
vagy 70 lépésnyire, meglátjuk a bakot. Mind a ketten leszállunk a 
továbbhaladó kocsiról és a messzelátóval vizsgálgatjuk a bak agan
csát. Nekem úgy tetszik, hogy nem valami ékes, Takács halkan 
mondja, hogy lőhető. Erre rákapom a puskát, és a magas fűben szé
pen keresztbe álló, de alulról félig takart bakot oldalba lövöm. He
lyén, alighanem mögötte, szinte porzik a harmat, s a bak jelzés nél
kül, de a sebzett vad testtartásával rohan el. A rálövés helyén bőven 
találunk vért, sőt a lövés irányában jóval rajta túl is szétfröccsent 
vér- és tüdődarabkák piroslanak a füvön, gazon és csaliton. A vér- 
csapát vagy 50 lépést követve meglátjuk a magas növényzetbe süp
pedt, dermedt bakot. Agancsa, nagy meglepetésemre, sokkal szebb, 
derekabb, mint amilyennek néztem. Elég vastag a szára, szép a ró
zsája, bamafényes a színe és igen szépen gyöngyös. 338-adik őzba
kom.

Ezzel befejeztem itt a dolgomat, noha még csak 1/2 6-ra jár az 
idő, visszaindulunk a vadászház felé, ahol ma délelőtt még sok a 
dolgom. Puskát kell tisztítanom, fényképezni, naplót írni és aludni is 
akarok.

Messze vagyunk a vadászháztól, lassan döcögve csak 7 órára 
érünk oda. Verőfényes, csendes idő van. Ma reggel aránylag nem 
sok vadat, mindössze öt őzet láttam.

Délután utazom haza.

Marosvécs (Maros-Torda megye)

Augusztus 2. Tegnap délutánra terveztem itt első cserkészetemet, 
de a vonat negyedfélóra késéssel érkezett Székelykocsárdra, ezért a 
csatlakozásról lekéstem, 3 óra helyett este 7 órára értem ide, és a 
délutáni cserkelést elmulasztottam. Kezdetnek nem jó dolog.

Éjjel nagy zivatar és eső olt. Hajnalban is még borús az idő, fül
ledt a levegő, később feltámad a szél, majd időnként szemereg az 
eső. Nem valami jó idő sípolásra.

Otthon még csak 4 óra van, amikor kelet-európai időszámítás 
szerint hajnali 5 órakor házigazdámmal, báró Kemény Jánossal kilé
pek a várkastély kapuján, és a kastély fölött, a kerten át kimegyünk 
az erdőbe.
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A Maros fölött, dombháton van a sokszázados várkastély. Mögöt
te a kert, benne ugyancsak többszázados őstölgyek, s az ember szinte 
észrevétlenül, átmenet nélkül jut ki a kertből az erdőbe, az öreg, ritka 
szálasba.

Ma hajnalban azonban az öregerdőt elkerüljük, kijutunk a mező
re, ennek közelében, de még egyes öreg tölgyek és bokrok között 
egy sutát látunk két gidájával, majd a mező sarkán átvágva, betérünk 
a vágásba. Nem messze a szélétől, egy öreg tölgy tövében letelepe
dünk és sípolok. Alighogy a Buttolót néhányszor megnyomtam, fut
va jön hozzánk egy suta, de észrevesz és riasztva távozik. Erre to- 
vábbállunk, és nehányszáz lépéssel odébb felmászunk egy öreg 
tölgyre szerelt lesállványra. Házigazdám úgy mondja, hogy a lesfa 
tájékán egy derék bak jár, ezt kellene meglőnöm, tehát sípolok. Kö
rülöttünk fennsíkszerű, lapos területen nagydarab cseres-tölgyes, 
nyíres vágás. Hátterében dombok, mintha csak a Dunántúlnak va
lami részben sík, részben enyhén dombos táján volnánk.

Félórát sípolok, de hasztalan, nem mutatkozik semmi. Pedig 
ahogyan házigazdám mondja - a vágásban bőven van őz. Nem tu
dom, a szeles, fülledt, csepergős idő okozza-e, hogy az őzbakok ma 
nem hederítenek a sípszóra, vagy talán igaza van Hohenlohe Ervin 
hercegnek, aki már nyolc-tíz nappal ezelőtt jött Maros-Tordába, és 
azt mondja, hogy az őzek ezen a vidéken korábban üzekednek, mint 
másutt - például a Dunán túl -, és a sípolás itt július utolsó hetében 
szokott a legeredményesebb lenni. Ez a kérdés természetesen nagyon 
érdekel.

A lesfáról nehány irányban a vágásba messzire lehet látni, de őzet 
bizony nem észlelünk, ezért lejövünk a fáról, és, ösvény híján, a 
vágás hézagaiban, a magas fűben lassan és meglehetősen zajtalanul, 
találomra cserkelünk. Egy helyen vagy 50 lépésről egy őzbakkal 
találkozunk. Agancsát csak középszerűnek nézem, ezért nem bán
tom. Amikor továbballag, látjuk, hogy egy suta követi.

Aztán délelőtt 11 óráig lopakodunk a vágásban, s végül a kas
télykert fölött, a szálasban ide-oda, több helyen sípolok, de a bakok 
ma nem hederítenek a hívásra. Egy helyen még egy suta ugrik be 
hozzánk a sípszóra, s végül még egy sutát látunk két gidával. 1/2 12- 
re érünk vissza a kastélyba.
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Ma reggel tehát összesen tíz őzet, mégpedig öt sutát, négy gidát 
és egy bakot láttam. A csalósíp hangjára csak két suta jött hozzám.

Délután, még mindig esőre hajló, borús időben, kissé későn, 3/4 
6-kor indulunk, és a kastélykelten át kimegyünk a szálasba. Ott 
messziről látom egy látszólag keresgélve lépkedő őznek a bokrok 
között eltűnő, vörös alakját. Amennyire lehet, közelébe megyek, és 
egy öreg tölgy vastag törzse mögé bújva sípolok. Csak abban az 
irányban figyelünk, amerre az őzet eltűnni láttuk. Meglepetésünkre 
és bosszúságunkra, egyszerre csak rézsút oldalt, mögöttünk riaszt 
egy őz, és én éppen csak meglátom a bennünket vagy 60 lépésről 
már észrevett, menekülő bakot. Ez volt itt az első bak, amely a síp 
hangjára hallgatott és hozzám jött.

Ezután a felsülés után átvágunk a vágáson és megint felülünk arra 
a lesfára, amelyen reggel is félórát töltöttünk. Sajnos, az idő megint 
megbomlik. Szél támad és szemereg az eső.

Estig a lesfán maradunk. Előbb egy fiatal bakot látunk vagy 150 
lépésről. Lassan baktatva vonul a vágáson végig. Csak kísérletkép
pen rásípolok. A kis bak felénk figyel, mintha tétovázna, mitévő 
legyen, aztán egykedvűen ballag tovább. Később még egy bak mu
tatkozik a lesfától vagy 150 lépésre. Ez is onnan jött, ahonnan az 
előbbi, a vágás magasabb, sűrűbb részéből. Meglőném, mert elég 
nagy az agancsa, de a lesfa lombos ágai annyira akadályoznak a 
látásban, annyira takarják a környezet képét, hogy noha a bak 
egydarabig tőlünk 150-200 lépésnyire ide-oda bóklászik, nem jutok 
lövéshez. Érdekes, hogy sípolásomra egyáltalán nem hederített, sőt 
felém sem nézett.

Késő alkonyattal, a vágásból kifelé tartva, találkozom még egy 
sutával.

Augusztus 3. Éjjel megint nagy eső volt, és hajnali 5 órakor sár
ban, latyakban indulunk cserkelni. Házigazdám ma is elkísér. Az idő 
nem valami biztató, még egyre fuj a szél, s az ég sötéten borús.

Amikor a mező sarkán átvágunk, egy őzsuta figyel bennünket. 
Szabadon áll egy zabtábla szélén. Vagy 150 lépésnyire megyünk el 
mellette, amit nyugodtan tűr. Alighogy a vágásba értünk, még egy 
sutával találkozunk, aztán 1/2 6-kor felmászunk a már ismert lesfára.

57



Nehány perc múltán közelünkben egy látatlan őz riaszt, majd egyre 
perlekedve távolodik a vágás magasabb, sűrűbb része felé. A hangja 
és beszéde nagyon sutaszerű, mégis azon vagyok, hogy valahol a 
cserjék között a messzelátóval megnézzem. Ez vagy 200 lépésről 
egy pillanatra sikerül, és meglepődöm, hogy a vélt suta fején jókora, 
sötét agancsot látok. Megkísérlem a síppal visszahívni, de hasztalan.

