koplalunk.

7 órára megjön a román. Cipelőtársakat nem hozott magával. Azt mondja, 

nem volt, aki ide feljönni vállalkozott.

Összecsomagolom holmimat és 3/4 9-kor hárman, jómagam és a két 

vadőr, jól megrakodva elindulunk lefelé. Rengeteg a hó. A télről megmaradt 

hóra még egy arasznyi friss hó esett. Ahol alattam a régi hó nem szakadt le, ott 

a járás még hagyján, de helyenként bizony hasig szakadok bele és erősen kell 

dolgoznom, amíg kimászom belőle. Az erdőnek és általában az egész 

magashegységi tájnak tisztára téli képe van. A fenyők ágain is vastag hóréteg. 

Egyre havazik, fuj a szél és hideg van.
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A Frumoasa-völgybe érve, magasan fölöttünk, a hegyoldalon, a vágásban, 

tőlünk vagy 300 lépésre három őzet veszek észre. Megállunk, lerakjuk a hóba 

podgyászunkat és nézegetjük őket. Egyikük bak. Úgy látom hosszú, de vékony 

az agancsa. Tanakodunk, meglőjem-e. Közben erősödik a tél, sűrösödik a 

havazás és egyre jobban átfázom. A messzelátónak alig tudom hasznát venni, 

belepi a hó, elhomályosodik. Hiába törülgetem, zsebkendőm is rögtön 

megnevedvesedik. Bármihez nyúlok, minden havas, nedves. Kezem a hidegtől 

meggémberedik és fájnak az ujjaim. Az őzeket a vágásban hol látom, hol nem. 

Ide-oda mászkálnak, a sok hulladék fa között hol eltűnnek, hol előbukkannak. 

Egyre újból meg kell néznem, melyikük a bak, ez pedig a vizes messzelátó 

homályos lencséin át percekig nem sikerül. Végre úgy döntünk, hogy a bakot 

meglövöm. Legyen már valami elejtett vadam, talán második engedélyezett 

bakom derekabb lesz nála. Hozzákészülök a lövéshez, lehasalok a hóba, 

podgyászzsákomra támasztom a puskát és várom, hogy a közben megint takarás 

mögé került bak mutatkozzék. Ezzel megint sok idő telik el. A szél a havat 

szemembe vágja és a célzótávcső lencséjéről sem győzöm letörülni. A hideg 

hóban fekve csúnyán fázom és fagyos ujjaimban már nincsen más érzés, csak a 

meggémberedés sajgó fájdalma.

A bak előbukkan, meghúzom a rögtönzőt, célozni készülök és nem 

érzem, hogy ujjam közben a ravaszhoz ér. A puska elsül és a golyó valahová a 

hegyoldalba csap. Az őzek néhány másodpercig állnak. Gyorsan ismételek, de 

mielőtt a bakot megcélozhatnám, elindulnak és a hegynek fölfelé elfutnak.

Ezúttal hát megint benne vagyok a balszerencsés esetek sorozatában!

Folytatjuk a menetelést a hófergetegben, és jól esik, erősen kilépve, 

megint valamennyire megmelegedni.

Később javul az idő, eláll a havazás és útközben még hét őzet látok. Ezek 

közül két lőhető bak a hegyoldalakon elérhetetlenül messze, legalább 500 

lépésnyire van tőlem.
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1/2 1-re érek újabb szállásomra, egy erdőőr lakta nagy faházba, 1300 

méternyi magasságban a tenger színe fölött, a Tartarau nevű kis munkástelepen. 

Ennek lakossága öt faházban mindössze 15-20 ember.

Az a szándékom, hogy amíg az előirányzott két kakasomat és két 

őzbakomat meg nem lőttem - ami remélhetőleg két-három nap alatt mégiscsak 

sikerül addig nem megyek el innen.
Pedig ismét szokatlan körülményekkel kell megbarátkoznom. Szállásom 

egy kis szoba negyedrésze, illetve egy ágy, egy szék és egy asztallap fele.Az 

erdőőr hálószobája, egyúttal ebédlője, konyhája, sőt mosókonyhája is. Felesége 

ebéd után mosogató teknőben áztatja és szappanozza be a viseléstől 

szürkebama fehérneműjét. Az egyik ágyban majd én alszom, a másikban az 

erdőőr és felesége. Barátságos, szíves emberek. Az asszony megcsodálja 

zsebkendőmet és azt mondja, derék feleségem lehet, hogy ilyen szép vásznat 

szőtt. Megkínálom egy naranccsal. Nem tudja mire való, még sohasem látott 

narancsot. Aztán megeszi héjastól.

Bár öt nappal előbb jöttem volna ide! A Piatra Álba öt napomba került. 

Ezzel az időveszteséggel az ördögnek tartoztam.
Ebéd után derül az idő és időnként nehány percre kisüt a nap. Hanem 

aztán annál cifrábban havazik. A szél hordja, kavarja a nagy hópelyheket, akár 

csak tél derekán, a legzordabb időben.

A szobában ülök és az ablakon kinézve, lesem az idő javulását.

Végre 3/4 5-re eláll a havazás. Erre rögtön kimegyek cserkelni, őzbakot 

keresni. Kísérőm Gyula, a magyar vadőr. Az őzbakra cserkelésnek ez a májusi 

kerete valóban szokatlan, különleges, ismeretlen; merő ellentéte például a 

békési keretnek, ahol az őzek ilyenkor már eltűnnek a bujazöld magas fűben, a 
virágos réteken és talán már a rozsban is.

Hóban gázolok, amerre nézek, minden fehér és a fagyos szél átjárja 

ruhámat, hogy csaknem didergek. A bakoknak ugyan már érett, de fakó, világos 

az agancsuk és az őzek még ép téli szőrzetükben vannak.
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A Frumoasa-patak helyenként 2-300 lépés széles völgyében, 

szakaszonként vizenyős réten és a már emlitett dorongúton ballagok fölfelé, 

illetve a víz folyásával szemben. Közben megint elsötétedik a táj, és olyan 

hófergetegbe jutunk, hogy előle egy fenyő alá kell bújnunk.
Estefelé aztán rövid időre kiderül, nagy darab tiszta égboltot látunk, de 

cudar hideg van.
Ezen a cserkészetemen összesen 13 őzet, köztük öt bakot láttam. Csak 

egy bak volt - a patakparton, a réten - lövésre, de átlagosan magas agancsa 

annyira vékonyszárú, hogy nem akartam meglőni. A többi bak magasan, a 

letarolt hegyoldalakon állt. Egyiküket becserkeltem volna, ha az éppen javában 

dühöngő hófúvás ebben meg nem akadályozott volna.

Egyáltalán, az a benyomásom, hogy itt fönt a bakok agancsa silány, 

feltűnően vékonyszárú, pedig miként itt hallom légvonalban csak öt 

kilométernyire vagyok attól a nevezetes helytől, ahol Witting a Lipcsében 

világrekord díjat nyert bakját lőtte.

Hideg téli este térek vissza szállásomra és örülök a sűrűszagú, de meleg 
hálókonyhának.

Május 6. (péntek) Gyula már három nappal ezelőtt megjósolta, hogy ma 

megváltozik az idő, mert a hold második negyedébe jut. Én meg a mai naptól 

azért vártam a vadászat eredményében változást, mert a péntek az én napom.

Gyula a túlbuzgó és fontoskodó vadőrök módjára állította, hogy éjjel 2 

órakor kell ébrednünk és 1/2 3-kor indulnunk, hogy idejekorán fönt legyünk 

egy hegytetőn, az újabb tanyánkhoz legközelebb eső dürgőhelyen. Mivel a 

területet és a körülményeket nem ismerem, el kellett fogadnom a vadőr állítását. 

Éjjel 2 órakor keltem és 1/4 3-kor már kint vagyunk a házból.

Csillagos, csendes, hideg az éjszaka. Minden ropogósra fagyott. A 

zseblámpával elibénk világítva a patak mentén egy darabot lefelé megyünk, 

aztán jobb partján nekirugaszkodunk az öreg fenyőerdő borította, igen meredek 

hegyoldalnak. Noha a sok hóval küszködve, csak lassan kapaszkodunk és
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helyenként fújtatva pihenünk, meglepődöm, amikor a vadőr 1/2 4-kor azt 

mondja, hogy helyben vagyunk, nem megyünk tovább, mert a dürgőhelyre 

értünk és hátha éppen fejünk fölött, valamelyik fenyőnek a magasságba nyúló 

csúcsán ül egy, nemsokára felébredő, látatlan kakas.

Még éjszaka van és nem tehetünk egyebet, mint várni, ez pedig a csípős 

hidegben és a sötétségben, a kapaszkodástól megizzadtan nem valami kellemes 

dolog. Arra a kérdésemre, minek az ördögnek keltünk és indultunk olyan korán, 

a vadőr azt mondja, nem hitte volna, hogy ennyire gyorsan jutunk fel a 

hegyhátra. Hogy ezzel a magyarázattal nekem bókolni akart-e vagy túlzását 

belátva, csak mentegetőzött-e, azt nem tudom.

Általában tiltakozom az ellen, hogy bármiféle más vadászaton kísérőm 

magát vezetőmnek képzelje, de el kell ismernem, hogy siketfajdkakasra 

vadászva csakugyan vezetőre szorulok, mert én bizony csak akkor hallom a 

kakas dürgő hangjait, amikor már alatta állok vagy nem vagyok tőle messzebb 

50 lépésnél. Szükségem van tehát valakire, akinek nálam sokkal jobb füle van, 

aki a kakast már messziről meghallja és ezért tudja, mikor susorog, mikor 

léphetünk feléje és mikor kell csendesen állnunk.

Egyelőre azonban még ott tartunk, hogy a magas fenyők csúcsa fölött a 

csillagokkat nézzük és váijuk a derengést, illetve a kakas megszólalását. Fél 

óráig az egy helyben álldogálást fel sem veszem és nem fázom. Hanem aztán az 

izzadástól nedves ingem egyre hidegebb lesz, a hóba süppedt cipőben lábam is 

egyre jobban fázik, s amikor a vadőr 1/4 5-kor végre súgva mondja, hogy egy 

kakas dörgését hallja, már alig várom, hogy mozoghassak.

A kakas azonban kelletlenül, lustán csak kattog, azért még nem mehetünk

feléje.

1/2 5-kor dereng. Vacog a fogam. Hol egyik, hol másik lábamat húzom ki 

a hóból és rázom meg a levegőben, hogy ezzel a kis mozgással védekezzem a 

hideg ellen.

3/4 5-kor a vadőr nehányat gyorsan lép és megáll. Egy pillanatnyi 

késedelem nélkül követem példáját. De megáll előttem és megint negyed óráig
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nem mozdul. Látom, hogy nálam is jobban fázik; annyira didereg, hogy egész 

alakja remeg.