Háromnegyed órát még fújom Faulhaber sípjait, de nem mutatko
zik semmi. Aztán lejövünk a fáról, és a vágás alacsony, fiatal részén, a 
latyakos fűben csaknem hasig gázolva, egyenest a szálasnak tartunk. 
Meg akarom kísérelni azt a bakot hívni, mely tegnap délután a sípszó
ra hátulról jött nekünk. Mire tegnapi helyünkre érünk, a felhők közül 
kisüt a nap, s a gazos, füves, bokros öreg szálerdőben csillog a tenger 
esőcsepp a növényzeten. Csendes, üde nyári reggel van, jobb időt cser
kelésre vagy csendes leskelődésre kívánni sem lehet. Egy öreg, vastag 
tölgy tövéhez lapulva kezdek sípolni. Sorba veszem a Faulhaber-sípo- 
kat. A hívó hangra, majd a panaszos hangra semmi sem mutatkozik, de 
amikor a riadozó sípot fújom meg, messziről látok egy futva felém 
tartó bakot. Tőlem 70-80 lépésre lassít, és figyelve, tekingetve, óva
toskodva jön lassan közelebb. A sípot már eltettem, amikor messziről 
megláttam, és lövésre készen várom. Látom, hogy agancsa nem valami 
díszes, de a bak lőhető, én pedig bakot akarok lőni, nem a kiállításra 
agancsot vinni. Amikor tőlem vagy 60 lépésre keresztbe fordul és las
san lépkedve éppen egy bokor takarása mögül kikerül, oldalba lövöm. 
A bak megugrik, félkörben vagy 50 lépést száguld, majd elvágódik.

Páratlanul kedves házigazdám örül a sikernek, nagy kedvesen kö
szönt, majd bemegy a majorba szekérért. Amíg odavan, őrzöm a 
bakot és élvezem a nyári reggel harmatos, derűs hangulatát.

Délután továbbutazom báró Kemény János másik területére, 
Galonyára, ahol még egy bakot szabad lőnöm.

Galonya (Maros-Torda megye)

Augusztus 3. Marosvécsről jövet délután 4 órakor érkezem a fa
luban a vadászházhoz. Az erdőőr azzal fogad, hogy - Későn tetszett 
jönni, a bakok ilyenkor már nem ugornak a sípra; július 25-e körül 
kellett volna sípolni, akkor minden bak jön a hívásra.
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A vadászházban találkozom Prónay Gáborral - akivel egyébként 
együtt jöttem Budapestről Marosvécsre, s aki másfél nap óta járja a 
galonyai területet -, ő meg azt mondja, tegnap délután látott üzekedő, 
kergetőző őzeket, és sípolására három bak jött hozzá. Nem lőtt, mert 
puska sem volt nála, csak új cserkészutak helyét jelölte ki.

A kérdés, hogy elkéstem-e vagy sem, hogy Hohenlohe Ervinnek 
igaza van-e abban, hogy itt a bakot július utolsó hetében kell hívni, 
nagyon érdekel. Hallom, hogy Hohenlohe még itt van Kemény János 
harmadik területén, és már hét bakot lőtt.

3/4 5-kor Kiss Károly erdőőrrel kimegyek az Arsica nevű völgy
be. Félóra múltán egy vegyesen szálas-, rudas erdőben, hegyoldalon, 
az erdőőr állítása szerint egy páros nyolcas bak járásában, sípolok, a 
bak azonban nem mutatkozik. Aztán egy hosszú, vad árokban, ös
vény híján köveken, korhadt farönkökön át, helyenként hónaljig érő 
gazban felkapaszkodunk egy valamennyire tisztásabb helyre, ahol az 
erdőőr egy kiválóan derék, ahogyan ő mondja, egy „túlerős” bakot 
tud. Körülöttünk fiatal, sűrű erdő borította, magas hegyoldalak. Ez 
már nem olyan szelíd táj, amilyen a marosvécsi sík erdő, ez már 
kárpáti vadon.

Ott alkonyodásig sípolok, de nem látok semmi vadat.

Augusztus 4. Megállapodtam az erdőőrrel, hogy ébreszteni fog, 
de elaludt, csak 1/2 5-kor jelenik meg nálam, ezért csak 1/4 6-kor 
indulunk. A Korbuly-völgybe megyünk. Az erdőőr ott négy derék 
bakot tud, egyikükről azt mondja, hogy „túlerős” - a számomra új 
kifejezés, illetve megjelölés értelme bizonyára az, hogy „kapitális” - 
agancsa legalább 30 cm magas, sőt ennél inkább több, mint keve
sebb. Érthető, hogy elsősorban ezt szeretném meglőni.

Az ösvény a völgy aljában, szokatlanul körülményes helyeken 
vezet. Nekimegyünk egy függőleges, szabad sziklafalnak, s ezen úgy 
kell felmászni, hogy kapaszkodás céljára egy sima fatörzs van mellé 
támasztva.

Ezen a kényelmetlen helyen túl egyszerre egy őzbakot pillantok 
meg jobbról, a hegyoldalon, a magas gazban. Már észrevett és egye
nest felém fordulva, vagy 70 lépésről mereven néz. Agancsa azonban 
csak középszerű, különben is szabad kézből kellene szügyön lőnöm,
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hát lemondok róla. Nemsokára a „túlerős” bak helyére, a hegyolda
lon egy tisztás, széles nyiladékra érünk. Ezen csak ritkán áll nehány 
fa, ellenben az ember hasáig érő magas fíí és gaz burjánzik. Amint a 
nyiladék aljából lassan felkapaszkodunk, fölöttünk vagy 80 lépésre 
megugrik egy őz. Csak két ugrását láttam. Az erdőőr azt mondja, 
hogy a nagy bak volt.

Megkísérlem a csalósípokkal visszahívni. Meglehetősen takart 
helyen, egy csoport kisebb bükkfa tövében letelepedünk, és sorjában 
megszólaltatom a sípokat. A hívó és panaszló hangokra semmi sem 
jelentkezik. A riadozó hangokra azonban egyszerre két, ellenkező 
oldalról hallatszik dübörgés, majd riasztás. A földön hasalva igyek
szem a közelünkbe jött őzeket meglátni. Csak őzeknek mondhatom 
őket, mert nem sikerült megállapítanom, hogy bakok voltak-e vagy 
suták. Mind a kettőt 50-60 lépésről láttam, de egyiknek sem tudtam a 
fejét megnézni. Az egyiket a bükkös rudas erdő lombja, a másikat a 
magas gaz annyira takarta, hogy vöröslő alakjuk éppen csak, hogy 
áttetszett a zöld lombfüggönyön. Sokáig álldogáltak, tipródtak és 
riasztottak annyira közel hozzánk, hogy akármelyiket meg is lőhet
tem volna, de attól tartva, hogy valami vén sutának oltom ki az éle
tét, nem akartam a lövést megkockáztatni. Aztán egyre riasztva, 
perlekedve két irányban távoztak.

A Korbulyban még két helyen sípolok, de nem sikerül őzbakot 
magamhoz csalni, csak egy sutát látok nagyon messziről, a széles 
völgy túlsó oldalán.

Felkapaszkodunk egy magas gerincre és túlsó oldalán leereszke
dünk a Galonya-völgy egyik árkába. Ott két helyen sípolok. Az 
egyik helyen semmit sem észlelünk, a másikon velünk szemben, az 
árok túlsó oldalán, tőlünk vagy 200 lépésre egy látatlan őz sokáig 
riaszt, de nem mutatkozik.

Végre a Galonya-völgy alsó részében, ugyancsak egy mellék
árokban, már délelőtt 11 óra felé, sípolok. Az erdőőr ott egy rövid, 
de vastag agancsú bakot tud. Alighogy megfujom a panaszoló sípot, 
nem messze fölöttünk egy őz riaszt. Hangja határozottan sutaszerü. 
Hátha mellette van a bak? - gondolom, és megfujom a gidás sípot. 
Erre dobogva, zörögve és egyre riasztva jön felénk két őz, bizonyára
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suta és bak, de egyrészt a terep, másrészt a növényzet, a lomb telje
sen takarja őket. Nincsenek tőlünk messzebb 50-60 lépésnél, de nem 
tudjuk őket meglátni. A gidás síppal egyre keservesebben sírok, 
jajveszékelek, az őzek izgatottan dobbantanak lábukkal és lármásan 
riasztanak, de nem jönnek közelebb.