Végre 5 órakor, tehát másfél órás álldogálás, hallgatódzás, várakozás és 

kegyetlen fázás után komolyan nekiindul és rövid szünetek között lép gyorsan 

kettőt-hármat a tetőn fölfelé. Vele egyszerre én is. Fiatalabb, sűrűbb fenyvesbe 

érve, észreveszem rajta, hogy nem a fák csúcsát nézi, hanem szeme messzire 
előttünk a földön kutat. Egyszerre oldalt lép és kaiját előrenyújtva, mutatja a 

kakast.

Egy kísértetiesen hangtalan, kakas alakú, nagy fekete tuskó áll tőlünk 

vagy 50 lépésre a havon a fenyők töve között. Farka szétnyílt nagy legyező; 

megnyúlt S-alakú nyakán fejét magasan tartja.

- Már észrevett! - súgja a vadőr. - Nem mehetünk közelebb. Tessék lőni!

Sokallom a távolságot, egy pillanatra úgy érzem, hogy a vadőrnél lévő 

golyóspuskámért nyúlnék, de látom, már elkéstem attól, hogy megtöltsem és 

rákapcsoljam a célzótávcsövet, hát serétespuskámmal a fekete alakot pontosan 

megcélzóm és rádurrantok egy töltényre való hatos serétet. A kakas eldül és a 
havon vergődik.

Szótlanul, lehetőleg csendesen megyünk hozzá, mert a vadőr rajta túl is 

hall egy kakast valahol a facsúcsok magasságában dürögni, amikor elejtett 

kakasomat nézegetem, azt mondja a vadőr, a másik kakas - alighanem lövésem 

durranása miatt - leszállt a fáról és a földön kattog. Nem dürög rendesen, bajos 

lesz megközelíteni, de megkíséreljük.

Vagy 150 lépést lopakodtunk feléje, amikor ezt is hasonlóképpen látjuk 

meg, mint az előbbit. Egy mozdulatlan, nagy, fekete kakasszobor. Hallgat és 

figyel. A pirkadás gyér világosságában titokzatos, csodálatos jelenség. A rideg 

havasi világban otthonos, a kora tavaszi dermesztő virradással szerelmi életre 

ébredő, vad őskakas. Csupa ősi ösztön, csupa életerő. Hogy megnyugtassam 

vagy esetleg felém csaljam, hangosan utánozom a tyúk kotyogását. De csak egy 

helyben áll és egyet-egyet kattog.
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Nem várok tovább, megkockáztatom a hó áruló ropogását és 20 lépést 

feléje csúszom, aztán vagy 45 lépésről rálövök. Ez is helyben elterül és porzik 

körülötte a hó, amint rajta vergődik. Hozzásietünk és gyönyörködünk benne. 

Szebb, nagyobb, de fiatalabb az előbbinél.

A vadőr azt mondja, még hall egy-két kakast nem messze tőlünk kattogni, 

de - noha négy kakas elejtését szánták nekem - nem akarok többet lőni. Tíz perc 

alatt ebből a pompás ősvadból kettő nekem elég.

Ahol a meredek oldalon felkapaszkodtunk, ugyanott csúszkálunk lefelé. 

A vadőr cipeli a két súlyos madarat. 6 órára nagyon megelégedetten érünk le az 

erdőőri lakáshoz.

Reggeli után, 7 órakor már megint talpon vagyunk, mert két őzbakomat is 

meg akarom ám lőni. Ajándék bakok, hát csak nem hagyom itt őket! 

Elhatároztam, hogy ma már nem nagyon válogatok és két közepes minőségű 

bakkal is megelégszem, úgyis az a gyanúm, hogy a területnek ezen a 

magasfekvésű, zord éghajlatú részén valami kiváló agancs alig terem. Ahány 

bakot eddig itt láttam, valamennyinek vékonyszárú az agancsa. A szokatlan 

körülmények is nagyon csábítanak. Hóborította téli tájon még nem lőttem 

őzbakot.

Verőfényes, ragyogó, fehér, melegedő téli idő. A fagy enged, a hó 

olvadni kezd. Hosszú darabon megyünk végig a Frumoasa-patak völgyén, de 
ma kevés őzet látunk. Alighanem napos helyeken, az irtásokban feküsznek és 

sütkéreznek. Mindössze hét őzet látunk. A mai, már szerényebb igényekkel 

lőhetőnek ítélt két bak észrevesz és elugrik, mielőtt megcélozhatnám.

Délelőtt 10 óra felé - már visszafelé jövet - a völgy jobb oldalán, magasan 

az irtásban egy bak észrevesz bennünket és megugrik. Agancsa elég magas, hát 

egy száraz, vékony facsonkhoz támasztom a puskát, s amikor megáll, vagy 250 

lépésről oldalbalövöm. Egyet ugrik, nehány lépést megy, megáll, támolyogva 

hátrál és eldűl. A két vadőr felkapaszkodik érte és lehozza. Átlagos minőségű, 

rendes, hatos bak. Gyűjteményemben csak egy szám: 346-odik őzbakom, de az 

első, amelynek vére havat festett pirosra.
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Mégiscsak tavaszodik, mert a természet havas, téli képével mit sem 

törődve, vígan szól a kakukk.

11 órára az erdőőri tanyára érek és nehány fényképet készítek két 

kakasomról és az őzbakról.
Délután 4 órakor ma már harmadszor indulok vadászni. Megint 

végigcserkelek a patak völgyén fölfelé. Nagyon szeretném még ma második 

bakomat meglőni. Sajnos, nem sikerül. Estig 12 őzet látok, köztük egy lőhető 

bakot, de ezt csak akkor veszem észre, amikor 200 lépésről már megugrott és az 

irtásból befut egy darab öreg fenyvesbe.

Ma délután sok hó olvadt el, a patak nagyon megduzzadt, mellette a 

rétekről eltűnt a hó és megint napfényre került a sok lila sáfrányvirág, az 

őzeknek most kedvelt, keresett tápláléka. A kakukk délután is egyre szól.

Május 7. Hajnali 5 órakor, amikor már rendesen látni lehet, indulok 

cserkelni. Itt, sajnos, rendszerint mind a két vadőr kullog utánam, sőt mellettem, 

s ha tűrném, elém kerülnének, csak azért, hogy ők mutassák meg nekem a későn 

észrevett és már menekülő őzeket. Az erdőőri tanyától egy kilométernyire, a 

völgy kiszélesedő könyökében öt őzet látok, mégpedig két sutát tavalyi 

gidájukkal és egy igen vékony agancsú bakot. Ezenfelül aztán - délelőtt 10 
óráig cserkelve - egyáltalán semmi vadat sem látok. Az ebben a völgyben már 

ismert őzek mind eltűntek. Pedig a völgynek igen hosszú darabját kerestem 

végig, felmentem a duzzasztón túl, Tartarautól három óra járásnyira, odáig, ahol 

az ösvény felkanyarodik a Piatra Álba felé.

Komor, borús az idő, időnként szemereg az eső és 9-től 10-ig sűrűén 
havazik.

Délután 1/4 5-kor is borongós időben ballagok a magyar vadőrrel a 

szokott irányban, a völgyön fölfelé, noha második bakom elejtéséhez már 

egyáltalán nem bízom. Azt képzelem, hogy néha előre megérzem, miféle 

eredményre számíthatok vadászaton. A tegnapi nap, a péntek, megint egyszer
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bevált, ezenfelül pedig nem lesz semmi, valamint előtte sem volt egyéb 

balszerencsés eseteknél.
Úgy van most, hogy amióta itt, a Frumoasa-völgyben vadászom, 

valahányszor cserkelek, egyre kevesebb őzet látok.

A völgyön fölfelé menet egyáltalán semmi vadat sem látok, aztán 

megered az eső és visszafelé jövet, mindössze két sutát és egy kis nyársas bakot 

sikerül a hegyoldalakon az irtásban felfedezni. Szakadó esőben, vizes ruhában 

térek alkonyattal vissza szállásomra.

Május 8. (vasárnap) Szeretnék hazarepülni, de innen elmenni talán még 

körülményesebb feladat, mint idejutni. Tegnap délután a román vadőrt 

leküldtem kétóra járásnyira Oasara, hogy onnan telefonáltasson Szászsebesre, 

számomra leköltözésem céljára bérelt gépkocsiért. Ámde szombaton délután a 

szászsebesi erdőgondnoki hivatalban - az egyetlen helyen, amellyel Oasanak 

telefonösszeköttetése van - nincsen senki, tehát nem lehetett telefonálni. Ma, 

vasárnap, ugyancsak nem lehet. Tehát ma reggel úgy fest a helyzet, hogy - 

hacsak valami véletlen körülmény nem segít rajtam - legjobb esetben holnap 

reggel lehet gépkocsiért telefonálni, amely legjobb esetben holnap estére vihet 

le Szászsebesre és, ha ez sikerül, holnapután délután vagy este érek haza. Itt, az 
egykori országhatáron, a havasok között, ahová például a postán küldött levél 

csak alkalomadtán, esetleg hetek múltán érkezik meg és ahol a nagyvilág napi 

eseményei senkit sem izgathatnak, hetvenöt kilométernyire a legközelebbi 

vasútállomástól, egy-két napi várakozás nem számít, hiszen itt senkinek sem 

sürgős a dolga, mindenki ráér a „valahogyan majd csak lesz” jelszóval várni.

Hajnali cserkészetre nem mentem ki, mert szakadt az eső; reggel pedig 

dörög az ég és villámlik. Az időjárásban itt bőven van változatosság. Délelőtt 

tisztára kiderül és süt a nap, de déltájt megint beborul és szemereg az eső.

Délután 1/4 5-kor megyek ki, ezúttal itt utolsó cserkészetemre.
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A hegyvidék képe ismét megváltozott. A hó 1300-1600 méter 

magasságig már csak az északi oldalakon fehérük, a déli lejtőkön és a 

völgyekben tisztára eltűnt.
Szemereg az eső és hideg van. A Frumoasa-völgyhöz ma nem bízunk, 

mert vasárnap az erdős hegyvidék távoli részeiből favágómunkások jönnek- 

mennek rajta végig. Csodálatraméltó kemény emberek, a zárt szoba levegőjét 

alig, illetve csak télen ismerik, széljárta kalibákban laknak, nehéz munkát 

végeznek, füstösek, edzettek és elképzelhetetlenül igénytelenek. Vasárnap 

Tartanaira és Oasara járnak egy kis bevásárlásra. Mert noha itt csak öt faház 

van, az egyikben eladó holmi és valami élelmiszer is akad. Már pedig, aki egész 

héten csak dolgozik és nélkülöz, annak jól esik vasárnap valamit vásárolni... a 

vátozatosság kedvéért.