Ez a félelmük - ilyen alkalommal bizonyos távolság betartása - 
számomra új jelenség; ezt azzal gondolom megmagyarázni, hogy a 
jajveszékelő gidát vagy sutát olyan nagy veszélyben sejtik, hogy 
közelébe jönni nem merészkednek. Ez talán jellegzetesen kárpáti 
jelenség, és a farkas jelenlétének lehetőségével magyarázható.

Oldalt fölöttünk erdőborította, sziklás gerinc van, az őzek ezen át 
látatlanul, de riasztva elvonulnak. Utánuk kapaszkodom, de észre- 
vesznek és elmenekülnek.

Déli 12 órára érek vissza a faluba.
Délután 1/2 5-kor megint a Korbuly-völgybe indulok. Azt a 

„túlerős” agancsú bakot szeretném meglőni. 1/4 6-kor ott vagyunk, 
ahol reggel előlünk meglépett, jól takart helyet választunk és letele
pedünk a földre. Az erdőőr azt mondja, hogy esténként rendesen arra 
a gazos, lejtős tisztásra jön ki legelni, tehát úgy vélek helyesen cse
lekedni, hogy egydarabig csendesen várom.

1/2 7-ig nem sípolok, csendben várakozom és közben írogatom 
vadásznaplóm hátralékos részét. Borús, sötéten felhős az idő.

1/2 7-től 7-ig sípolok, de nem mutatkozik semmi. 7 óra után meg
ered és vékonyan szitál az eső. Megint hallgatok és várakozom.

1/2 8-kor ismét megfujom néhányszor a riadozó sípot, s mivel 
nehány percnyi várakozás után sem mutatkozik semmi, alkonyodni 
kezd és csepereg az eső, feltápászkodom, hogy elinduljak. Ugyanak
kor tőlünk 40-50 lépésre, a bükkös rudas erdőben megugrik és riaszt 
egy őz. Nem hallottuk közeledését, nem is láttuk és nem tudtunk 
jelenlétéről. Nehány lépéssel odébb megáll, s noha a lombos ágak 
mögött, a sötétes árnyékban csak nagyon homályosan, de látom, sőt 
a messzelátóval meg tudom állapítani, hogy bak. Hogy mekkora az 
agancsa, azt bezzeg nem tudom. Mégis megkockáztatom a lövést, ha 
sikerülne megcélozni. A messzelátóval még látott bakot azonban a 
célzótávcsővel inkább csak látni sejtem. Nem akarok egy rossz lö
véssel felsülni, azért addig kísérletezek a célzással és addig-addig
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habozok, amíg az egyre riasztó bak kereket old és továbbáll. Ámde 
nem megy messzire, félkörben még közelebb jut hozzánk, már csak 
vagy 30 lépésre van tőlünk, de a fiatal bükkfák lelógó lombja annyi
ra takarja, hogy semmit sem látok belőle. Hiába izgatom a riadozó 
síppal, egy helyben, riasztva felel, de nem kerül ki a takarásból. Vég
re távolodó hangjából tudom, hogy megsokallta az izgalmat és el
ment.

Ebből az esetből a tanulság az, hogy késő alkonyattal és esőben is 
jön bak a sípszóra ... ha jönni akar.

Augusztus 5. Hajnali 5 órakor, sötéten borús időben indulunk, 
megint csak a Korbulyba. Negyedórával később megered az eső és 
egész reggel folyvást esik. A „túlerős” bak helyére megyünk, tegnapi 
helyünkön letelepszünk a vizes földre, és 8 óráig hol sípolok, hol 
félórát hallgatva várakozom, de nem mutatkozik semmi.

8 óra után a völgyben, egy darabbal lejjebb kerülve, még félórát 
azon a tájon sípolok, ahol tegnap reggel találkoztam az első bakkal. 
Ma már beérném ezzel is, ha hajlandó volna előttem megjelenni. De 
nem hajlandó, s mivel még ma délelőtt Ratosnyára akarok menni, és 
különben sem élvezet az esőben szünet nélkül ázni, lemegyünk a 
faluba. Az erdőőr lakása előtt Klőzel hintója már vár.

Füleháza (Maros-Torda megye)

Augusztus 5. Galonyáról jövet délelőtt 1/2 11-re értem Ratos
nyára. A megállapodás az volt, hogy ma felmegyek a Moldovánkára, 
az idei szarvasbőgésre bérelt területemre. Az iparvasút a Ratosnya- 
és Secu-patak völgyében a terület alsó sarkáig visz. A vonat délután 
1/2 3-kor indul. Ezt tehát meg kell vámom. Klőzel meghív ebédre, 
ennek folytán lekésem a vonat indulását és Ratosnyán rekedek. A 
Moldovánkára tehát már csak holnap reggel mehetek. Kihasználandó 
az időt, megkérem Szabó Jenőt, kísérjen ki valahová a Bánffy- 
uradalom egyik részébe, ahol őzbakot remélhetek lőni. Szabó Jenő 
erre nagy kedvesen vállalkozik.
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Ezen a vidéken Szabó Jenő a legrátermettebb, legtehetségesebb 
vadász. Ügyessége, példás szenvedélye pedig nagyszerű. Sok tapasz
talata is van, ezért megnyugtat - a sok ellentétes állítás ellenére - az a 
közlése, hogy a sípolás, a sikeres őzbakhívás javaideje most kezdő
dik és ennek a hónapnak közepéig tart.

Klőzel délután 4 órakor befogat és levitet bennünket a ratosnyai 
vasútállomásig. Ezzel szemben, a Maros bal partján betérünk 
Füleháza határában - a magas hegyoldalak közé ékelt Kosztásza- 
völgybe. Negyedóra múltán egy magas, meredek hegyoldalt borító 
tarvágás alá érünk. Szabó azt mondja, ha ebben a vágásban nem 
látunk őzbakot, akkor soha sehol sem látunk. - Őzbak nélkül ma nem 
megyünk haza!

A kanyarulatos völgy aljában, a köves, fatörmelékes, gazos pa
takmederben cserkelünk lassan fölfelé, egyre bal oldalt, a vágást 
figyelve. Jobbról a hegyoldalon öreg bükkerdő van. Ebben nemsoká
ra egy magányos sutát látunk. A suta észrevesz, egydarabig nyugod
tan néz, aztán riasztva megy az öregerdőben feljebb.

Amiképpen a völgy kanyarog, a hegyoldalak is fordulnak, és las
san feljebb jutva, sorjában látunk bele a hajlatokba, kutatjuk végig a 
lejtőket. A vágás magas növényzetéből, a málnabokrokból csak he
lyenként látszik ki az őz, ezért türelemmel kell nézegetni, és várni, 
hogy vöröslő alakja valahol felbukkanjon.

A völgy egyik fordulójánál az előttem haladó Szabó egyszerre 
megtorpan és felmutat a hegyoldalra. A vágás világoszöld lombjában 
vagy 200 lépésnyire egy őz vörösük. Megnézem a messzelátóval. 
Bak! Mégpedig derék baknak látszik. Izeg-mozog, ide-oda lépked, 
eltűnik, felbukkan, sárgásvörös agancsa feltűnően látszik. Úgy 
nézem, lőhető bak! - mondom. - Tessék meglőni! - felel Szabó.

Ehhez a lövéshez azonban nyugodt feltámasztásra van szüksé
gem. Az alkalmat erre hamar kinézem magamnak. Visszahúzódom a 
völgyben, aztán a vágással szemben, az öregerdőben felkapaszko
dom a hegyoldalon, amíg egy tuskóhoz érek, amely mellől látom és 
megcélozhatom a bakot. A távolság köztünk bőven 200 lépés. Meg
igazítom a célzótávcsőben az irányzékot, lehasalok a földre, a kabá
tommal letakart tuskóra fektetem a puskát és megcélzóm a nagyrészt
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takart bakot. Abban a pillanatban, amikor ujjam a ravaszhoz ér, a 
bak eltűnik, s helyén a málnahajtások rángatóznak.

A völgy aljából Szabó kérdően néz fel hozzám. O onnan már nem 
láthatta a bakot. Intek neki, hogy a bak fekszik. Feljön hozzám, 
megmutatom neki, hol kell a baknak feküdnie, aztán felmászik érte 
és lehúzza a patakhoz. Sajnos, csak középszerű, fiatal, hatos bak.