Tehát nem bízunk a völgyhöz, mert a vadat ma nagyon megzavarhatták 

benne, azért egyet kerülve, felkapaszkodunk magasan a szállásunkkal szemben 

lévő meredek hegyoldalra és a vágás szélén, öreg fenyves sarkán felülünk egy 

jól megépített magas lesállványra.

Ámde ott fönt cudarul fuj a hideg szél és egyre sűrűbben esik az eső. Fél 
óra múltán a vadőr azt mondja: - Kérem, meneküljünk innen!

- Ha ennél jobb helyet tud, iahol őzbak is akad - felelek nem bánom, 
menjünk oda.

- Nem tudom már elgondolni, hová mehetnénk. Itt fönt olyan rossz az 

idő, hogy a vad is lejjebb kell, hogy húzódjék, de odalent, a völgyben is hiába 

keressük ma.

- Mégiscsak lemegyünk - mondom - ,  és megint egyet kerülve, ott, ahol 

felkapaszkodtunk, leereszkedünk a Frumoasa-völgybe, majd kifelé cserkelünk 

rajta.

Mindjárt az elején látunk egy sutát egy barkásagancsú nyársas bakkal a 

réten legelni. Kénytelen-kelletlen elriasztjuk őket. Felszöknek a bal oldali 

lejtőre, a vágásba, ahonnan jöttek.
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Nehányszáz lépéssel odébb, tőlünk vagy 300 lépésre ismét balról, a 

hegyoldalnak ehelyütt öreg fenyveséből futva jön ki három őz. Egyikük 

közepes minőségű bak. Meglőném, de szabadon állok a réten, feltámasztási 

alkalmam egyáltalán nincsen és szabadkézből 300 lépésre nem lövök. Az őzek 

különben is mindjárt szimatot fognak, mert a szél tőlünk egyenest feléjük fuj. 

Csodálatosképpen nem szöknek vissza az erdőbe, ahonnan jöttek, hanem 

átgázolnak a sebes folyású, széles patakon és túlsó oldalán vonulnak be a még 

havas fenyvesbe.
Nemigen bánom az elvesztett alkalmat, a bak agancsa nem sokat ér.

Sietve megyünk tovább és még két sutát látunk ugyancsak a patakon túl, 

a hóborította északi oldalon.

7 órakor visszafordulunk. Amikor megint az utolsó és legszélesebb rétre 

érünk, már alkonyodik és szürkül, homályosodik a táj képe. Mégis észrevesszük 

rajta vagy 250 lépésről egy legelő őz alakját. Megnézzük a messzelátóval. A 

vadőr nyársas baknak nézi. Én mindjárt látom, hogy rendes hatos bak és még 

30-40 lépést óvatosan közelebb csúszom hozzá. Ismét jól megnézem, látom, 

hogy vékony, de elég magas az agancsa, lehasalok a nagyon vizes rétre, a 

dorongút szélére dobom kabátomat, ráfektetem a puskát, gondosan megcélzóm 

lapockája mögött a szépen keresztbe álló bakot és lövök. Csak úgy porzik téli 

szőre, amint a golyó keresztülvág rajta. Helyben elterül.

A vadőr a vizenyős, csupa latyak réten érte megy és kihúzza a 

dorongútra. Ennek agancsak is csak éppen hogy eléri a középszerűséget, és ez 

is csak egy szám őzbakagancsaim sorozatában, de örülök neki, mert két bakra 

hívattam meg, és bosszantott volna, ha nem sikerült volna mind a kettőt 

elejtenem.

Egyébként két olyan bakot lőttem, amilyennél derakabbat itt nem láttam. 

Az agancsok gyenge minőségét alighanem a táj magas fekvése és zord éghajlata 

okozza. Itt hosszabb ideig tart a tél, mint a tavasz, a nyár és az ősz együttvéve.
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Meglőttem, amit akartam, két kakast és két bakot. Holnap reggel 

leköltözöm Oasara és remélhetőleg mindjárt tovább, Szászsebesre, hogy 

holnapután hazakerülhessek.

Május 9. Hajnal előtt, 4.40-kor ébresztenek azzal a meglepő hírrel, hogy 

tegnap délután mégis sikerült Szászsebessel telefonösszeköttetést kapni, az 

értem küldött gépkocsi éjjel 1 órakor Oasara érkezett, a szekér, amely a 

holmimat odáig viszi, a ház előtt áll, s ha nagyon sietek, még elérhetem az 

Alvincról délelőtt 10 órakor Budapest felé induló vonatot. Ez természetesen 

badar állítás. Délelőtt 10 óráig van öt és fél óra, ellenben az öltözéshez és 

csomagoláshoz kell egy óra, a menetelés Oasaig másfél óráig tart, onnan 

gépkocsival Sebesig három és fél óráig megyünk, ott távozásom bejelentése a 

rendőrfőnöknél egyórai időveszteség, Szászsebesről Alvincra, az állomásig a 

gépkocsi még negyedórát fut, ez összesen hét és egynegyed óra.

Ennek ellenére rögtön felkelek; 5.30-kor elkészültem az öltözködéssel, 

mosakodással, csomagolással és útnak indulunk. A rozoga, rázós szekér viszi 

podgyászomat, én pedig a két vadőrrel gyalogszerrel követem. 7 órakor Oasan 

vagyunk. Ott nyugodtan reggelizek, holmimat jobban elrendezem, majd 

megjelenik egy csendőr és igazoltat, aztán 8.30-kor a gépkocsiba ülök és 

elkezdődik a Sebes völgyében, a rohanó patak mentén éppencsak 

kocsiszélességű, szörnyűséges úton a lefelé zötykölés. Ember a talpán, aki itt a 

gépkocsit elvezeti. A lefordulás igen gyakran múlik az útnak egy arasznyi 

széles „hajszálán” A kocsi akkorákat zökken, puffan, ugrik, annyira 

dobálódzik, düledezik, hogy egyre azon csodálkozom, hogyan bírja. Nem is 

bírja végig. A hegyek bosszút állnak. Az út, illetve a távolság negyedrészén, 

9.,5-kor egy nagy zökkenés, roppanás, a bal első kerék letört, a kocsi eleje 

leszakadt és ... megakadtunk. A vezető azt mondja, a kocsi elülső tengelye tört 

el, ezt pedig megjavítani nem tudja.
Becslésem szerint ez megint vagy öt óra késedelmet okoz. Vélt 

szerencsémre velem van az egyik vadőr felesége. Leküldöm kétóra járásnyira,
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egy erdőőri tanyára, a következő távbeszélő állomásra, hogy Sebesről 

segítséget, illetve más gépkocsit rendeljen fel.

Korgó gyomorral várok, pipázom, naplót írok, fényképezek és 

élnézegetem, hogyan szállítja le a víznek duzzasztókkal szabályozott álja az 

emberi gyalázatos haszonlesés által elpusztított, rönkökre feldarabolt 

ősfenyveseket az emberlakta lapályokra, fűrésztelepekre. Az erdő irtásával 

pusztul a patakok fürge, díszes lakója, a pisztráng is, elpusztítják az utolsó 

darabig a vízen úsztatott rönkök.

A várakozás egyhangúságát fél órára megzavarja egy izgalmas jelenet. 

Alulról, velünk szemben jön a munkásokkal sűrűén megrakott, „autóbusz’-nak 

elnevezett, aránylag keskeny, düledező, rozoga szekrény. Rokkant gépkocsink 

elállja az útját. A favágók kiszállnak belőle és tanakodnak, miképpen 

segíthetnének a bajon. Egyikük röhögve javasolja, hogy a mi gépkocsinkat 

lökjék le a patakba. A józanabb többség az indítványt elveti, a patak mentén 

mindenütt heverő hosszú dorongokból nehányat előkerít és velük kocsinkat 

kiemeli, kitolja a csapás legszélére, félarasznyira a szakadéktól. Aztán az út 

másik oldalán a hegyoldalból lefaragnak annyit, hogy az autóbusz, megrekedt 

gépkocsinkat bár súrolva és csaknem rádülve, mégis elfurakodik mellette és 

folytatja kínlódásos kapaszkodását a völgyben feljebb.

Keservesen lassan múlnak az órák. Úgy számítottam az időt és a 

lehetőségeket, hogy délután 1/2 3-ra meg kell érkeznie a vadőr felesége által 

távbeszélőn rendelt másik gépkocsinak. Ámde nem jön meg sem 1/2 3-ra, sem 

1/2 4-re, sem később. 5 óra felé már kezd a dolog nyugtalanítani.

Nyolc órai várakozás után, 1/2 6-kor, az autóbusz, ez, a csak munkások 

szállítására való, szörnyűséges járómű felülről, a hegyekből visszajön és lemegy 

Szászsebesre. Közlekedése a Sebes-patak völgyében kígyózó szekércsapán az 

emberi vakmerőség netovábbja. Cirkuszi mutatvány, hogyan kerüli el megint a 

keskeny csapáson sérült gépkocsinkat.
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Ezt az alkalmat felhasználom, hogy mindenképpen lejjebb jussak a 

nappal ugyan vadregényes, nagyon szép, de éjjel, szállás híján aligha 

barátságos, Sebes-völgyben.

Átrakom podgyászomat az autóbuszra és megélem életemnek alighanem 

legszömyűbb utazását. Amit ez a géphajtotta, düledező, rozoga, toldozott- 

foldozott, lötyögő szekrény az elképzelhetetlenül komisz, köves, hepe-hupás, 

hóié áztatta, csúszós úton mível, arra a rázás és zökkenés túl szerény kifejezés. 

Akkorákat ugrik, úgy dobálódzik, hogy az ember benne hol mennyezetbe üti a 

fejét, hol padozatán térdre rogy. És ezt a meredek hegyoldalba vájt, olyan úton 

teszi, amely a sziklás akadályokat elkerülve, hol emelkedik, hol lejt, 

kőgörgetegeken, vízmosta kis árkokon át folyvást kanyarog, sziklasarkokon, 

szakadékok fölött hirtelen elfordul és korlátok nélkül épült fahidak 

dorongpadozatán vezet át, hol alacsonyan, hol magasan a széles patak sziklás 

medrében rohanó, örvénylő, habzó vize fölött. Később hallom, hogy bizony 

nehány efféle járómű már lezuhant a patakba, szegény favágómunkásokat 

halálra törve.

Már azt gondolom, hogy ezt a tornát három óra hosszat pihenés nélkül 

bajos lesz elviselnie, amikor bekövetkezik a szünet. A szekrény egyszerre 

megáll, mert eltört a fékje. Vezetőjének volt esze megállítani.