- Nem baj - mondja Szabó -, lövünk ma még ennél nagyobbat is.
Szabó a bakot kizsigereli, aztán továbbcserkelünk. Nehány száz 

lépéssel feljebb egy sutát fedezünk fel a vágásban. Sokáig nézeget
jük, kutatjuk környezetét, remélve, hogy valahol bak is van mellette. 
Jó sokára aztán én fedezem fel a bakot. A suta fölött egy tuskó mö
gött hever, éppen csak feje látszik valamennyire. Kis idő múltán a 
bak felkel és nehányat lépve egy hajlatban eltűnik. Ezzel is úgy kell 
tennünk, mint az előbbi bakkal. Felkapaszkodunk a vágással szem
ben lévő oldalra, amíg meglátjuk a bakot.

Ezzel a bakkal aztán vagy félórát vesződöm. Keresem a biztos 
lövés alkalmát, közben a messzelátóval ismételten megnézem agan
csát. Vagy 200 lépésről bajos dolog az agancs minőségét megbízha
tóan megítélni. Hol lőhetőnek, hol gyengének nézem. Végre megál
lapítom, hogy ez is csak közepes minőségű, és lemondok róla. Utó
végre is az ember nem azért jön a Kárpátokba vadászni, hogy csak 
középszerű agancsokat vigyen haza.

Érdekes és feljegyzésre méltó ezután következő élményünk:
A bak lefeküdt, rövid ideig pihent, aztán - se szó, se beszéd - ott 

hagyta a sutát, sietve leereszkedett a hegyoldalon a patakig, átjött 
rajta, majd felkapaszkodott hozzánk. Amikor mellettünk vagy 50 
lépésre haladt el, megfújtam a panaszos sípot. Erre odajött hozzám 
alig 20 lépésre, megállt, sokáig nézett és egyre riasztott. Egy tuskó 
gyökérzete mellett feküdtem, Szabó pedig tőlem 20 lépésnyire sza
badon állt. A bak hol őt nézte, hol engem nézett, s egyre riasztott. 
Végié aztán perlekedve távozott.

Velünk szemben a vágás felső részében még két szarvastehén, 
egy borjú és egy őzgida legelészett.

Egyébként egész délután esett az eső, s mire az őzbakkal leértünk 
a vasútállomásnál ránk várakozó kocsihoz, bőrig áztunk.
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Augusztus 6. Ma sem jutok fel a Moldovánkára, mégpedig egy
részt azért nem, mert reggel, amikor indulnom kellene, még egyre 
szakad az eső és a hegyeket felhők burkolják be, másrészt pedig 
Popescu Bibi Klőzelnek telefonált, hogy ma estére menjek be hozzá 
Szászrégenbe, mert jövő héten el kell utaznia, s akkor már nem tud 
velem vadászni. Kirándulásom a Moldovánkára tehát a jövő hétre 
marad, a mai nap pedig számomra elveszett. Kifőzöm és megtisztí
tom két őzbakom koponyáját, naplót írok és estére Szászrégenbe 
utazom.

Görgénymocsár (Maros-Torda megye)

Augusztus 7. Reggel Szászrégenben Popescu Bibi vendéglátó 
otthonában hánykolódom az ágyban és borzasztóan bánt, hogy a mai 
reggelt is elveszítem. Nem mehetek ki hajnali cserkészetre, mert 
házigazdámnak eszében sincs ilyen irányban intézkedni.

Délután 3-kor Jacob fővadásszal gépkocsin kimegyek a görgényi 
uradalom „Mocsár” nevű, hatezer holdas területére. Az erdőszélen 
már vár a barkácsoló szekér.

1/2 4-kor kezdünk barkácsolni. A terület erre kiválóan alkalmas, 
mert az erdő nagyobbára szálas és rudas erdő, nem sok aljnövényzet
tel, inkább sok magas fűvel. Van a területen nehány tarvágás is, még 
elég alacsony cserjékkel. Az erdő állaga tölgy, cser és erdeifenyő. A 
terep enyhén hullámos. Az elmúlt éjjel és ma délelőtt megint esett az 
eső, azért az erdő csupa latyak. A szekérút fölé hajló ágak lombjáról 
ránk hulló vízcseppektől megázunk.

Nagyon élveztem itt a barkácsolás kényelmes és mégis hangula
tos vadászati módját. Kanyargós erdei szekérutakon ide-oda járunk, 
és mind a hárman - a fővadász, a román paraszt kocsis és jómagam - 
szemünkkel keressük a vadat. Ha nagy szerencsém volna, találkoz
hatnánk farkassal is, mert a területen mindig van egy-két farkas, és 
nem ritka eset, hogy parasztfuvarosok találkoznak velük. Mai kocsi
sunk is látott egyet ma délelőtt.

Hamarosan találkozunk őzekkel. Előbb egy sutával és két gidájá- 
val, majd egy magányos sutával, aztán egy derék bakkal. A suták 
alig hederítettek a szekérre, a bak azonban idejekorán szökik meg
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előle. A fővadász azt mondja, azért olyan bizalmatlan, mert Spiess 
ezredes mostanában három ízben elhibázta. Spiess tegnap távozott 
innen. Három napig vadászott a Mocsárban, három bakot lőtt, egyet 
megsebzett és hármat elhibázott.

Még nehány egyes sutát és két fiatal bakot látunk; 5 órára jár az 
idő, amikor a lassan döcögő szekér két őz mellé kerül. Egy derék bak 
udvarol sutájának. A suta ellépeget előle, de a bak csökönyösen 
nyomában marad. Hosszúszárú, szépen fejlett agancsa van. A sze
kérről kényelmetlen lövés esnék, tehát lelépek róla. Az őzek közben 
a szálasban az úttól nehány lépéssel beljebb kerültek. Vagy tíz lépést 
utánuk lopakodom, letérdelek egy fa töve mögé és várom a lövésre 
alkalmas helyzetet. A bak lassan, de egyre üldözi a sutát, s a hol 
sűrűbben, hol ritkábban álló fák törzse között hol eltűnik, hol fel
bukkan. Végre rézsút felém tartanak, a suta egy tisztás helyen ke
resztbe fordulva megáll; ráfogom a puskát, hogy az utánakullogó 
bakot lövésre készen fogadjam. A fővadász ezt félreértve hangosan 
szól: - Ez a suta! Fejemmel bólogatok neki, és magamban gondolom, 
Jacob is azok közé a hivatásos kísérők közé tartozik, akik azt hiszik, 
hogy minden úri vadásznál többet tudnak. Mintha nem látnám leg
alábbis olyan jól, mint ő, hogy az 50 lépésnyire előttem álló őz suta. 
Jacob különben is fennhangon beszél, egyre jár a szája, csak azért, 
mert azt tartja, hogy az őzek nyugodtan tűrik a szekér közelségét, ha 
az emberek rajta, a vad által megszokott parasztok módjára, hango
san vannak.

Kisvártatva a suta elindul, továbballag, a bak követi, kiér a tisztás 
helyre, elfordul, farral van felém, majd visszafordul, egész hosszát 
mutatja, erre - vagy 60 lépésről - oldalba lövöm. Szabályszerűen 
jelzi a halálos sebzést, felpattan helyéről, továbbfut, megáll - Jacob 
súgja, lőjek még egyszer, de erre semmi szükség sincsen -, támolyog 
és eldűl.

Nagy az öröm! 314-edik őzbakom agancsa hosszúszárú, nagy ter- 
pesztésű, szép, szabályos hatos.

Egy kis idő nézegetésével és fényképezéssel telik el, amiben a 
szemergő eső sem akadályoz meg, aztán folytatjuk a barkácsolást, 
mert Popescu Bibi nekem azt mondta, hogy „egypár bakot” kell nála
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lőnöm, viszont a fővadásznak azt mondta, hogy két bakot lőhetek. 
Ha tehát még egy bakot lövök, házigazdám nem veheti szerénytelen
ségnek.

Nemsokára kiérünk annak a vágásnak szélére, amelyet május el
seje óta már ismerek, és felmászom egy lesállványra. Alighogy fel
érek, látom, hogy egész közel álldogál egy suta, és a tőlem lejtő vá
gás alsó részében egy bak hajszolja sutáját. Nagyon messze vannak 
tőlem. Megkísérlem a gidasírás utánzásával a sutát magamhoz csal
ni, ami sikerülne is, mert amint meghallotta a hangot, rögtön felém 
tart, de a bak útját állja és erőszakosan visszahajtja.

Egy darabbal odébb a szálas szélén, a vágás sarkánál, még egy 
lesállvány van. Úgy vélem, hogy arról előbb kapom lövésre a bakot, 
tehát sietek odajutni.