Állítólagos megjavítása egy órai babrálással jár. Mialatt vezetője alatta 

fekszik és kalapál, kirakodom belőle, remélve, hogy közben mégiscsak megjön 

értem Szászsebesről a gépkocsi. Nem bízom a fék megjavításában, és ha el 

tudom kerülni, mégsem szeretném a Sebes-patakban halálomat lelni, mielőtt ezt 

az érdekes kirándulásomat megírtam.

Ámde letelik a fékjavítás okozta szünet órája és választanom kell. Vagy a 

Sebes-patak völgyében, egymagam, szabad ég alatt töltöm, holmimat őrizve az 

éjszakát, vagy megkockáztatom a veszélyes utazás folytatását.

Az utóbbit választom és este 1/2 10-kor Szászsebesen, Jánosi Pál lakásán 

megszállva, élvezem a tiszta úri otthonban a jó vacsorát és a 

mozdulatlanságot.
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Holnap végre hazautazhatok.

PATCA (Somogy megye)

Május 20. (péntek) Mérey Andor, Szekszárdon erdőtanácsos és a patcai 

300 holdas közalapítványi erdő vadászbérlője, már évek óta hív egy őzbakra. 

Végre szerét ejtettem, hogy eljöjjek ide, ezt az ajándék bakomat meglőni. Azt 

mondják, „ajándék lónak nem nézik a fogát”. Ez az erkölcsi oktatás az őzbakra 

is ráillik, azzal a különbséggel, hogy a fogát - ha korára kíváncsi - vendég 

ugyan nézheti, de ami agancsát illeti, ne sokat válogasson. Egyrészt, mert arra 

alig ér rá, másrészt, mert manapság, ebben a csupa anyagi érdekvilágban, 

bizony nagy dolog egy őzbak elejtésére vendégképpen meghívatni. Tehát a 

meghívást megbecsülve jöttem ide.

Utazó-, vendég- és vadásztársam ezúttal Éhik Gyula. Együtt indultunk 

reggel 3/4 7-kor Kelenföldről, 12-kor értünk Kaposvárra és 1 órára bérhintón 

ide, a kis terület sarkában épült erdőőri lakáshoz. Szállásunk szép tiszta 

vendégszoba, kényelmes két ággyal. Az ablakból lelátunk egy kis 

völgyhajlatra, a gólyahír sok virágától sárgálló rétre, ezen túl pedig, tőlünk vagy 

fél kilométernyire, a faluvégre. A ház körül félkörben emelkedő terepen sűrűén 
lombos erdő.

Alighogy a szobába telepedtünk, az erdőlegény kiszólít belőle és a háztól 

vagy 200 lépésnyire, a réten legelő őzet mutat. Barkás agancsú, fiatal nyársas. 

Ezt jó jelnek vehetjük; ahol a ház körül, a déli órákban is látható őz, ott kell, 

hogy sikerüljön egy bak elejtése. Az erdőőr és legénye azt mondja, hogy három 

derék és három középszerű bakot tudnak a területen.

A vadászat szokott keretének leírása, a táj és a természet megfestése az én 

naplómból - úgy érzem - már kimaradt, mert már olyan sokat irkáltam róla, 

hogy nem lehet egyéb unalmassá váló, felesleges ismétlésnél.,

A somogyi tájak üdeségét általában a Dunántúl levegőjét, a májusi 

lomberdő bujaságát, a szünet nélkül való gerlegurrogás és kakukkszó hangulatát
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és a zsengezöld keretben a vörösre vedlett őzbakot, sokféle változatban már 

megittam. Hamarjában nem tudok róluk újat mondani és nem érek rá a leírás 

változatán fejemet tömi. Ezúttal csak a nagy ellentét a Sebesi-havasokban két 

héttel ezelőtt látott hideg, fehér téli világ és az itt már kibontakozott tavasz 

zöldtarka pompája között kívánkozik naplómban feljegyzésre.

Az eső azonban itt is vígan esik. Délután 1/2 4-kor kezd szűnni, egyre 

gyérebben szemereg, mire az erdőőrrel cserkelni indulok. A dimbes-dombos 

területen, a vegyesen bükkös-gyertyános, cseres-tölgyes és erdeifenyves 

szálasban akáccal beültetett nehány „gödör” van, nagy, széles, mély völgyek. 
Főképpen ezekben keresünk bakot.

1/2 4-től 1/2 7-ig semmi vadat sem látunk, csak a sok nyom tanúskodik 

róla, hogy van a területen vad, mégpedig szarvas, dámvad és őz. Kell is, hogy 

legyen, hiszen herceg Esterházy országos hírű területei, Ropoly és Denna 

vannak közvetlen szomszédságában. A nagyvad itt azonban úgyszólván csak 

forgóvad; a szomszédos területekről jön és oda visszamegy. Legfeljebb nehány 

őznek állandó helye.

6 óra után a „Cémaszál-gödör”-nek nevezett hosszú, széles, árokszerű 

völgy alsó végén, bükkös rudaserdő szélén ülünk lesbe. Lelátunk az árok 

aljában a rétre és rálátunk a két árokoldal jókora darabjára. A jobb oldalon 
akácos léces van, a bal oldalon alacsony, sarjadzó vágás.

Azt gondolom, ha ezen a csendes, rejtett, szép helyen ma este, eső után 

nem látok őzet, akkor ezen a területen mégsem lehet sok vad.

1/2 7-kor tőlem balra, fölöttem vagy 80 lépésre, a meredek árokoldal 

felső peremén megjelenik egy őz. Csuhája sötétvörös. Megnézem a 

messzelátóval; rendes, átlagos hatos bak. Agancsa nem kiváló, de nem hiszem, 

hogy itt válogatni, ennél jóval nagyobb agancsú bakra számítani lehet. Az 

alkalmat ki kell használnom.

A bak valamit észrevett, fejét magasan tartva, figyelmesen néz felénk. 

Várok, amíg megnyugszik és legel, aztán a háromlábú vadászszékről 

felemelkedem, az előttem álló fához támaszkodva, megcélzóm a közben megint
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mereven felénk figyelő bakot és lapockán lövöm. Felpattan, orrára bukik és a 

meredek lejtőn lebukfencezik az árok aljába. Ott még nehány lépést - egyre 

orrára bukva - elvergődik, aztán elterül.

Lemegyünk hozzá. Agancsát közelről nézve, meg vagyok elégedve. Jobb 

minőségű, szép hatos agancsa gyöngyözött és szép rózsája van.

Összekötjük négy lábát és egy hosszú botra függesztve, levisszük a 

faluba, ott egy legényt fogadunk és felvitetjük vele az erdőőri tanyára.

Ezzel befejeztem ezt a rövid vadászkirándulásomat; egy bakra hívattam 

meg, ennél többet nem lőhetek, tehát nem folytatom a cserkelést. Holnap innen 

továbbállok.

KADARKÚT (Somogy megye)

Május 21. Még Patcán ébredek. Noha esik az eső, Éhik kimegy hajnali 

cserkészetre, de nem talál őzet. Én reggel 7 óráig nagyot alszom.

Déltájt gépkocsijával értünk jön Mérey Lajos, a szekszárdi erdőtanácsos 

fivére, kadarkúti főjegyző, Éhik barátja és Kaposváron át elszállít Kadarkútra. 

Mérey itt a községi terület nagy részének vadászbérlője, és meghívott egy őzbak 

elejtésére. Éhik már bennfentes, gyakori vadászvendége.

Délután 1/2 5-kor vadászkocsin kimegyünk a területre és este 8 óráig 

barkácsolunk. A vidék a természetnek jellegzetesen somogyi gazdagsága. 

Csaknem sík terepen díszkertszerű változatosság, sok akácos, tölgyes és égeres 

liget, kisebb-nagyobb tavak, legelő, mező, magas rozstáblák, üdezöld rétek tele 

a gólyahír sárga virágával, öreg tölgyek, nyírfák, egyáltalán sok terebélyes, 

nagy fa, zsombikosok, tocsogók, nádasok. Minden üdezöld, csupa buja élet. 

Sok itt a kisvad, a nyúl és fácán. És nagyon sok a madár, a gerle, örvösgalamb, 

kakukk, búbosbanka, sárgarigó, szalakóta, feketerigó, tarka- és feketeharkály, 

bíbic, szárcsa és a récefajok változatos serege. Csak őz van kevés, illetve 
keveset sikerül találnunk.

Egy helyen sokáig vesződségesen kerülgetünk egy sutát és bakot, de nem 

sikerül lövéshez jutni. A feléjük közeledő kocsi elől meglépnek, egy darabot
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futnak, lefeküdnek és a magas növényzetben látatlanok. Ezt a műveletet 

akácligetek között és körül néhányszor megismételik, s végül eltűnnek. Nem 

bánom, hogy a bakot nem lőhettem meg, mert hitványagancsúnak néztem. 

Ennél több őzet ezúttal nem is láttunk.

Estére visszakerülünk a faluba, a főjegyző lakásába, kényelmes 

szállásunkra.

Május 22. (vasárnap) Megismételjük tegnap délutáni barkácsolásunkat. 

Hajnali 1/2 5-től reggel 8-ig jáijuk a festői szépségű területet. Verőfényes, 

közben csak rövid ideig borongós, ködös az idő és a sok harmattól csillog a 

növényzet. A ligetek hangosak a madárszótól. Őz azonban itt nem sok van, mert 

negyedfél óráig barkácsolva, mindössze egy sutát láttunk. Ha a területen annyi 

volna a bak, mint amilyen sok a házigazda, Mérey Lajos szivessége és 

jószándéka, akkor már meglőttem volna azt a bakot, amelyre Éhik Gyula révén 

meghívattam. Erről azonban - a körülményeket látva - már lemondtam.

Délután 5-től 8-ig barkácsolunk, ezúttal harmadszor és utoljára. Az utolsó 

félórában látunk egy barkásagancsú dámbikát, egy őzsutát és végül messziről, 

egy járhatatlan, süppedős nagy réten egy derék bakot. Megközelítése 

lehetetlenség. A jellemzően „Rengő”-nek nevezett réten túl van a szomszédos 
mikei uradalom egy darab erdeje. Alkonyodással a bak oda bevonul. Erre nagy 

üggyel-bajjal, az elsüppedést megkockáztatva, jókora darabon a réten át feléje 

megyek, és az erdő szélétől vagy 250 lépésnyire egy kis égerbokor mögött 

lövésre készen elhelyezkedem, remélve, hogy a bak megint kijön az erdőből. De 

bizony hiába várom. Késő alkonyattal elhagyom vizenyős, süppedős helyemet 

és körülményesen kitomászom a ... Rengőből.
Holnap reggel utazom haza.
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