A másik lesállványról elsőben semmit sem látok. Megint megfujom 
a gidás sípot. Erre, ugyancsak a vágás alsó részéből, tőlem vagy 250 
lépésnyire, a cserjék közül előkerül két őz, és egydarabig futva tart 
felém. Elöl a suta, mögötte a bak. Ugyanakkor látom, hogy rajtuk túl, a 
vágásban még két őz, suta és bak kergetőzik. Tehát nem messze egy
mástól két üzekedő pár. Amikor a hozzám közelebb eső őzek a vágás 
sarkában, közel a szálas széléhez, rézsűt alattam vagy 160 lépésnyire 
vannak, látom, hogy a baknak elég magas, vastag, sötét agancsa van. A 
lesállvány oldalára teszem kabátomat, rátámasztom a puskát, megvá
rom, amíg a bak egész hosszát mutatva megáll, aztán rálövök.

A bak jól jelzi a sebzést, felpattan helyéről, és a hasbalőtt vad 
módjára, egy helyben tipródik. Közben a suta tőle elmegy. Mondom 
Jacobnak: - No ennek még egy golyó kell! Ismételek, és kissé elha
markodva lövök rá másodszor. A bak meg sem mozdul. Hibáztam! 
Jacob azt mondja, hogy alája lőttem. Ismételek, és gondosabban 
célozva lövök harmadszor. A bak mind a négy lábával egyszerre 
rugaszkodik el a földtől, nagyot szökken, és mintha oldalt dűlne, 
átveti magát egy magas gázcsomón.

- Ott fekszik! - mondjuk mind a ketten.
Lejövünk a lesállványról, s hogy ne kelljen a latyakos növényze

ten végiggázolva hasig átázni, megkerüljük a vágás sarkát, és a szál
erdő szélén lemegyünk oda, ahol a baknak - véleményünk szerint - 
feküdnie kell.
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Ámde nem fekszik ott. A rálövés helyén találunk vért, de nem 
sokat, a baknak pedig nyoma veszett, a vércsapát követni nem tud
juk. Egydarabig találomra keressük a vágás magas növényzetében, 
cserjék között és alatt s a sokféle fűben, gazban, majd betérünk a 
szálasba és fel-alá járva reméljük valahol meglátni, de mindhiába. 
Visszatérünk a vágásba, belebújunk minden bokorba, össze-vissza- 
járjuk a rálövés helyének környezetét, aztán megint nekimegyünk a 
szálasnak, és ezúttal már rendszeres beosztással pásztázzuk végig.

Egyszerre Jacob pisszent és int nekem, menjek hozzá. A bak vé
res sebágyát mutatja a rálövés helyétől vagy 200 lépésnyire.

Hogy a bak ennyire még el tudott jönni és sebágyából felkelt, bi
zony rossz jel. Megkerítése ezzel nagyon kérdésessé vált. Egydara
big az aránylag elég ritka szálerdőben lassan cserkelve, fel s alá lo
pakodva remélem a beteg bakot valahol meglátni, de ezúttal is nyo
ma veszett, eltűnt. Keresését tehát reggelre kell halasztanunk.

Jacob azt mondja, hogy megbízható vérebe van, azt majd kihozza 
a kereséshez. Csak ne találják meg az éjjel a farkasok, mert azok 
bizony nem hagynak meg belőle semmit!

Megállapodunk, hogy reggel 6 órakor a rálövés helyén találko
zunk, aztán nagyon hallgató kedvünkben megyünk a szekérhez, át
vágunk egy nagydarab erdőn, majd alkonyaitól egy 600 holdas, tel
jesen sík legelőn. Az országúton elválunk egymástól; Jacob a szeké
ren hazatér Görgénybe, én a számomra kirendelt gépkocsival beme
gyek Szászrégenbe.

Ma délután összesen 20 őzet láttam, ezekből hat volt bak és há
rom pár javában üzekedett.

Augusztus 8. Reggel 3/4 6-kor én érek elsőnek a tegnapi rálövés 
helyére. Aztán egy öreg vadőr ér oda, és 6 órakor megjelenik Jacob - 
nagy meglepetésemre - két kuvasszal. Hannoveri vérebet vártam, és 
meghökkentem, vagy legalábbis egy kis csalódást éreztem, amikor a 
két hófehér kutyát megláttam. Egyikük - ahogyan Jacob mondja - a 
tizenkét éves „Lotru”, a másik még csak hét hónapos és tanulni kezd. 
Lotrut nem győzi dicsérni, sokat tapasztalt, megbízható, okos kutya, 
és vérebnek kiválóan jó.
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Rávezetjük a rálövés helyére, de az éjjel is esett az eső és elmosta 
a vért. Lotru ugyan mutatja, hogy talált vért, egydarabig szimatol és 
keres, de nem követi a csapát. Rávezetjük a szálasban tegnap talált 
sebágyra, ezt is megszagolgatja, majd egyenes irányban elvezet róla, 
de látszik rajta, hogy nincsen a csapán.

Egydarabig követjük, aztán, hogy a keresésnek ez a tervszerűtlen 
módja úgysem célszerű, megint pásztázva járjuk végig a szálast. 
Jacob és az öreg vadőr pórázon vezeti a két kuvaszt, ez a fiatal ebnek 
nem tetszik, egyre ugat és nyivákol. Egy domboldalon felérve hal
lom Jacob füttyentését, majd halk hívását, hogy menjek hozzá. Azt 
mondja, előttünk egy őz fektéből felkelt és köztünk a lejtőn lefelé 
futott. Járása gyanús, mintha valami baja volna. Talán a sebzett bak 
volt.

Ebben azonban kételkedem. Azt mondom Jacobnak, lehetetlen, 
hogy a bak még él, hiszen tegnap este két golyó érte.

Megnézzük fekvőhelyét, ahonnan felkelt és friss vért találunk 
rajta. Ez aztán a meglepetés! Igazán nem értem a dolgot.

- Baj van! - mondom.
- Most már nincsen baj! - fele Jacob. - Mindjárt meglesz a bak, a 

kutyák lefogják.
Az öreg kuvasz máris izgatottan szaglássza a friss sebágyat. 

Jacob mind a két kutyát szabadon ereszti, mire azok mint a szélvész 
rohannak a lejtőn lefelé, amerre a bak menekült. Nehány másodperc 
múltán hallom vad csaholásukat alattunk vagy 300 lépésnyire, a 
szálasnak sűrűbb, bokrosabb részében. Erre már én is nekirugaszko
dom és lerohanok a kutyák után. Hangjukról, morgásukról hallom, 
hogy fogják a bakot.

Nem telik bele egy perc, már a kutyák mellett vagyok, és meg
könnyebbülve látom egy csomóban viaskodva, egymásba kapasz
kodva, hemperegve a két fehér kuvaszt és a vörös bakot. Izgalmas 
mozgókép. Lotru felülről a bak nyakát fogja, a fiatal eb a farába 
harapott. A bak védekezik, kapálódzik, a kutyák lemaradnak róla, 
ebben a pillanatban rálövök, de mivel éppen elugrott, bal combjába 
kapja a golyót. A fiatal kuvasz a lövéstől úgy megijed, hogy elfut, 
Lotru azonban megint elkapja és leteperi a bakot, mire végre nyakon 
lőhetem.
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Ennek a kétes esetnek megoldását tehát Lotrunak, az öreg ku
vasznak köszönhetem. Ha meg nem fogja, aligha kaptam volna meg 
a bakot, mert hiába cserkeltem volna utána. Hamarosan négyen ál
lunk körülötte és örülünk neki, Jacob, a fővadász, András bácsi, a 
vadőr, Lotru, az öreg kuvasz és jómagam, a tettes. Megcsodáljuk 
sötétbarna, vastag szárú, páros nyolcas, egyik szárán keresztes, derék 
agancsát. Tegnapi lövéseim hatását is megvizsgáljuk. Az első golyó 
bordái fölött erősen súrolta hátgerincét - ezért állt olyan görbe háttal, 
mintha hasba lőttem volna a második lövéssel elhibáztam, a har
madik golyó mélyen, szíve alatt ütötte át mellkasát. Mai lövéseim 
közül pedig az egyik combon, a másik nyakán érte. Ez a bak tehát 
„csak” öt golyómba került.

Kivisszük a bakot a szálerdőből a szomszédos mezőre. Ott nagy- 
nehezes sikerül az elszökött, ijedt fiatal ebet magunkhoz csalni. 
Fényképezés közbe megint megpermetez az eső, aztán az országúton 
rám várakozó gépkocsival 1/2 9-re bemegyek Szászrégenbe.

Drága és kevés az időm, ezért délután 1/2 3-kor Szászrégenből 
elutazom, a vonat ablakából aggódva nézem a zuhogó esőt, 1/2 4-kor 
Galonyára érkezem, és megint a vadásznyaralóban szállók meg.

Galonya (Maros-Torda megye)

Augusztus 8. Reggel még a görgényi Mocsárban kerestem tegnap 
megsebzett bakomat, délután 1/4 5-kor már itt, Galonyán indulok 
cserkelni. Szeretném pótolni, amit a minap elmulasztottam, szeret
ném galonyai ajándékbakomat meglőni. Az idő kiderült, sőt a nap túl 
melegen süt, amikor az Arsica nevű völgyben ballagunk fölfelé.

Kiss Károly, a nagyképü és nagyszájú magyar erdőőr az Arsica 
fölött a hegyoldalon felvezet egy kaszált tisztásra. Tegnap reggel ott 
tizenhárom őzet látott, s azt állítja, hogy két derék bak volt közöttük. 
1/4 6-kor, tehát kerek egy órával indulásunk után, a hirtelen lejtő 
tisztás szélén, egy jókora kőtömb és mogyoróbokor mögött takartan 
elhelyezkedem és sípolni kezdek.

Lassan, időnként szünetelve, sorjában megfujom a sípokat. Elte
lik vagy félóra, már a riadozó síppal lármázom, egyszerre a mögöt
tem ülő és ellenkező irányban, a sűrűség felé figyelő erdőőr megbök

70



és a bokrok közé mutat. Odanézek, és vagy 40 lépésről meglátom 
egy keresztben álló őz négy lábát. Egész alakját mogyoróbokrok 
lombja takarja. A messzelátóval kutatok a lomb kis hézagaiban, 
hogy meglássam a fejét, de sokáig hiába vesződöm vele. Az őz moz
dulatlanul áll. Végre felfedezem a lombfüggönyön át a szemét és 
homloka felső részét, és kiderítem, hogy bak, de hogy öreg-e vagy 
fiatal, derék-e vagy hitvány, sehogyan sem tudom megállapítani.

Azon gondolkodom és habozok, megkockáztassam-e a minden
képpen bizonytalan lövést. Hiszen lehet ez a bak valami óvatos öreg, 
és jól járhatok az elejtésével. Látom a négy lábát és tudom hol a feje, 
hát elképzelem, hová kellene a mogyorólombon át lőnöm. Igaz 
ugyan, hogy ez a remélt öreg valami fiatal bak is lehet, s ami óvatos
ságnak látszik, esetleg nem egyéb gyávaságnál.

Mialatt ily módon tanakodom, a bak hirtelen felém fordul. A 
négy lába állásából látom, hogy egyenest szügyét fordította felém. E 
megmozdulása közben feje is megvillant a lombban, és úgy rémlett, 
hogy magas agancsát láttam.

- Megkockáztatom! - gondolom magamban. - Hiszen nem becsü
letbe vágó dolog, nem is nagy baj, ha hitvány bakot lövök öreg he
lyett. Nem egy elmulasztott, mert megkockáztatni nem mert lövést 
bántam már meg. Megkockáztatom! - gondolom -, és odalövök a bak 
sárga lábai fölé, a zöld lombba, ahol szügyét sejtem.

A bak felpattan a helyéről, megperdül és eszeveszetten rohan a 
sűrűségben, tőlünk távolodva és rézsűt lefelé. Recsegnek, ropognak, 
törnek a gallyak, aztán egyszerre csend támad.

Fekszik! - mondom. Nehány percnyi várakozás után keresni 
kezdjük. Keressük, keressük, de nem találjuk. Csak keveset vérzik, a 
sűrűség sötét árnyékában a vörösbama, vizes haraszton azt a nehány 
csepp vért igen bajos meglátni, azért csapán követni nem tudjuk és 
csak találomra keressük arra, amerre eltörtetni hallottuk. Két olyan 
helyre akadunk, ahol a bak elesett, de mindjárt továbbállt. Úgy vé
lem, valami rossz, nem gyorsan halálos lövése van, ezért negyedóra 
múltán abbahagyom a keresést, félórát várunk, aztán ismét megkísé
reljük a vércsapa követését. Ez egydarabig nagynehezen sikerül is, 
és azzal a haszonnal jár, hogy megállapítjuk, körülbelül merre ment 
el a bak. Megtudjuk, hogy abból a hajlatból, amelyben rálőttem, a
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gerincen át a szomszéd hajlatba ment. Ott aztán nehány lépésnyire a 
gerinc alatt, egy bokor tövében rátalálok. Fekszik, de feje fönt van, s 
engem néz. A megváltó golyóval véget vetek szenvedésének.

Nem jól jártam vele; ez alkalommal ugyan kár volt a lövést meg- 
kocáztatnom. A bak ugyan nagytestű, de hitvány agancsú, két éves 
hatos. A golyó jobb mellső és bal hátsó lábát magasan, közvetlenül 
szügye és hasa alatt törte el.

Galonyán tehát végeztem, holnap reggel visszamegyek 
Ratosnyára.

Füleháza (Maros-Torda megye)

Augusztus 9. Délelőtt 10 órakor érkezem Ratosnyára. Ebédig az 
idő naplóírással és az őzbakkoponyák kifőzésével telt el.

Délután 2 órakor ennek a vidéknek legjobb kísérőjével, Szabó 
Jenővel indulok cserkelni. Füleháza határában, a Jód-patak völgyé
ben, a Szekeres, Kukaj és Dániel nevű meredek árkok oldalain 
mászkálunk, keservesen fáradozva, igen nagyot, vagy három helyen 
sípolok is, de nem akadunk lőhető bakra. Mindössze három őzsutát, 
egy kis nyársas bakot és tizenegy szarvastehenet látunk. Este, sötét
ben - a változatosság kedvéért szemergő esőben - bandukolunk végig 
a Jód-völgyön és 1/2 10-kor érünk haza ratosnyai szállásomra.

Holnap reggel végre felmegyek a Moldovánkára.

Ratosnya (Maros-Torda megye)

Augusztus 10. Reggel 6 órakor, derült időben indulok két kísérő
vel, illetve poggyászhordozóval az iparvasút személyszállító kis 
kocsiján a Ratosnya-patakon, majd a Secu-patakon föl, a Moldo- 
vánka felé. Útközben viszontlátom Petrust, tavalyi kísérőmet, majd a 
Halas-patak torkolatát és alulról nézek be az Alsó-Topcilorba. Ez a 
döcögő és sok tolatással, vesztegeléssel járó utazás túlságosan soká
ig tart. Délelőtt 9 órakor érünk a Secubrad-patak torkolatánál célhoz. 
Onnan a dorongúton, amelyen most lovakkal vontatják le a fenyőtör
zseket - az állatkínzásnak egyik gyalázatos módja - nagy melegben, 
másfél óra alatt felgyalogolunk a havasra a vadászházhoz.

72



Első benyomásom erről a helyről nem valami kedvező. A vadász
házat a tehénpásztorok istállónak használták - egy borjazó tehenet 
kötöttek a tomácos faház egyik szobájába -, bűzös a trágyától, körü
lötte is csupa tehénlepény, ajtaját s a lócákból a deszkákat eltüzelték.

A ház fennsíkon, őserdőből lett marhalegelőn áll. Csupa szürke 
tuskó, közöttük úgyszólván semmi növényzet, csak lelegelt, letapo
sott fű és marhatrágya. Jellegzetesen sivár kép a Kárpátokban.

Két emberem hozzálát a takarításhoz. A ház egyik szobáját vízzel 
és fenyőágakból rögtönzött seprűvel úgy-ahogy felmosták, aztán 
fekvőhelynek sok fenyőgallyat vágnak és hordanak be.

Hátizsákomból megebédelek, aztán lefekszem a gyepre sütké
rezni és aludni. Délután 2 óra felé arra ébredek, hogy fázom. Bebo
rult az ég, és hűvösen fuj a szél. Idefont 1600 méter magasságban, 
ahol az erdő már csupa fenyő, és áprilisban a nagykakas dürög, jóval 
hűvösebb a levegő, mint azokon az alacsonyabb területeken, ame
lyeken mostanában jártam.

1/4 4-kor csak azért indulok már cserkelni, hogy megmeleged
jem. Régi, elhanyagolt, helyenként már fel sem ismerhető cserkész
ösvényen, óriás kiterjedésű vágásban cserkelünk. Kísérőm Gliga 
Sándor, a román vadőr. Alig negyedórányira a háztól, a vágásban 
legelő marhát vélek látni. Egy nagy sárgásvörös test mellett egy jó 
val kisebb alak. - Egy tehén egy borjával, talán azok, amelyek a 
vadászházban trágyáztak - gondolom, és bosszankodom magamban.

Csak úgy félvállról nézek oda a messzelátóval, nem akarom, hogy 
a vadőr azt higgye, hogy 100 lépésről a marhát szarvasnak nézem. 
Szinte meglepődöm, amikor a messzelátóval a két vörös alakban 
mégis szarvasokat ismerek fel. Ugyanakkor lép mellém a vadőr és 
súgja: - A nagy bika!

Egy hatalmas bika! Háromszorta nagyobb a mellette álló tehén
nél. Lehajtja fejét és elballag. Hátulról látom széles terpesztésű, fe
kete, koronás agancsát.

Második benyomásnak ez a jelenet bezzeg nagyszerű. A vadőr 
azt mondja, ez a bika állandóan a területen tartózkodik, nem fél 
senkitől, nem törődik a pásztorokkal, s ha valamelyik kutya meg
ugatja, szembefordul vele. Agancsa már régen érett, nemrég egész 
közelről látta, páratlan tizennyolcas.
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A román vadászati törvény a szarvasbika elejtését augusztus 1- 
jétől kezdve engedi meg. Hogy a bikát miért nem lőttem meg, ma
gam sem tudom biztosan. Leginkább azért nem, mert nem is gondol
tam arra, hogy már augusztusban is lőhetek bikát, aztán sajnálnék is 
egy hatalmas kárpáti bikát bőgés előtt meglőni, amikor agancsa 
noha már nem barkás - mégsem tökéletesen érett. Elejtésének nagy 
örömét elteszem magamnak a bőgés idejére, remélem, hogy akkor is 
szerencsém lesz vele találkozni.

Továbbmegyünk, és hamarosan megint látok vadat. Egy közepes 
minőségű, hatos őzbak ugrik fel előttünk, riasztva fut egy darabig, 
majd tőlünk vagy 100 lépésre, a vágásnak egy kis hézagában megáll. 
Ráfogom puskámat, de a bak - mind a kettőnk szerencséjére - elin
dul, s a magas fűben eltűnik. Nem lett volna érdemes meglőni. 
Nehány lépéssel odébb egy sutát ugratunk fel.

Az ilyen kárpáti vágás az ember rombolásának eredménye. Az 
elpusztított őserdő romhalmaza. Csupa fehérszürke, korhadó tuskó, 
egymásra dobált rönk, ág, égnek meredő, elszáradt pózna. Régi 
kunyhók, kalibák romjai éktelenkednek benne. Általában sivár kép, 
de a vadnak kedvelt helye és nagyszerű legelője. A sok száraz, kor
hadt tuskó között az őstelevényben üde, tápláló anyagokban bővel
kedő növényzet burjánzik, térdig érő fű és embernél magasabb 
epilobium és málnahajtások. A vágás most szinte piroslik a málna 
sok érett gyümölcsétől.

Nagydarab ilyen vágáson cserkelünk végig, aztán a fennsíkról 
letérünk egy völgynek lejtő, széles hajlatba, mert - ahogyan a vadőr 
mondja - egy kiválóan nagy agancsú bak tanyázik most benne.

Megfelelő helyen, ahonnan messzire lehet látni, elhelyezkedem 
és sípolok.

Sípolgatok vagy félórát, de ameddig ellátunk, semmi, sem moz
dul. Visszamegyünk a fennsíkra, és más helyet keresek magamnak a 
sípolásra. Ott is félórát hiába kísérletezek.

Mendegélünk vissza a ház felé. Amerre járunk, a vágást annyira 
alkalmas helynek tartom a vad számára, nem tudom elképzelni, hogy 
nincsen benne őz. Meg kell még kísérelnem a sípolást. Egy kis föld- 
kupac mögött gödröt lelek, keresztbe száraz fatörzs fekszik rajta,
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ráülök és sípolok. A leáldozó nap éppen a látóhatár mögé tűnt, már 
nem vakít, mint az imént, amikor vele szembenézve cserkeltem.

Még csak a panaszos hangnál tartok, egyszerre nagyot roppanva 
eltörik alattam a combvastagságú fatörzs és belesüppedek a gödörbe. 
Készülök felemelkedni, de a mögöttem ülő vadőr kezével megérint 
és jobbra mutatva súgja, hogy: - Ott a bak!

Odanézek. Csakugyan ott sárgállik a zöld fűben, tőlünk vagy 100 
lépésnyire a bak. Rézsűt hátulról jött felém, és a hangos roppanásra 
megtorpant. Megnézem a messzelátóval, és úgy látom, derék vagy 
legalábbis vígan lőhető bak.

Nem merek sokat mozogni, kényelmetlen helyzetből és szabad 
kézből kell lőnöm, amit nem szívesen teszek. Az alkalmat elszalasz
tani azonban nem akarom.

Lövésemre a bak valami rövid, visításszerű, vékony hangot hallat, 
megugrik, támolyogva megy nehány lépést, megáll, tántorog és be
húzódik egy darab málnásba.

A vadőr utánarohanna, de nem eresztem. Kisvártatva nagyon las
san felécserkelek. A vadőr ég az izgalomtól és nyomon követ. Egy
szerre meglátjuk a bakot, amint a málnahajtásokon túl lassan, botor
kálva baktat, majd látatlanul nehány kis fenyő között állapodik meg.

Óvatosan közelebb cserkelek hozzá, és már csak 25-30 lépésnyire 
vagyok tőle, hallom zörögni, de nem látom.

A vadőr türelmetlen - s amint látom, tapasztalatlan - és minden
képpen neki akar menni. Csak erélyes kézlegyintéssel és szigorú 
képemmel tudom ettől visszatartani és mellettem helyén marasztalni. 
Szólnom ugyanis nem lehet hozzá, mert a bak meghallaná.

Biztos, hogy a bak nagybeteg, de az is biztos, hogy ha megriaszt
juk, még messzire elmegy, és megkeresése vesződséges dolog lenne. 
Ezért csendesen meg kell vámom a lövés alkalmát. Ilyenkor a türel
metlen vagy izgatott embernek kínszenvedés a várakozás. Nekem 
nem az, mert tudatosan cselekszem, tudom, hogy ha nem követek el 
hibát, meg kell kapnom a bakot. Mozdulatlanul állok és várok, hogy 
meglássam. Nem kételkedem, hogy még felkel sebágyából.

Nagysokára fel is kel, de csak megfordul, és mielőtt lőhetnék, 
megint lefekszik, és a magas növényzetben eltűnik. Tehát tovább 
várakozom. Megint eltelik egydarab idő, a vadőr türelmetlenkedik,
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izeg-mozog, tipródik. Csendre intem és lövésre készen figyelek. 
Végre felkel a bak és egy kis fenyő mögül előlép. Erre oldalba lö
vöm. Visszatántorodik, és hallom zuhanását, majd rövid vergődését.

- No, most már hozzámehetünk! - szólok Sándornak. Mindjárt ott 
is vagyunk mellette. Egy valamikor kidűlt fenyő gyökérzetének göd
réből kell kihúznunk. Gyomor- és béllövése van. Agancsa ugyan 
nem kiváló, de szép, derék hatos, és a tenger színe fölött ilyen ma
gasságban, havasi tiszta fenyőerdőben még nem lőttem őzbakot. 
Nagyon megbecsülöm. 344-edik őzagancsom.

Mialatt kizsigerelem, összevissza csípnek, szúrnak a havasi nagy 
muslincák.

Augusztus 11. A Moldovánkán töltöttem az éjszakát. Hajnali 4 
órakor keltem, 1/2 5-kor indultam, ötnegyedóra alatt leértem a vas
úthoz, és a lejtős sínpáron magától leguruló, fékezhető kocsin lemen
tem Secura, Petruc lakásáig. Ott megreggeliztem, és két kísérőmmel, 
a rokonszenves Gliga Sándor, román vadőrrel és az ellenszenves 
Bakos János, magyar napszámossal 1/2 8-kor indulok fel a Valka- 
luca nevű völgybe.

Másfél órás keserves kapaszkodás után, 9 órára érek fel a nagy 
katlan oldalán keresztbe vezető cserkészösvényre, és sípolni kezdek. 
Aztán sorjában végigsípolom az árkokat, hajlatokat a sózó mellett 
épült lesállványig.

1/2 12-kor felülök a nagyon alkalmatlanul megépített, már rozoga 
lesállványra és ott maradok délután 6 óráig, mert környezete annyira 
tetszik, bízom hozzá, hogy látok róla nagyvadat.

Ámde az idő megint elrontja esélyeimet. Gyorsan beborul, sűrű, 
vastag felhők komor, sötétes hangulatot teremtenek, és 1/2 4-kor 
kitör az égiháború. Mennydörgés, villámlás, záporeső. Alaposan 
megázunk, mégis helyemen maradok a magas lesállványon.

5 óra felé már csak csendesen esik az eső és 6 órára végre eláll. 
De akkor meg kísérőim javasolják, induljunk lefelé, mert az esőáz
tatta, csúszós, meredek, amúgy is rossz ösvényen csak lassan mehe
tünk, és beletelik két óra, mire lejutunk a fővölgybe, a vasúthoz.
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Nem ismerve a körülményeket és a távolságot, kénytelen vagyok 
a tanácsot megfogadni, 1/4 7-kor elhagyjuk az ígéretes leshelyet és 
elkezdünk a sáros ösvényen lefelé csúszkálni.

Nehány száz lépésnyire a lesállvány alatt megugratunk egy őzba
kot. Megint azt kell mondanom, mind a kettőnk szerencséjére nem 
lőttem meg, pedig már készülődtem megcélozni. Velünk szemben, a 
hajlat túlsó oldalán riasztva ment fölfelé, és néhányszor egy-két má
sodpercre megállt, de mindannyiszor megint elindult, mielőtt bele
kaptam volna a célzótávcsőbe. Sötét, de rövid az agancsa, jobb, hogy 
nem sikerült meglőnöm.

Egy darabbal lejjebb egy szarvastehenet látok a borjával, aztán 
kilépve 7 órára leérünk a vasúthoz. A két órára becsült menetelés 
csak 40 percig tartott. Felülünk a magától leszaladó kis vasúti kocsi
ra, és 1/2 8-kor Ratosnyán, a faluban vagyunk.

Füleháza (Maros-Torda megye)

Augusztus 12. Ma reggel nem mentem ki vadászni, nagyot pihen
tem az ágyban, ami az ilyen fáradságos vadászkiránduláson külön 
élvezet.

Délután megint Szabó Jenővel megyek cserkelni, mégpedig a 
Bánffy-uradalom Vereslunka nevű erdőrészébe, a fuleházai határ
ban.

4 órakor indulunk a faluból, az országúton vagy két kilométert 
megyünk a Maros mentén fölfelé, ott egy román parasztfiú a csónak
nak mondott, errefelé használatos, széles, lapos, teknőszerű alkot
mányon áttologat a rohanó Maroson, aztán túlsó partja fölött, a me
redek hegyoldalon felmászunk egy magas, sötét öregerdő övezte 
darabvágásba. Ezzel megzavarjuk egy őzsuta nyugalmát. A magas 
gazban nem látott meg, csak csörtetésünket hallotta meg, és előttünk 
iparkodik a hegyoldalon feljebb jutni. A vágás felső részében egy
mástól vagy 150 lépésnyire úgy helyezkedünk el, hogy a hajlatokkal 
és domborulatokkal vegyes terepen a vágásnak nagyjában minden 
részét figyelhessük.

1/4 6-kor egy jókora kőtömb mellett bújok meg és elkezdek sí
polni.
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Nagyszerű helyem van, gyönyörködöm a kilátásban. Közvetlen 
környezetem a magasan gazos, fiatal fenyőültetés, ennek kerete ős
bükkös. Mélyen alattam a Maros, túlsó oldalán az országút és rajta 
túl, az erdő alatt, a gyepen elszórtan kis lakóházak, innenső oldalán a 
vasúti töltés. A háttérben sötét, erdőborította hegyek.

Időnként messziről emberi zaj hallatszik fel hozzám, az országú
ton gépkocsik tülkölése vagy a vonat dübörgése. A délutáni napsütés 
a Maroson túl tarkára festi a tájat, de a Vereslunka már korán van 
árnyékban, és itt, a magas hegyek között, az árnyék bizony hűvös.

A Moldovánka idei bérlete ügyében ügyesen megfogalmazott le
velet kell a „Mures” vadásztársulat elnökéhez, Méra Viktorhoz ír
nom. A mai les idejét erre is használhatom. Előveszem a naplófüze
temet és írkálok. Közben ritkán sípolok és sűrűén nézek körül az 
alattam, fölöttem, körülöttem elterülő vágáson.

Félóra múltán abbahagyom a sípolást, a levél is megvan, tehát 
csak pipázom és figyelek. A kőtömb három irányban teljesen takar. 
Ha mellette a földre ülök, egyáltalán semmit sem látok. Ha felállók, 
éppen csak átlátok rajta. Az álldogálás mellette fárasztó, mert a hirte
len lejtő terepen lábam pihentetésére nincs egy tenyérnyi vízszintes 
hely, úgyhogy egy helyben állva is kapaszkodnom kell. De jó ilyen
kor a szögestalpú bakancs!

Tehát hol leülök nehány percre, hol felállók szétnézni. Azt gon
dolom, félórát csendesen várakozom, aztán megint sípolok.

1/4 7-re jár az idő, nehány percig álldogáltam, s éppen megint 
leülni készülök, amikor rézsűt fölöttem vagy 80 lépésnyire a gazban 
valami mozgást veszek észre. Mozog a gaz és benne valami sárgás 
folt. Őznek kell lennie, de - úgy vélem - nem lehet nagydarab, talán 
gida vagy fiatal suta; a magas növényzetben csak helyenként villan 
meg alakjának egy része, és gyengének látszik.

Nézem a messzelátóval, lesem az alkalmat, hogy meglássam a 
fejét.

Eltelik nehány perc úgy, hogy semmit sem látok belőle, csak on
nan tudom merre jár, hogy a gaz mozog fölötte.

Egyszerre felbukkan zöld takarásából, éppen csak a feje, és szinte 
meghökkenek. Olyan magas agancsot látok, amilyet élő őzbak fején 
még nem láttam. A füle mögött még egy arasznyi darab látszik belő
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le. A csodás látvány azonban mindjárt megint eltűnik, és már csak 
azt tudom, hogy ezt a bakot mindenképpen meg kell lőnöm.

Izgalmas tiz perc következik. A bak lassan ballagva, meg- 
megállva, legelészve, csipegetve, de folyvást takarásban, közeledik 
felém. Időnként felkapja fejét, ilyenkor látom csodálatosan magas 
agancsát. Egyszer egy darabot a nyakából is látok, és már azon töp
rengek, talán meg kellene kísérelnem nyakon lőni, de mivel olyan a 
helyzet, hogy csak szabad kézből lőhetnék, erről a kockázatos kísér
letről lemondok. Ezt a bakot biztosan kell meglőnöm!

Megint Várok, lövésre készen tartom a puskát, és időnként a 
célzótávcsővel nézem a bak fel-felbukkanó agancsát.

A távolság köztünk egyre apad, már csak 40 lépésre becsülöm, 
aztán látom, hogy a bak fölöttem vagy 30 lépésnyire olyan helyre 
kerül, ahol a növényzetnek egy kis hézagában legalább egy darabot a 
törzséből is meg kell látnom. Felemelkedem, odafogom a puskát, 
megjelenik a várt, széles vörös folt, és közepébe eresztem a golyót.

A bak elvágódik, egy helyben vergődik, majd nehány lépést a 
gazban lejjebb csúszik.

Odanézek, ahol Szabó Jenőt tudom. Fennállva lengeti kalapját. 
Messziről végignézte az egész színjátékot, és a maga helyéről jobban 
látta a bakot, mint én közelről.

Aztán mind a ketten megnézzük közelről, és nem győzzük cso
dálni - ahogyan később kiderült - a 30,5 cm hosszú agancsát.

Feltesszük arra a nagy kőtömbre, amely mellől vártam, és egy sor 
fényképet készítünk róla, hozzá méltó helyzetben, hátterében a Ma
ros mély völgyével.

Aztán levisszük a Marosig, a teknőben átkelünk a vízen, és az or
szágúton megvárjuk az értünk kirendelt kocsit.

Házigazdám, Klőzel, az őzbakot látva, csak annyit mond, hogy: 
Nem hittem volna, hogy a mi hegyvidékünkön ilyen agancs is terem!

Szabad időmnek - ami tulajdonképpen nincsen - végére értem. 
Holnap utazom haza, hátizsákomban hét őzbakkoponyával. A ma 
elejtett vereslunkai bak feje 345-dik őzagancsom. Az idén a tizen
harmadik.
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